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Interpellasjon til kommunestyret 26.01.2023 
 
Fra Øyer Arbeiderparti 
 
Hva er gjort eller skal gjøres for skoleelevene på Tretten bakside 
Hva vil Ordfører og politiske ledelse gjøre og hva er gjort for å gjøre hverdagen litt bedre og 
mer levelig for skolebarna og deres foreldre på baksida av Lågen på Tretten?  
Øyer Arbeiderparti er bekymra for skoleungene som bor på Tretten bakside og som går på 
Aurvoll skole. Skolebarn som snart et helt skoleår har levd med lengre kjøretid for å komme 
på skolen og komme seg hjem igjen. Vinteren har bydd på glatt føre og mye snø. Nå er vi i 
en belastende periode med lastebiler som ligger i grøfta og som må reddes før skolebussen 
kommer forbi, dette har noen ganger blitt flere timer ekstra i bussen og mange blir utslitt 
av reising og venting. Ikke nok med at de har fått lengre kjøretid for å komme på skolen, 
den samme kjøretida vil de ha om de skal besøke venner eller skolen etter skoletid. Og de 
foreldrene som velger å kjøre barna til fritidsaktivitet, har de fått noen som helst 
håndsrekning eller kompensasjon fra kommunen eller fylkeskommunen for disse 
ekstrakostnadene?  
 
Vi har fått informasjon om at skolebussene skulle prioriteres, men har vansker for å se 
hvilke tiltak som er iverksatt for å følge opp dette. Er det for eksempel informasjon om 
dette der lastebilene svinger av fra E6 eller er det informert lastebilene om dette på annen 
måte?  Lastebilene som kommer nordfra svinger av på Fåvang og kjører baksidevegen til 
Tretten sentrum bakside når de skal levere varer, de som kommer sørfra svinger av i Øyer. 
Sørover mot Øyer er det nedsatt fartsgrense 60 kilometer i timen, nordover er det 80 
kilometer i timen. Både nordover og sørover står ungene i vegkanten, busslommer er det 
ikke og store lastebiler og trailere "dundrer" forbi. Øyer Arbeiderparti ønsker derfor en 
redegjørelse i kommunestyret på hvilke tiltak som er iverksatt etter baksidevegen på 
Tretten nordover mot Fåvang og sørover mot Øyer for skoleungene på hele denne 
strekningen. 
 
Brua på Tretten kollapsa 15.august første skoledag dette skoleåret.  
Frem til jul hadde flere av barna lagt bak seg en ekstra kjøredistansen på nær 400 mil og 
tidsmessig har flere av ungene nær 2 timer ekstra tid på skolebussen hver eneste skoledag 
noe som tilsvarer 175 timer. Og de er ikke ferdige med det. Midlertidig bru skal være å plass 
i mai informeres det om nå. 31.mai er det 12 skoledager igjen før sommerferien. For 



elevene blir det på denne datoen 356 timer ekstra dette skoleåret og det uten at ekstra 
ventetid er medregnet og nye 400 mil. Hva har politisk ledelse gjort eller skal gjøre for disse 
barna for denne ekstratiden de har tilbrakt på skolebussen fordi brua datt ned? 
 
 

Vennlig hilsen 
Øyer Arbeiderparti 
Brit K. Lundgård 
 
 
 


