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SKULPTUR- OG KULTURMINNEPARK EKEBERG  -  FORHÅNDSUTTALELSER  -
PLANSKISSE

Samferdselsetaten viser til ovennevnte planskisse lagt ut til forhåndsuttalelse. Vi har følgende
bemerkninger til forlaget:

Vår plan om nytt sykkelfelt i Kongsveien forutsetter gjennomføring av ny trikketras . I
forbindelse med ny løsning for trikkeholdeplass ved Sjømannsskolen legges det opp til
busslommer for turistbusser. Ut fra det foreliggende materialet er det vurdert tre løsninger for
busslommer.

-

Alternativ A unngår gangkryssing av Kongsveien noe vi anser som positivt . Det legges opp
til snumulighet til foreslått busstopp. Vi har undersøk dette nærmere og ut fra den gitte
utformingen er det umulig for busser med deres maksimum svingeradius å foreta en
manøvrering som det er lagt opp til. Avkjørsler fra busstopp kan skape konfl ikter med
syklister på grunn av dårlig siktforhold.

-

Alternativ B med busslommer på begge sider av Kongsveien vil gi konsekvenser for
trafi kksikkerhet for syklister i begge retninger, men spesielt for syklende i nordgående
retning.

-

Som for altern ativ B vil altern ativ C ha konsekvenser for syklende. Videre er plassering av
busslommene i et område som allerede er trafikalt konfliktfylt med nærliggende avkjørsler
og gangfelt, og med vanskelige siktforhold pga. veikurvatur.

Vi kan foreløpig ikke ta stilling til hvilket altern ativ som vil være best for trafikksikkerheten,
men det vises til planprogrammet og foreslått trafi kkanalyse for området. Med tanke på det
ovennevnte må trafi kkanalysen spesielt beskrive de altern ative løsninger for busslommer og
redegjøre for de trafi kale konsekvenser for syklister og fotgjengere samt mulige
trafi kksikkerhetstiltak.
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