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Det vert vist til tidlegare drøftingar omkring bussparkeringa ved Pyramiden. I den samanheng vart samanhengar og andre tiltak
etterspurde.

Gjennomføring av tiltak:
Etter planarbeid, jf reguleringsplan, bygging av Lustrabadet og utviding av Pyramiden tok ein i 2013 tak i tiltak og detaljplanlegging.

1) Fasit utarbeida framlegg for tiltak i området der ein gjekk vidare med plan for Torgareal. Imidlertid trekte grunneigar Pyramiden
seg , og det vart berre gjort mindre tiltak. Det vart asfaltert og trafikk - korridoren framfor Pyramiden vart stengd.

2) Fasit la og fram skisser som synte eit større område mellom Pyramiden og Lustrabadet til bussparkering. Desse vart avviste av
kommunen som klår t i strid med reguleringsplan og dei føringar for utnytting av området som låg føre .

3) Sommaren 2013 vart det stengd for bussparkeringa på framsida av Pyramiden. Nettbuss tok då i bruk område mellom Pyramiden
og Lustrabadet til parkering. I tillegg var det og mykje småbilar/privatbilar som køyrde der.



4) Dette vart ein «kaotisk» trafikksituasjon og det vart etter dialog og synfaring sett opp skilt med innkøyring forbode. I apri l - 16 var
det ei synfaring med partane som konkluderte med at bussparkeringa no sk ulle flyttast.

5) Samtidig vart det og arbeidd med trafikktryggingplan for kommunen og tiltak i området m.a etter initiativ frå Gaupne skule.
Norconsult utarbeidde plan for dette, og det vart søkt om «aksjon skuleveg» - midlar.

6) For 2017 søkte me, og fekk til skot til følgjande tiltak:
- Ny tilkomst frå busshaldeplass . (1.)
- Opparbeiding av «trafikknutepunkt» mellom busshaldeplass, skuleområde og klatrepark . Eventuelt kjøp av møblar (benker og
bord) kjem i tillegg. (2.)
- Sykkelparkering ved busshaldeplass . Eventuelt k jøp og montering av sykkelskur er tiltak som me ikkje får tilskot til (3.)
- Stenge skuleområdet for køyretøy inkl. romlefelt og flytting gangfelt. (4.)

Mykje av desse tiltaka, i tillegg til bussparkeringa, vert gjennomført utover hauste n .
Fin ansiering via trafikktryggingsmidlar og sentrumstiltak.
Det er og aktuelt å gå vidare med tiltak frå Norconsult - planen neste år/seinare.

Dette til orientering.

Jarle Skartun.
- rådmann.






