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Vurdering av trafikksikker skolevei - Grindstugugrenda 
 
 
 
Saksdokument (ikke vedlagt) 
D-sak 3/13 Trafikkfarlege skolevegar i Sel – Ny behandling etter vedtak i driftsutvalget 
Referat fra møte i Trafikksikkerhetsutvalget 30.11.2017 
 
Saksutredning 
Sel kommune ved driftsutvalget har i saknr. 3/13, med møtedato 21.01.2013, vurdert veier 
som gir rett til fri skoleskyss for elever på trinn 1 – 4 og trinn 5 – 7 i grunnskolene i Sel. 
PV4764 Grindstugugrenda ble den gang vurdert som trafikksikker, og kvalifiserte derfor ikke 
for fri skoleskyss utover gjeldende ordning. 
 
I prosessen rundt sammenslåing av skolekretsene Sel og Otta har rådmannen hatt en 
gjennomgang av skyssordningen for elevene på Sel skule som skal overflyttes til Otta skole 
fra august 2019. I denne gjennomgangen er denne vegstrekningen på nytt aktualisert.  Det 
har skjedd vesentlige endringer i PV4764 Grindstugugrenda etter at vurderingen av 
trafikkfarlige skoleveier ble gjort i 2013. I 2014 flyttet firmaet AS R. Midtli Kran og transport 
sin virksomhet til Grindstugugrenda 123. Rådmannen har vært i kontakt med daglig leder Roy 
Midtli for å få vite mer om omfanget av virksomheten. Han sier det er vanskelig med en 
nøyaktig tallfesting av trafikkmengden de genererer med sin virksomhet, fordi det er store 
variasjoner fra dag til dag og når på døgnet. Han påpekte at det er store vogntog (20-24 m). 
Sjåførene har uttrykt at det er ubehagelig. Firmaet har hatt økt virksomhet de siste årene, og 
det er ventet at det vil bli en økning fra høsten 2019.  
 
Veien er ikke tilrettelagt for gående/syklende og det er ikke gatelys. Det er flere plasser langs 
vegen at lastebil og personbil ikke kan møtes pga. veibredde. Veien er også såpass bratt at 
det nok vil by på ekstra utfordringer der om vinteren. Vinterstid kan det være høye 
brøytekanter som vil medføre ytterligere risiko med tanke på oversiktlighet for sjåfører.  
 
Elevene  bosatt i vegstrekningen sokner til bussholdeplass i Sagdalsvegen. For å komme til 
bussholdeplassen, må elever bosatt i Grindstugugrenda gå langs den samme veien som 
genererer trafikk til og fra AS R. Midtli Kran og transport. Elevene hadde tidligere anledning til 
å bruke bussholdeplass Ismoen. Denne holdeplassen er imidlertidig ikke lenger i bruk av 
Trønderbilene, fordi de har vurdert holdeplassen til ikke å være tilstrekkelig sikker for av- og 
påstigning.  
 



  

 

Den 5.12.2017 var en ny vurdering av Grindstugugrenda oppe til ny behandling i 
Trafikksikkerhetsutvalget. Trafikksikkerhetsutvalgets anbefaling var Grindstugugrenda etter 
etableringen av virksomheten til AS R. Midtli Kran og transport ble vurdert som trafikkfarlig 
skolevei, og at det skulle innvilges fri skoleskyss for alle elevene fra snuplassen ved 
Grindstugugrenda 123, og ned til bussholdeplass på FV 439 Sagdalsvegen. Sak om denne 
vegstrekningen har ikke vært oppe til politisk behandling tidligere.  
 
Det er Opplandstrafikk som er ansvarlig for organisering av skoleskyssen. De legger til grunn 
gjeldende lovverk og kommunale vedtak om veier som utløser rett til fri skoleskyss når de 
planlegger og organiserer skyss.  
 
 
Vurdering 
Opplæringsloven § 7-1 første ledd, andre setning, sier at Elevar som har særleg farleg eller 
vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda. Det er kommunen som 
skal gjøre en vurdering av om skoleveien er farlig eller vanskelig. Grindstugugrenda har 
tidligere blitt vedtatt som trafikksikker vei, jf. D-sak 3/13, men det foreligger nå endrede 
forutsetninger som tilsier at det gjøres en ny vurdering av denne skoleveien. Etableringen av 
et transportfirma som genererer transport av tunge kjøretøy på en vei som ikke er tilrettelagt 
for dette formålet, vil innebære en risiko for barn i alderen 5-12 år som skal ferdes på denne 
veien for å komme til sin bussholdeplass. Rådmannen mener derfor at Grindstugugrenda må 
vurderes som trafikkfarlig, og at dette er en skolevei som gir rett til fri skyss.  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Grindstugugrenda vurderes som trafikkfarlig skolevei, og gir elever rett til fri skoleskyss 
for trinnene 1-4 og 5-7. 

2. Grindstugugrenda føres opp i oversikt over trafikkfarlige veier i Sel kommune.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


