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Skoleskyss og smittevern

• Krevende fase i håndteringen av pandemien

• Mutert virus som gir større utfordringer

• Økt smittetrykk blant barn og unge

• Nye avstandskrav ellers i samfunnet sett opp mot avstandskrav på 
skolebussen

• Stort smittetrykk i Viken – det er avgjørende at vi samarbeider godt for 
at flest mulig av elevene kan være på skolen i tiden frem mot 
sommerferien



Skoleskyss i Viken

• Ca. 50 000 elever med rett til skyss i Viken, ca. halvparten er elever i 
grunnskolen

• Gjennomføres i hovedsak med det ordinære kollektivtilbudet

• De viktigste tiltakene for å få ned antall reisende er derfor summen av de 
tiltak som samfunnet totalt sett iverksetter for å få ned mobiliteten

• Skoleskysstilbudet er dimensjonert slik at elever med rett til gratis skyss også 
skal kunne få seteplass



Smittevernregler på skoleskyssen

• Vi følger veilederen for kollektivtransport

‒ 50 % kapasitet innebærer at alle seteplasser tas i bruk

‒ Ikke lov til å stå i midtgangen 

‒ Unngå klumping ved dører ved av- og påstigning

‒ Bruke munnbind – påbudt for reisende over 12 år

‒ Vente på neste avgang dersom det er mange reisende ombord



Utfordring - Viken kan ikke håndtere dette alene!

• Vi har utfordringer ved noen avganger – det er for mange reisende om 
bord

• Vi kan ikke avvise passasjerer – kan være samfunnskritisk personell 
som skal på jobb

• Viktig at vi i fellesskap finner løsninger for å ivareta best mulig 
smittevern på skoleskyssen



Tiltak fra Viken  

• Fortsette å sette opp flere busser på avganger med mange reisende

• Plassere ut ekstra personell på holdeplasser 

• «Myk kontroll»

• Dele ut munnbind til elever i de videregående skolene

• Bruke de videregående skolene til å informere og veilede om hvordan vi kan 
ivareta smittevern på bussen

• Oppfordre flest mulig til å sykle og gå

• Kommunikasjon både gjennom fylkeskommunen og kollektivselskapene



Felles innsats er avgjørende – hva kan kommunene 
gjøre? 
• Oppfordre til at flest mulig sykler og går. Den største utfordringen er 

fulle busser på korte avstander rundt skolene

• Bidra til å informere elever og foresatte om at vi skal
‒ sykle og gå

‒ benytte alle sitteplasser 

‒ bruke munnbind  

‒ vente på neste avgang (der det er mulig)

• Utdeling av munnbind til grunnskoleelever

• Kollektivselskapene må få informasjon ved endringer i smittenivå


