Varde 5. april 2017

Høringssvar til den nye struktur ”Skoler og dagtilbud for alle”
Vi har på Campus Varde med stor interesse fulgt forslag til den nye struktur ”Skoler og
dagtilbud for alle” omkring den kommende skolestrukturændring i Varde kommune.
Vi finder det meget spændende med forslaget om en ny Brorsonskole i tilknytning til
Campus, som vil være med til at sikre gode overgange til ungdomsuddannelserne og
10iCampus. Ungdomsmiljøet på Campus Varde er vigtigt og derfor vil en ren
overbygningsskole med 7. - 9. klasse passe godt ind i den eksisterende sammenhæng
på Campus.
Herudover er det vigtigt for os at gøre opmærksom på, at en øget aktivitet omkring
Campus vil betyde, at der må ses på de trafikale forhold, som allerede i dag er
problematiske i spidsbelastningsperioderne. Elevrådet henvendte sig tilbage i foråret
2015 med vedhæftede henvendelse (punkt 6 er efterfølgende løst), som giver et indtryk
af, hvilke problemfelter, der bør tages hånd om.

Med venlig hilsen
Finn Olesen

Bettina Mogensen

Elevrådets forslag til forbedringer af trafiksikkerheden på skolevejen omkring Campus/Varde
Centrum
1. Lyskrydset på Frisvadvej har forskellige intervaller for grønt lys – alt efter hvilken retning man
tilgår krydset fra. Kommer man via Frisvadvej er der væsentlig kortere tid med grønt lys, end hvis
krydset tilgås fra Nordre Boulevard. Elever på cykel oplever ofte, at blive ”fanget” i de korte
intervaller – dette er især problematisk fra kl. 7.30 – 8.00 samt fra kl. 13.30 til 15.15 – hvor der er
massivt pres på lyskrydset via Frisvadvej.
2. Eleverne oplever i vinterperioden store problemer med saltning på især Lundvej, men også
cykelstien på Frisvadvej mangler rydning/saltning inden skolestart kl. 8.00. Skraldespande som
placeres på græsset langs Frisvadvej udgør en stor fare, da en række af disse placeres, så der
skal køres zigzag på cykelstien, som i forvejen er voldsom trafikeret. Ligeledes er bilisterne på
sidegaderne ud mod cykelstien langt fra opmærksomme på trafikken om morgenen ”pas på mig”
mangler.

3. Bussen fra Horne sætter konsekvent eleverne af bussen inden det hertil opsatte busstopskilt på
Frisvadvej, hvilket gør, at eleverne skal krydse vejen ved at gå bag om bussen – og her
overrasker bilister på Frisvadvej. Der ønskes et busstoppested på Campus Allé. Elevrådet
påpeger, at det desværre kun er et spørgsmål om tid inden én eller flere elever påkøres.
4. Fodgængerfeltet på Frisvadvej (fra parkeringspladsen og over Frisvadvej) er placeret forkert, da
man når man er kommet over fodgængerfeltet skal passere cykelstien for at få adgang til
fortovet. Her er hver morgen ved at ske kollisioner mellem cyklister og fodgængere.
Fodgængerfeltet bør flyttes til Campus Allé og føre fra parkeringspladsen til modsatte fortov –
her går mange elever over vejen hver dag.

5. Der ønskes en indkørsel til parkeringspladsen fra Frisvadvej, så trafikken om på Campus Allé
ikke er så voldsom omkring kl. 8.00 – man ser gerne at trafikknudepunktet opdeles.
6. Hvor cykelsti og vejbane mødes, når der svinges ind på Campus er der tvivl om, hvem der har
ubetinget vigepligt – dette ønskes bedre markeret.

7. Eleverne påpeger mange farlige kryds i Varde Centrum – Viadukten, krydset ved
tømmerpladsen, især udkørslen fra Fiskergade er ved at ”kappe” mange elever på cykel. Der
ønskes ligeledes en tunnel eller gangbro ved Varde Syd, så man undgår folk der krydser
sporerne.

