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Svar på forespørsel om buss for elevtransport fra/til Birkelid
Kvalifiseringsenheten i Søgne kommune har i samarbeid med Songdalen kommune fra oktober
2017 satt opp en daglig avgang med buss fra Brennåsen til Birkelid kl 08:40 med retur fra Birkelid
kl 14:15 slik at elevene kan rekke skolen på Birkelid.
Det har vært flere som har uttrykt misnøye med dette tilbudet og ønsker at vi setter opp busser til/
fra Tangvall og ikke fra Brennåsen. De mener det er lenge å vente på buss og bussene er veldig
fulle og stopper ikke. Og så synes de det er kalt å stå og vente på buss.
I et samarbeidsmøte med Songdalen kommune har vi bestemt at det er uaktuelt å kjøre fra/til
Tangvall. Vi har bestemt at det er tilstrekkelig at vi bringer de ut til offentlig transport (Brennåsen),
den samme offentlige transporten de hadde når broa var der. Dette selvsagt utifra et
kostnadsspørsmål. Kostnaden ville blitt ca 50 % dyrere.
Når det gjelder fulle busser og at de ikke stopper:
Hadde dialog med AKT 19 januar 2018 angående busstilbudet. De har hatt en telling på antall
busspassasjerer og har følgende tilbakemeldinger:
-

Mens vi snakket i telefon så var han inne i sitt system og sjekket online
Buss 40 som skal være på Brennåsen kl 14:20 kommer normalt ikke før ca 14:30 (normalt
noe forsinket)
Buss 40 som skal være på Brennåsen kl 14:35 kommer normalt ca 14:35 – er på tiden
Passasjerer som går på ved de to stoppene på Brennåsen er normalt ikke flere enn ca 20
passasjerer. Han var inne i deres system (online) på flere dager og så antall passasjerer
som gikk på mens vi snakket i telefonen.
Den første bussen kl 14:20 kan være ganske full, men normalt er det noen ledige plasser
når den kommer (bl a ståplasser)
Bussen som går kl 14:35 er «aldri» full, her skal det normalt være god plass
Bussjåførene har fått beskjed om å ta med stå passasjerer
Sørlandsruta har også buss som går forbi kl 14:25

Konklusjon:
- Det er 3 busser som går mellom 14:25 og 14:35, spesielt buss som går 14:35 vet vi det er
relativt god plass på
- AKT vil følge med på trafikkutviklingen og gjøre en ny vurdering senere, men pr nå så er
det ifølge AKT ikke behov for mer kapasitet
Kan det være noen elever går til butikken og derfor ikke når disse bussene og må «vente over en
halv time»? Beskrivelsen de gir er ikke i samsvar med «realiteten» som AKT beskriver utifra sine
datasystemer.

Det har i tillegg vært et ønske om å ha bussen til å gå fra Birkelid til Brennåsen tidligere på
torsdager slik at Introdeltakerne rekker språkkafeen i Søgne kl 14:00. Dette er det ingenting i
veien for ift bussen. Men det er ikke mulig av andre årsaker. Siden broa forsvant har det vært
nødvendig å flytte den lovpålagte Introtimen fra mandag til torsdag. Denne går nå torsdager fra kl
13:15-14:00 (eneste mulige tidspunkt). Derfor får vi ikke til å flytte bussavgangen på torsdager.
Det er selvsagt ingenting i veien for at språkkafeen kan vare lengre enn til kl 15:30 hvis både
flyktninger og de frivillige vil det.
Det er ingen nyheter ift når ny bro kan komme på plass. Sannsynligvis er ny bro ikke på plass før
en gang i 2019.
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