
 

 

 

 

BYSTYRET 04.03.2021 

 

INTERPELLASJON: Trafikksituasjonen ved Varteig skole 

 

INTERPELLANT: Annar Hasle (KRF) 
 
 

ORDFØRERENS SVAR:  

Jeg synes det er positivt at medlemmer av Sarpsborg bystyre er opptatt av trafikksikkerhet. Som 

representanten er inne på er skolebussenes kjøremønster i utgangspunktet ikke noe Sarpsborg 

kommune har myndighet over. Vi ønsker imidlertid å ha en konstruktiv dialog med Østfold 

kollektivtrafikk der vi ser at det kan være problematiske forhold. 

Interpellanten spør om ordføreren vil sørge for at kommunen foretar en observasjon av 

trafikksituasjonen ved Varteig skole før skolestart kl. 8:30. Dette er gjort i etterkant av at 

interpellasjonen ble innsendt. Kommunen har gjennomført en observasjon onsdag 17. februar 

ca. klokken 8:10 – 8:35. Det ble observert at det er stort antall busser som slipper av barna ved 

droppsonene hvor de kan gå inn på skoleområdet gjennom sluser i gjerdet. Dette ser ut til å 

fungere greit. Det ble registrert at mesteparten av trafikken går i retning opp Lundeveien og ut 

Ingaveien, slik det er beskrevet i interpellasjonen. I motsatt kjøreretning kom det i dette 

tidsrommet en buss og et mindre antall personbiler. Det ble observert at busser og personbiler 

kjører forbi hverandre, og en del personbiler måtte vente på grunn av trafikk i begge retninger.  

Interpellanten spør videre om ordføreren vil sørge for at det foretas en vurdering av om Østfold 

kollektivtrafikk skal bidra med et ekstra sikkerhetstiltak i denne trafikksituasjonen ved at 

rutebussen bruker samme kjøreretning som den øvrige skoletrafikken. 

Kommunen har tatt kontakt med Østfold Kollektivtrafikk (ØKT). Bussene det er snakk om 

kommer fra Furuholmen, kjører Varteigveien, Ingaveien, Lundeveien og ut på Varteigveien 

videre mot Sarpsborg sentrum. Dette er den beste veien for bussen dersom den skal oppom 

Varteig skole og unngå omvei som medfører økte kostnader, ulempe for miljø og at det blir 

mindre attraktivt å ta bussen.  

Det er en eksisterende bussholdeplass i krysset Lundeveien og Varteigveien. Det planlegges å 

opparbeide en universell utformet kantstopp der i løpet av 2021. Kommunen har ganske nylig 

opparbeidet en gang- og sykkelvei langs Lundeveien fra krysset med Varteigveien og opp til 

skolen. ØKT er positive til en løsning der rutebuss i retning sentrum kan benytte dette stoppet 

langs Varteigveien istedenfor å kjøre oppom skolen. Elevene kan da gå den nyetablerte gang- 

og sykkelveien fra Varteigveien opp til skolen. Denne strekningen er på ca. 350 m og anses 

som akseptabel gangavstand. Bussene i retning Furuholmen vil fortsatt kjøre oppom skolen, slik 

at man unngår at elevene må krysse fylkesveien på hjemveien. 



 
 
 
 
Det er ikke tatt noen beslutning om denne løsningen, det gjenstår blant annet å drøfte den med 

skolens ledelse og samarbeidsutvalg. Jeg håper at forslaget vil bli tatt godt imot og at det kan 

bidra til å bedre trafikksikkerheten ved Varteig skole. 

 

 

 

 


