Utbildningsförvaltningen Sid 1(3)
Datum: 2013-02-05
Vid misstanke om dålig farbarhet på vägen så får Bergkvara buss indikationer från
Skanska. Bergkvara buss tar beslut. Bergkvara buss rapporterar till Blekingetrafiken om ev
inställda skolskjutslinjer. Blekingetrafiken lägger upp denna information på sin hemsida:
www.blekingetrafiken.se
Elevernas föräldrar uppmanas att titta på Blekingetrafikens hemsida för att bli
informerade om skolbussarna inte går. Elevernas föräldrar ansvarar då för att eleverna
kommer till skolan.

INFORMATION VID INSTÄLLDA SKOLBUSSLINJER 683, 686-689

Bilagt finns även anteckningarna från ett trafiknätsmöte 2013-01-17
Förvaltningssekreterare
Lisbeth Nygaard Karlsson
Tel: 0454-931 65
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Datum: 2013-02-05
Möte kring skolskjutsvägar i Olofström 17 januari 2013
Deltagare:
Frida Stålebjer, Skanska
Bengt Karlsson, Blekingetrafiken
Joakim Ekevald, Bergkvara buss
Per Jönsson, Vägansvarig
Lars-Olof Ludvigsson, Skolchef

Peter Johnsson, Trafikverket
Ronny Lundberg, Blekingetrafiken
Stefan Kihläng, Bergkvara buss
Jan-Anders Håkansson, Entreprenör Skoltaxi
Åsa Nilsson, Skolskjutsansvarig

Viktiga faktorer
Trafikverket informerar att december 2012 - var snötillfällena många och fler än normalt.
Vilket påverkar framkomligheten och försvårar processen av beslut i snöröj/sandning.
Bergkvara buss informerar att däcken sedan hösten 2012 är grovmönstrade och enligt de
nya regler som infördes till årskiftet 2013.
Skanska meddelar att det skall vara skottat 6 h efter snöfall och därefter skall sandning ske
inom 6 h. Extra sandturer på morgonen enligt fastställd skolskjutslinjekarta är beställda.
Per Jönsson, är informerad om skolskjutsvägarna i det kommunala vägnätet.
Diskussioner fördes om att upprätta rutiner för oförutsedda händelser
Vid misstanke om dålig farbarhet på vägen så får Bergkvara indikationer från Skanska.
Bergkvara buss tar beslut. Bergkvara buss rapporterar till Blekingetrafiken om ev inställda
skolskjutslinjer. Blekingetrafiken lägger upp denna information på sin hemsida:

www.blekingetrafiken.se
Elevernas föräldrar uppmanas att titta på Blekingetrafikens hemsida för att bli
informerade om skolbussarna inte går.
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Datum: 2013-02-05 Vi kom också överens om
att Bergkvara dessutom varslar Skolskjutsansvarig på kommunen om de tänker ställa in någon tur förutom att det läggs ut på Blekingetrafikens hemsida/Trafikinformation.
Skanska kan även på uppdrag av Vägverket köra en extra ”sandtur” vid speciella
omständigheter, utöver den extrarunda som körs idag.
Kommunen beställer genom Per Jönsson en ev. ”tilläggssandning” genom kontakt med Skanska.
Olofströms färdtjänst AB kör sedan något år tillbaka med dubbdäck på sina fordon. På dessa mindre
fordon är dubbdäck mycket bra. Passar tyvärr ej för stora 50 personers bussar.
Vidare diskussioner fördes:
Om att kommunens vägar häller en lägre standard p.g.a. lägre krav.
Parkeringsfickan på Storgatan hindrar busstrafiken vid snö.
Busshållplatserna vid Brännaregården, Vilboken och Jämshög har ibland bilar parkerade – så att bussar ej
kommer fram.
Bilder tagna vid Brännaregårdens skola vid ett senare tillfälle (2013-01-30).

En vändslinga för bussarna strax innan kommungränsen i norr längs väg 116 som ej sandas.
För stor buss på lilla Ljusarydsvägen – åtgärdat fullt ut till HT2013. Elever hämtas idag via taxislingor.
Diskussioner fördes mellan Blekingetrafiken och Bergkvara buss - om att flytta ut tre hållplatser
till 116 - söder om Jämshög, Sunnanväg.
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