
Interpellasjon 

Trafikksituasjonen ved Varteig skole 

Det har oppstått uenighet mellom Varteig skole og Østfold Kollektivtrafikk.  Uenigheten dreier seg 

om hvordan trafikksituasjonen ved Varteig skole før skolestart kl. 8.30 skal vurderes. Medfører 

trafikksituasjonen på dette tidspunktet «særlig stor trafikkfare» for elevene eller er det liten 

trafikkfare?   

Lederen for FAU mener trafikksituasjonen før kl. 8.30 er meget krevende, når 400 elever på dette 

tidspunktet blir transportert til skolen på en gang. Det betyr 7-8 skolebusser, samt maxitaxier, 

foreldrebiler, syklende og gående skolebarn fra nærmiljøet og den vanlige lokaltrafikken. I tillegg har 

man rutebussen som kjører i motsatt retning av skoletrafikkens kjøreretning. Rutebussen har også 

med skoleelever. 

I denne situasjonen har FAU ved Varteig skole spurt Østfold Kollektivtrafikk om å gjøre om på 

rutebussens kjøreretning akkurat på dette tidspunktet, dvs. kjøre inn fra Lundekrysset istedenfor å 

svinge av ved kirken. Dette ville bety at rutebusselevene kunne bli sluppet av på riktig side av veien, 

slik at de kunne gå rett gjennom slusene og inn på skoleområdet, uten å måtte ut i veibanen. 

Østfold Kollektivtrafikk har nektet å etterkomme denne anmodningen fra FAU. De holder fast på at 

rutebussen fortsatt skal følge det oppsatte kjøremønsteret. 

Jeg har hatt kontakt på e-post med Østfold Kollektivtrafikk om dette. Jeg fikk da opplyst at ØKT 

bygger sin avgjørelse på en matrise for vurdering av trafikkfare. Denne matrisen sier at det ikke er 

vurdert som «særlig» trafikkfarlig å krysse veien på dette stedet. ØKT viser til at det er gjort 

trafikksikrende tiltak som 30 km/t sone, fartsdumper og belysning. Trafikkforholdene ved skolen rett 

før skolestart og ved skoleslutt er ikke lagt inn i denne i matrisen. 

Når det er så stor forskjell på oppfatningene om denne trafikksituasjonen, er det nødvendig at 

kommunen kommer inn og foretar en avklaring om hvordan dette skal vurderes. Dette dreier seg om 

trafikksikkerheten til rutebusselevene, samt sikkerheten for de syklende og gående elevene fra 

nærområdet. 

Kommunen har et overordnet ansvar for at skoleelever ikke utsettes for «særlig» stor trafikkfare til 

og fra skolen på den totale skoleveien. Kommunen må gjøre sin egen vurdering av trafikksituasjonen 

ved Varteig skole i tidsrommet fra kl. 8 til skolestart kl. 8.30. Hvis kommunen også kommer fram til at 

trafikksituasjonen på dette tidspunktet er farefull for de elevene som er ute i veibanen, så vil en 

endring av rutebussens kjøreretning være et meget enkelt sikkerhetstiltak. 

Mitt spørsmål til ordføreren er: 

1. Vil ordføreren sørge for at kommunen foretar en observasjon av trafikksituasjonen ved 

Varteig skole før skolestart kl. 8.30? 

2. Vil ordføreren sørge for at det foretas en vurdering om Østfold Kollektivtrafikk skal bidra med 

et ekstra sikkerhetstiltak i denne trafikksituasjonen ved at rutebussen bruker samme 

kjøreretning som den øvrige skoletrafikken? 
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