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Hovedutvalg Folk 19/13 18.03.2013

Revidering av kommunens retningslinjer for fri skoleskyss

Rådmannens forslag til vedtak

Det vedtas følgende nye retningslinjer for betaling av skoleskyss i grunnskolen:

Kommunen betaler som hovedregel ikke skoleskyss for elever i 1. kl. som har mindre enn 2 km 
skoleveg og for elever i 2. – 7. kl. som har mindre enn 4 km skoleveg. Kommunen dekker likevel 
skoleskyss til følgende elever som anses å ha særlig trafikkfarlig skoleveg. 

1. Elever i 1.- 7. klasse som må ferdes langs E-6, fv. 755 og fv. 761 hvor det ikke er tilrettelagt med 
gang-/sykkelvei. 

2. Elever i 1.- 4. klasse som må ferdes langs fv. 229 og fv. 221 hvor det ikke er tilrettelagt med 
gang-/sykkelvei. 

Ordningen gjøres gjeldende fra 01.04.2013. Merkostnaden for inneværende år – beregnet kr. 115.000,- -
dekkes over formannskapets post  Reservert tilleggsbevilgninger. Rådmannen fastsetter detaljert budsjett.

Vedlegg

1 Oversikt over aktuelle vegstrekninger

2 Oversiktskart - vedtatte innspill til Fylkesvegplan

3 Søknader på fri skoleskyss



Bakgrunn

Dagens gjeldende retningslinjer er vedtatt av Hovedutvalg Folk i 1997, og var sist oppe til vurdering i 
2006. 

Komite Folk sitt vedtak 25.08.97:

1. Kommunen betaler som hovedregel ikke for skoleskyss for elever i 1. kl. som har mindre enn 2 km skolevei og 
for elever i 2. – 7. kl. som har mindre enn 4 km skolevei.

2. Kommunen dekker utgifter til skoleskyss for elever i 1. kl. som har mindre enn 2 km skolevei og for elever i 2. 
– 4. kl. som har mindre enn 4 km skolevei og som kan benytte etablerte skoleskyssruter etter følgende 
retningslinjer:

a. Elevene må ferdes langs E-6 der det ikke er gang-/sykkelvei.
b. Elevene må ferdes langs riksvei eller fylkesvei 229 der det ikke er gang-/sykkelvei.

3. Kommunen dekker utgifter til skoleskyss for elever i 5. – 7. klasse som har mindre enn 4 km skolevei, og som 
må ferdes langs E-6 der det ikke er gang-/sykkelvei og som kan benytte etablerte skoleskyssruter.

Utover standard avstandskrav om henholdsvis 2 og 4 km avstand til skole, gir opplæringsloven de 
elevene med særlig farlig eller vanskelig skoleveg rett på fri skoleskyss. 

Hva som skal regnes som særlig farlig skoleveg er i utgangspunktet opp til kommunen å vurdere. I 
henhold til kommunens retningslinjer fra 1997 gjelder det alle elever som må ferdes langs E-6 og for 1.-
4. klasse langs fv. 761, 755 og 229. 

Etter klage i enkeltsaker har Fylkesmannen innvilget vinterskoleskyss for 5. årstrinn på fv. 761 og 755. 
Fylkesmannen har imidlertid også gitt kommunen medhold i avslag på fri skoleskyss for høyere årstrinn 
på disse strekningene. 

Vurderingen av om en skoleveg er særlig farlig gjøres av kommunen og det skal legges vekt på både 
objektive forhold relatert til vegstandard og trafikkforhold, og subjektive forhold relatert til den enkelte 
elev, f. eks alder. 

I følge utdanningsdirektoratet er den risiko skoleeleven til vanlig utsettes for når de ferdes i trafikken 
ikke tilstrekkelig til å innvilge skoleskyss. 

Når kommunen innvilger skoleskyss for elever med særlig trafikkfarlig skoleveg, har kommunen selv det 
økonomiske ansvaret. Dersom det fylkeskommunale rutetilbudet kan dekke transporten, er 
kommunens økonomiske ansvar begrenset til å betale gjeldende persontakst. I tilfeller hvor 
fylkeskommunens tilbud ikke kan benyttes, må kommunen dekke alle kostnader ved skyssen. 

Rådmannen antar at de aller fleste aktuelle strekninger i Inderøy vil dekkes av et fylkeskommunalt 
tilbud. 

Kommunens gjennomsnittskostnad for skoleskyss til en elev er 4.560 kr pr år.

Vurdering

Det vises til vedlegg med oversikt over aktuelle strekninger. Ut fra foreldrehenvendelser er det rv. 755 
på Utøy og Rv. 761 til Verdalsgrenda som har vært mest omdiskutert.



Det er ingen tvil om at det har vært en betydelig økning i trafikkmengde siden dagens retningslinjer 
første gang ble vedtatt i 1997. Siden 2005 er det f.eks. registrert endring i trafikkmengde på 
Skarnsundbrua fra ca. 850 biler i døgnet (ÅDT) til ca. 1100 biler i døgnet. En må anta at trafikkmengden 
minst er doblet fra 1997 og fram til i dag. Dette er spesielt merkbart på Utøy, men trafikken fordeler seg 
også videre på fv. 755 mot Leksvik og Røra samt nordover på fv. 761.

Rådmannen har stor forståelse for mange foreldres bekymring for skolevegen, men det er en vanskelig 
øvelse å plukke ut vegstrekninger som skal vurderes som «særlig farlige». En del objektive kriterier som 
trafikkmengde, fart og oversiktlighet kan legges til grunn men saken medfører uansett et betydelig 
skjønn for hvor lista skal legges

Det at mange foreldre selv velger å betale skoleskyss for barna er kanskje et signal om at de som er 
nærmest til å føle problemet, vurderer at skolevegen er farlig. 

På sammenlignbare veger i våre nabokommuner har de følgende retningslinjer: 

Verdal kommune:
Helårs skoleskyss for 1.-7. klasse for følgende veger:

- Fv. 72 Vinne-Sandvika (ÅDT ca. 2600)
- Fv. 757 Verdalsøra – Volden (ÅDT ca. 1900)
- Fv. 759 Stiklestad- Leksdal (ÅDT ca. 1100)
- Fv. 173 Verdalsøra – Fleskhus (ÅDT ca. 2500)

Steinkjer kommune: 
Helårs skoleskyss for 1.-7. klasse for følgende veger: 

- Rv. 17 Beitstad, begge retninger (ÅDT ca. 3800)
- Fv. 759 Skarpnes(Henning), begge retninger (ÅDT ca. 1150)

Vinterskoleskyss for 5.-7. klasse for følgende veger: 
- Fv. 763 Binde skole, begge retninger (ÅDT ca. 900/1700)
- Fv. 762 Fagerheim skole, mot Ongdal (ÅDT ca. 1500)
- Fv. 762 Røysing skole, begge retninger (ÅDT ca. 900)

Budsjettmessige konsekvenser:

Økonomi skal ikke være et tema i vurdering av om en skoleveg er særlig farlig eller ikke. Vurderes 
skolevegen å være særlig farlig er kommunen forpliktet til å dekke skoleskyss. 

En endring av retningslinjene vil likevel ha budsjettmessige konsekvenser som må synliggjøres.

Det har ikke lykkes å få tilbakemelding fra alle skolene og få fram det nøyaktige antall elever 
problemstillingen gjelder pr i dag. Det har kanskje også mindre betydning da antallet vil varierer 
betydelig fra år til år. 

Nedeforstående tabell er basert på tellinger av antall husstander som ble gjort i forbindelse med 
prioriteringer av gang-/sykkelveger til fylkesvegplan (jfr. vedlegg 1), og overslag over gjennomsnittlig 
antall elever pr boenhet. Med gjennomsnittskostnad til skyss på 4560 kr. pr elev gir det et grovt anslag
av kostnadene.  Trolig er de reelle tallene noe lavere da en kan anta at elevtettheten er noe lavere i 
spredtbygde enn i tettbygde strøk. 

Vegstrekning Antall boenheter/elever innenfor 4km til nærmeste 
skole som mangler gang-/sykkelveg

Årlig kostnad

Fv. 755 234 boliger ~ 24 elever på tre klassetrinn (5-7) 24 elever * kr 4560 = kr 109 440



Fv. 761 58 boliger ~ 6 elever på tre klassetrinn (5-7) 6 elever * kr 4560 = kr 27 360

Fv. 229 164 boliger ~ 17 elever på tre klassetrinn (5-7) 17 elever * kr 4560 = kr 77 520

Fv. 221 31 boliger ~ 3 elever på 3 klassetrinn (2 -4) 3 elever * kr 4560 = kr 13 680

Konklusjon

For å få et system som er enkelt å håndtere ønsker Rådmannen at hele vegstrekninger vurderes under 
ett, og at en heller ikke dele opp sesongen i vinter- og sommerskyss.

Det anbefales at tilbudet om fri Skoleskyss både på fv. 761 og på fv. 755 oppgraderes til å gjelde alle 
elever opp til og med 7. klasse.

På fv. 229 (Vågavegen/Nessetvegen) vurderer rådmannen at trafikkmengden ikke er stor nok til at det 
er aktuelt å utvide tilbudet. Etter alle sannsynligheter vil også de fleste elevene langs Vågavegen få 
gang-sykkelveg i løpet at de nærmeste 2 årene.

På fv. 221 - Flagvegen har det også vært en del henvendelser på ønske om fri skoleskyss. 
Trafikkmengden er anslått til 450, men rådmannen antar at trafikktallet mellom Sund og Straumen og 
gjennom tettbebyggelsen på Hylla er større enn resten av strekningen. Trafikkmengden her er ikke mye 
lavere en på fv. 229. Både trafikkmengde og gjennomsnittsfart har sannsynligvis økt betydelig etter at 
denne vegen ble asfaltert. Rådmannen foreslår at det dekkes skoleskyss for 1-4 klasse på denne 
vegstrekningen.

Fv. 233 (Vudduvegen) har ÅDT på 350. Rådmannen anbefaler ikke at denne dekkes av ordningen med 
fri skoleskyss.

Rådmannen anbefaler ikke at skyssordningen utvides til ungdomstrinnet. Det vil i så fall gjelde ca. 10 
elever i året fra Verdalsgrenda og vest for Kvistadbakkan.

Ut i fra rådmannens anbefalte forslag anslås årlig kostnad å bli ca. 150 000 kr pr år.



OVERSIKT OVER TRAFIKKERTE VEGSTREKNINGER I INDERØY KOMMUNE SOM MANGLER GANG-
SYKKELVEG OG ER AKTUELL FOR VURDERING AV SKOLESKYSS.
Oppdatert 05.03.2013

Oppstillingen omfatter fylkesveger med trafikk over 400 biler i døgnet. Strekningene er delt opp ved vegkryss og andre naturlige skiller langs 
vegen. 

ÅDT = Årsdøgnstrafikk, gjennomsnittlig antall biler pr døgn gjennom året. Tallene i tabellen er basert på tellinger fra Statens vegvesen i 2007 

Antall boenheter innenfor 4 km fra skole er en grov opptelling av antall bolighus som sogner til den aktuelle vegstrekningen mindre enn 4 km fra 
skolen. Det er regnet med boliger langs tilstøtende private, kommunale og fylkesveger med lav trafikk. Det er ikke tatt hensyn til at enkelthus kan 
ha flere boenheter og at noen brukes som fritidsbolig. Avstanden er grovmålt på kart langs vegene. 

Fri skoleskyss fra 1-7 etter dagens regelverk – rådmannen foreslår å opprettholde ordningen.
Fri skoleskyss for 2-5 klasse i dag – rådmannens forslag å utvide til og med 7. klasse .
Fri skoleskyss for 2-5 klasse i dag – rådmannens forslag å beholde ordningen uendret.
Fri skoleskyss for 1 klasse i dag – rådmannens forslag å utvide til å gjelde for 2-4 klasse

SAKSHAUG SKOLEKRETS: 

Veg Strekning Avstand fra 
skole

Lengde ÅDT
(biler 
pr. 
døgn)

Ca antall 
boenheter 
innenfor 4 

km fra skole

Kommentar

Fv. 761 Sakshaug skole – Vudduvegen 0-400 m 400 m 2100 20 Prioritert for bygging av gang-/ sykkelveg i 
gjeldende fylkesvegplan.

Fv. 761 Vudduvegen – Avkj. til Verdal Ytre 
(Verdalsgrenda)

400-2150 1750 m 1900 15

Fv. 761 Gjennom Verdalsgrenda til 
Hommeldalen.

2150-3900 1800 m 1900 7

Fv. 755 Kvistadbakkan – Volan (sk.kretsgr.) 1500-3400 1900 2500 22
Fv.755 Kryss mot fv.221 – Langs Børgin 2000-3500 1500 2500 5
Fv. 221 Sund fhs. – kryss mot 755 2000-2850 850 450 15 



RØRA SKOLEKRETS: 

Veg Strekning Avst. fra skole Lengde ÅDT Ca antall 
boenheter 
innenfor 4 

km fra skole
E-6 Stasjonsvegen – Kommunegrense 

mot Verdal
600 - 3200 1500 8400 9

E-6 Svian – Kommunegrense mot 
Steinkjer

1600-4700 3100 9800 15

Sum 24

Fv.755 Klettavegen – Loråsvegen 800-1150 350 2500 15 
Fv.755 Loråsvegen – Grandmarka 1150-1800 650 2500 24
Fv.755 Grandmarka – Langs Børgin 1800-4000 2200 2500 2

Sum 41
Fv. 221 Hylla 2000-2500 500 450 16

SANDVOLLAN SKOLEKRETS

Veg Strekning Avst. fra skole Lengde ÅDT Ca antall 
boenheter 
innenfor 4 

km fra skole

Kommentar

Fv. 761 Gangstadkorsen – kommunegrensa 1150-3400 2250 m 1300 4

Fv. 761 Sandv. Skole – Hommeldalen 300-5200 4900 m 1900 12

Fv 229 Rossdalen – avkj. til Stornesøra 3250-4000 750 m 400 4



UTØY SKOLEKRETS

Veg Strekning Avst. fra skole Lengde ÅDT Ca antall 
boenheter 
innenfor 4 

km fra skole

Kommentar

Fv. 755 Utøy skole – Ulvinkorsen 
(Rostadvegen)

0-1200 1200 m 1100 35 Inkl. Rostadvegen innen 4 km fra skole

Fv. 755 Ulvinkorsen - Næssplassen 1200-2900 1700 m 1100 21
Fv. 755 Næssplassen –  avk. til Vangshylla 2900-3800 900 m 1100 8
Fv. 755 Avk. til Vangshylla - Skarnsundbrua 3800-4700 900 m 1100 0
Fv. 755 Øynheim – Rostadvegen (øst) 700-2200 1500 m 1800 16
Fv. 755 Rostadvegen (øst) –

Tømte (Vågavegen)
2200-3100 900 m 1800 7

Fv. 755 Tømte – Volan 3100-3800 700 m 1800 11
Sum 98

LYNGSTAD SKOLEKRETS

Veg Strekning Avst. fra skole Lengde ÅDT Ca antall 
boenheter 
innenfor 4 

km fra skole

Kommentar

Fv.229 Lyngstad skole - Trøakorsen 0-1500 1500m 520 39 Prioritert for bygging av gang-/ sykkelveg i 
gjeldende fylkesvegplan.

Prioritert for bygging av gang-/ sykkelveg i 
gjeldende fylkesvegplan.

Fv.229 Trøakorsen – Kjerknesvågen kai 1500-1850 350m 500 24
Fv.229 Trøakorsen - Skjemstadaunet 1500-2800 1300m 400 51
Fv.229 Lyngstadskole – Hastadvegen 0-450 450m 520 20
Fv.229 Hastadvegen – Loavegen 450-1500 1050m 520 16
Fv.229 Loavegen - Skolekretsgrensa 1500-3100 1600m 520 10

Sum 160



MOSVIK SKOLEKRETS

Veg Strekning Avst. fra skole Lengde ÅDT Ca antall 
boenheter 
innenfor 4 

km fra skole

Kommentar

Fv.755 Grandekorsen – Idrettsbanen 300-700 400m 440 28
Fv.755 Idrettsbanen - Tverråvegen 700-3700 3000m 440 5
Fv. 755 Grandekorsen - Dalabukta 300-1800 1500m 800 20
Fv. 755 Dalabukta – Skarnsundet 1800-4000 2200 m 800 15

Sum 68



Målestokk 1:100000
06.11.2012
FYLKESVEGPLAN
PRIORITERINGSKART
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