
Åpent brev til Fauskes politikere 

 

Vi registrerer at rådmannen i sitt forslag til årsbudsjett for 2013 har lagt inn en besparelse på kr 

200 000,- ved å ”endre rettigheter for buss-skyss til Valnesfjord skole på grunn av omlegging av 

riksvei. Sesongavhengig rettighet”. 

 
Det er etter det vi kan se ikke sagt noe nærmere om hvilke endringer det er snakk om, verken når det 

gjelder barnas alder eller avstand til skole. Vi har derfor ikke noe godt grunnlag for å uttale oss på det 

nåværende tidspunkt, men vil komme med et lite varsko til våre politikere før budsjettet skal 

behandles i kommunestyret. 

 

Før det vedtas innsparinger ved å kutte i skoleskyss, mener vi det er en selvfølge at det foreligger 

tilstrekkelig kunnskap om bakgrunnen for og realismen i kuttet.  

 

Det er i henhold til opplæringslova § 7-1 første ledd slik at elever som har særlig farlig eller vanskelig 

skolevei har rett til gratis skoleskyss uten hensyn til veilengden. Vi mener at dette vilkåret er oppfylt 

for barna våre langs ”Trivselsveien”. 

 

Omleggingen av RV 80 har ført til mindre trafikk på det som er skoleveien til våre barn, men det er 

fremdeles ikke trygt for våre barn å ferdes langs veien. Veien er ikke på noen måte tilrettelagt for 

fotgjengere!  

 

Helt frem til kirka må ungene gå/sykle i veibanen, og det er etter vår oppfatning ikke tvil om at det 

kan oppstå særlig fare for barna dersom de er der hvor to litt større kjøretøyer møtes. Veien er smal, 

og så godt som uten veiskulder. Over elva på Stokland er det autovern på begge sider av veien, noe 

som innebærer at en som myk trafikant ikke har rømningsvei i trafikkalt vanskelige situasjoner. Å 

være fotgjenger i Stemlandssvingen byr også på utfordringer, selv for voksne. Ungene som går på vei 

fra skola vil vises svært dårlig for bilister som kommer fra Fauske, og også kryssing av veien der anser 

vi som særlig farlig. Veibelysningen har også klare mangler. 

 

De minste barna som skal krysse veien klarer ikke å bedømme avstand og fart på biler som nærmer 

seg, de vil gjerne springe og kan ha problemer med å avbryte handlinger raskt. I all sin opptreden er 

de impulsive og lar seg lett distrahere. De klarer ikke å oppfatte og tolke det de ser i trafikkbildet, og 

deres størrelse gjør at de har mindre oversikt og er vanskelige å oppdage for andre trafikkanter. Det 

er ikke forsvarlig å henvise dem til å gå eller sykle til og fra skola, selv over kortere avstander langs 

”Trivselsveien”. 

Ungene bor spredt langs veien, og det vil bli nødvendig med kryssing av veien forskjellige steder, hvor 

det ikke nødvendigvis er like oversiktlig. Kryssing av veien vil for alle ungene være nødvendig ved 

kirka på tur fra skola, der gang- og sykkelveien tar slutt. Dette er en strekning hvor det blir foretatt 

forbikjøringer, og det er ikke på noen måte lagt til rette for trygg kryssing av veien.  

 

De av oss som bor nærmest veien opplever ikke sjelden at biler passerer med en fart på langt mer 

enn 60 km/t. Det er fra vår side ønskelig med kontroller fra politiets side, men vi har ikke registrert at 

det har vært foretatt kontroller etter at veien ble lagt om.  



 

Det har skjedd, og kommer formodentlig til å skje også i fremtiden, at tunnelen / nyveien stenges en 

periode. Dersom dette skjer på et tidspunkt hvor ungene er på tur til eller fra skola, innebærer dette 

at de må gå langs en av de mest trafikkerte veiene i distriktet. Og da i veibanen på en vei som enkelte 

steder er svært smal.  

 

Som forelde kjenner vi også på følelsen av utrygghet som barna våre vil få i hverdagen, dersom de 

blir nødt til å ferdes langs veien. Dette mener vi de skal slippe. 

 

En skolevei bør oppleves som trygg for både barn og foreldre. Når det ikke er gang- og sykkelvei, bør 

fartsgrensen være atskillig lavere enn 60 km/t og veien være utstyrt med fartsdempende tiltak. 

Fortau, opphøyde gangfelt og tilstrekkelig belysning vil også bidra til å gjøre en skolevei sikrere. Som 

foreldre ønsker vi at det gjøres tiltak langs veien slik at flest mulig barn kan gå og sykle til og fra 

skolen. 

 

Ønsket er helt klart gang- og sykkelvei, slik at ungene våre kan ferdes trygt både til og fra skolen og i 

andre sammenhenger. Det er i et folkehelseperspektiv og av hensyn til oss som foreldre ønskelig at 

ungene trygt kan komme seg til og fra skole og fritidsaktiviteter på egen hånd, men der er vi ikke i 

dag! Så lenge de må ferdes i veibanen på en smal vei med fartsgrense 60 km/t, har de en særlig farlig 

skolevei. Et forsøk fra kommunens side på å ta fra ungene skoleskyssen, vil bli møtt med klager fra 

oss som foreldre. 

 

Foreløpig venter vi i spenning på hva kommunen vil foreta seg når det gjelder skoleskyssen for våre 

barn, og vi velger i det lengste å tro at flere enn vi foreldre ser at det ikke er realistisk eller ønskelig 

med et såpass stort kutt i skoleskyssen som følge av at RV 80 er lagt om. 

 

Med hilsen fra foreldre til barn som bor langs ”Trivselsveien” 


