
 
 
 

 

Nye retningslinjer for farlig skolevei i Sigdal kommune med kommentarer 
 

Skolevei Beskrivelse Kommentarer Konklusjon 

Fv 287               
Kolsrud bru- 
Nerstad skole 

Det er fartsgrense 80 km på 
strekningen. Veien har en del svinger 
og det er mye vegetasjon langs veien, 
noe som gjør det uoversiktlig. Det er 
autovern langs veien, noen steder på 
begge sider av veien. Dette gjør det 
vanskelig for en fotgjenger å komme 
ut av veibanen ved behov. Det vil 
kreve god konsentrasjon og 
oppmerksomhet på ganske lange 
strekninger.  

 Helårsskyss for elever fra 1. til 8. trinn 

Fv 287                   
By til Nerstad skole 

Se beskrivelse som over.                         
Det finnes en alternativ vei som noen 
av elevene i dette området kan 
bruke. Denne veien er oversiktlig, og 
det er lite trafikk. Veien vil være et 
godt alternativ for elever i dette 
området og kan brukes dersom 
distansen ikke blir lengre enn 
opplæringslovens grenser på 
henholdsvis 2 og 4 km. 

  Helårsskyss for elever fra 1. til 8. trinn. 
Dersom ikke distansen blir lengre enn 
opplæringslovens grenser tilsier, innvilges 
ikke skyss til elever som kan benytte den 
alternative veitraseen. 
 
 



Fv 287             
Gartneriet til 
Prestfoss skole 

Det er gangvei en del av veien, men 
en del er uten noen tilrettelegging for 
fotgjengere. Veien virker oversiktlig, 
og man kan høre biler på god avstand 
Strekningen uten gangvei er ikke 
lang, men det vil kreve en del 
konsentrasjon og oppmerksomhet å 
gå langs denne strekningen. Det 
finnes alternativ veitrasé som kan 
benyttes i sommerhalvåret. 

Kommentar 
Fartsgrensene gjennom Prestfoss sentrum 
ble endret fra 60 km til 40 km, og dersom 
denne overholdes av trafikantene, vil det 
ikke by på den samme utfordringen lenger.   

Helårsskyss for barn opp til og med 4. 
trinn. Det innvilges vinterskyss for elever 
opp til og med 7. trinn.  

Fv 287 Sandsbråten- 
Prestfoss skole/SUS 
 

Det er 80 km på strekningen som 
oppleves som farlig. Strekningen har 
ingen tilrettelegging for fotgjengere. 
Veien er ganske bred, det er åpent og 
man har god sikt. Det eneste 
unntaket er Bakåssvingen. Her er det 
autovern på den ene siden av veien 
og en fjellskrent på den andre. Veien 
gjennom svingen oppleves allikevel 
som ganske bred og oversiktlig. Det 
vil kreve konsentrasjon og 
oppmerksomhet å gå gjennom denne 
svingen, men det er en kort strekning 
og således ikke særlig krevende.  
Det finnes alternative veitraseer som 
kan benyttes i sommerhalvåret. 

 Helårsskyss for elever opp til og med 7. 
trinn. Det innvilges vinterskyss i perioden 
01.11-31.03 for elever på Ungdomsskolen. 
 
 



Fv 287 Eggedal 
Mølle til Eggedal 
Skole  

Det er ingen tilrettelegging for 
fotgjengere og det er autovern på 
flere steder, men det virker åpent og 
oversiktlig. Det er relativt kort 
avstand til gangvei, så strekningen 
som krever ekstra konsentrasjon og 
påpasselighet er ganske kort. Det 
finnes en alternativ sti som kan 
benyttes sommerstid. 
 
 
 
 

Selv om veiskulderen er smal enkelte 
steder, er veistrekningen forholdsvis rett 
og oversiktlig, og det er 60 km sone. Den 
siste strekningen fra Eggedal sag og til 
skolen er det gangvei.  
Det kan til tider være en del trafikk på 
veien, men det er hovedsakelig i 
tidsrommet før og etter skoletid.  
 
 

Vinterskyss i perioden 01.11-31.03 for 
elever fra 1. - til 7. trinn. 
 
Endring: 
Helårsskyss for elever fra 1.-4. trinn 
 
Vinterskyss i perioden 01.11-31.03 for 
elever fra 5. - til 7. trinn. 
 
Elever på denne strekningen innvilges 
automatisk skyss med ordinær skolerute. 

Tempelseterveien- 
Eggedal skole:  

Det er 80 km sone på veien, men pga. 
veitraseen er normal fart å regne 
som 50-60 km. Tempelseterveien 
ligger åpent og uten nevneverdig 
vegetasjon i veikanten, og oppleves 
som en oversiktlig vei. Det er ingen 
tilrettelegging for fotgjengere langs 
veien, men det er mulig å gå ut av 
veibanen på store deler av 
strekningen ved behov. Elever som 
kommer ned Tempelseterveien må 
krysse fylkesveien i Eggedal sentrum 
for å komme på gangveien til skolen. 
Biler som kommer sørfra vil kunne 
sees på god avstand, men biler 
nordfra kan ikke sees på særlig lang 
avstand. Dette gjør krysningspunktet 
ganske krevende for de minste 
skoleelevene. Det er flere stier og en 
eldre vei som kan benyttes når det 

Høsten 2014 ble fartsgrensen gjennom 
Eggedal sentrum endret, og det er nå 40 
km sone gjennom bygda. Det er videre 
laget fartsdumper og krysningspunktet 
mellom Tempelseterveien og Fv 287 i 
Eggedal sentrum har derfor blitt betydelig 
endret.  
 
Administrasjonen har hatt flere 
trafikktellinger i det tidsrommet elevene 
skal til skolen, og da har opplevelsen vært 
at det ikke har vært særlig mye trafikk.   
Det oppleves likevel av noen av de som 
bor der at dette er en trafikkert vei.  
Det nye HU hadde også den samme 
opplevelsen under befaringen. 
Drosjeselskapet har også uttrykt 
bekymring i forhold til trafikken som går 
langs veien. 
 

Vinterskyss i perioden 01.11-31.03 for 
elever fra 1. til 7 trinn.                                                 
Helårsskyss for elever opp til og med 4. 
trinn, dersom de ikke kan benytte 
alternativ veitrase på sommerhalvåret. 
 
Endring: 
Det innvilges helårsskyss for elever fra 1-
7. trinn. 
Elever øverst i Tempelseterveien innvilges 
skoleskyss uten søknad.  
 
 
 



ikke er snø.  
 
 

Administrasjonen har mottatt to klager på 
vedtak om skyss på denne strekningen. De 
er oversendt Fylkesmannen i Oslo og 
Viken. Etter befaring med nytt 
hovedutvalg, ble det bestemt at 
skoleskyssen skulle forlenges ut skoleåret i 
påvente av nye retningslinjer. 
Klagebehandlinga hos FM er derfor 
avsluttet.    
 
I følge Statens veivesen har det de 10 siste 
årene vært registrert en ulykke på 
strekningen. Ulykken skjedde på den 
private delen av veien oppe i et hyttefelt, 
og det var en betongbil som veltet.  
 
Som et nytt sikkerhetstiltak ble farten 
redusert til 50 km i sonen på den 
kommunaleide delen av veien før 
skolestart 2019/2020.  
 
Det er ulike meninger om bruk av 
alternative veitraseer. 

Frøvollseterveien- 
Eggedal skole 

Det er en kort strekning fram til 
gangveien. Denne strekningen har 
ingen tilrettelegging for fotgjengere 
og elevene må gå over en smal bru. 
Dersom det skulle komme en bil, må 
en fotgjenger vente til bilen har kjørt 
over brua, før man kan gå over. Det 
vil være mulig både å se eller høre 
biler på tilstrekkelig lang avstand. Det 
kan imidlertid være en utfordring for 

Dette er en lite trafikkert vei.  
 
 

Helårsskyss for elever til og med 2. trinn.  
 



de aller minste skolebarna å stå ved 
bruenden og vente.  

Fv 287  
Kaugerudbyen - 
Eggedal skole  

Det er en ganske kort strekning til 
gangveien, men veien er smal og 
svingete. Det er autovern på begge 
sider av veien på nesten hele 
strekningen. Veien har et par skarpe 
svinger og det er tett vegetasjon. 
Veien oppleves som uoversiktlig og 
fotgjengeren har liten mulighet til å 
komme ut av veibanen, dersom det 
skulle være nødvendig. 

 Helårsskyss for elever opp til og med 4 
trinn.  
Vinterskyss i perioden 01.11-31.03 for 
elever fra 5. trinn. 

 

Fv 287   
Vad til Prestfoss 
gartneri- Vad til 
Sigdal 
Ungdomsskole 

 Elever i Vadsroa hører til Nerstad 
skolekrets og har rett til skyss til 
barneskolen. Derfor vil denne strekningen 
kun gjelder skyss for ungdomsskoleelever. 
Enkelte av disse elevene har tidligere 
automatisk fått busskort, men skyss web 
viser at de ikke har rett til skyss på grunn 
av avstand. De må derfor søke om skyss 
på grunn av farlig skolevei. 
 
Administrasjonen foretok befaring av 
veitraseen 10.06.2015 og konkluderte med 
følgende: Det er 80 km sone på 1,5 km av 
skoleveien fra Vad og til Prestfoss 
Gartneri.  Det er ikke gatelys på 
strekningen og trafikken kan være stor, 
spesielt tidlig om morgenen og på 
ettermiddagen, da dette er ferdselsåren 

Helårsskyss for elever på 
Ungdomsskolen. 
 
Elever innvilges automatisk skoleskyss 
med ordinær skolebuss. 
 
 



gjennom Sigdal.  Det er ikke gang- og 
sykkelvei før en kommer til Prestfoss 
sentrum. Det er to rette strekker hvor det 
er god sikt, men veien ellers er svingete.  
Det er autovern på deler av strekningen, 
enkelte steder på begge sider og 
veiskulderen er smal flere steder. Dette 
gjør det vanskelig for en fotgjenger å 
komme ut av veibanen ved behov.  
Det vil kreve god konsentrasjon og 
oppmerksomhet på ganske lange 
strekninger. 
 
Rett før Prestfoss Gartneri er det et kort 
parti med 60 km sone, før en kommer til 
40 km sone og til gang- og sykkelvei vei 
som går gjennom Prestfoss sentrum og til 
skolen.   
 
Administrasjonens vurdering er at  
veistrekningen mellom hjem og Prestfoss 
Gartneri kan oppleves som mer 
utfordrende enn det som er normalt når 
man ferdes i trafikken.  
 
 



Rabbenveien - 
Nerstad skole 

 Rabbenveien hadde tidligere 80 km, men 
farten er nå redusert til 60 km.  
Strekningen har ingen tilrettelegging for 
fotgjengere.  
Vinterstid er veiene smalere på grunn av 
brøytekanter, det kan være glatt og det er 
ikke belysning langs veien. Det er ingen 
alternativ som kan velges, for å unngå å gå 
der det er størst utfordring.  
 
Veien er ikke hoved-ferdselsåre, og det er 
ikke mye trafikk i tidsrommet da elevene 
skal til og fra skolen.  
 
 

Nytt:  
Helårsskyss for elever opp til og med 4 
trinn.  
Vinterskyss i perioden 01.11-31.03 for 
elever fra 5. trinn. 
 
 

Strekningen 
Sandsbråten til 
Prestfoss om Vik. 

 Strekningen har ingen tilrettelegging for 
fotgjengere, men det er lange, rette og 
oversiktlige veistrekninger som gjør det 
lettere for elevene å høre og se biler.   
Det er liten bebyggelse langs veien, og det 
er liten trafikk i det tidsrommet elevene 
skal til og fra skolen. 
Veien er ikke en hoved-ferdselsåre, og det 
er ikke mye trafikk i tidsrommet da 
elevene skal til og fra skolen.  
 
 

Nytt: 
Helårsskyss for elever opp til og med 4 
trinn.  
Vinterskyss i perioden 01.11-31.03 for 
elever fra 5. trinn. 



Åsen/Rugland : 
Gamleveien - 
Eggedal sentrum 

 Elever fra 2. trinn som skal til Eggedal 
skole vil ikke ha rett til skyss på grunn av 
avstand. Fra Åsen og til Eggedal sentrum 
er det 2 km.  Det er liten bebyggelse langs 
veien, og det er liten trafikk i tiden da 
elevene skal til og fra skolen.  
Sommerstid kan elevene gå ned ved 
Hovland, dersom det ikke går dyr der. 
På vinterstid må elevene gå ned til 
Tempelseterveien, dersom veien ned ved 
Hovland ikke er brøytet. 
Det er ingen bebyggelse på disse 300 
meterne. Veien er forholdsvis oversiktlig 
og en kan både se og høre biler som 
kommer.   
Gamleveien fremstår som forholdsvis 
oversiktlig. Det er noen skarpe svinger og 
veien har en viss stigning, noe som igjen 
gjør at bilene ikke vil oppnå høy hastighet.  
 

Nytt:  
Elever på strekningen innvilges 
helårsskyss opp til og med 4. trinn.  
Vinterskyss fra  5.- 7. trinn. 

 

 

  

Perioden for vinterskyss settes i utgangspunktet til 01.11-31.03. Denne angitte perioden for vinterskyss brukes av flere kommuner, men Sigdal kommune 
kan velge å forlenge perioden etter ny vurdering av bl.a snømengde. 
 
Det bør i vedtakene gjøre oppmerksom på at  

 selv om elevene har rett til skyss, kan eleven måtte regne med å gå deler av veitraseen for eksempel til nærmest oppsamlingsplass/bussholdeplass  
 

 skoleskyssen innvilges under forutsetning av at det ikke foretas utbedringer/fartsreduksjon på veistrekningen. 
 

 foresatte må trene med eleven på de aktuelle utfordringene i trafikken, slik at eleven er i stand til å mestre dem dersom evt. skyssen bortfaller. 
 


