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Vedtatt:  22.06.2015 

RETNINGSLINJER FOR SÆRLIG 
FARLIG OG VANSKELIG SKOLEVEI I 
ALTA KOMMUNE  
 

DEL 1 
 
Dokumentet er en generell veileder for å vurdere særlig farlige og vanskelige skoleveier i Alta 
kommune. Dokumentet består av tre deler. Del 1 er en generell og forklarende del. Del 2 er 
matrise for vurdering av skoleveier. Del 3 er en generell veileder for vurderte skoleveier i 
Alta kommune.  
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Bakgrunn 
Kommunens gjeldende retningslinjer for særlig farlig og vanskelig skolevei ble vedtatt av 

kommunestyret 20.06.2011. Kommunen ønsker nå å rullere retningslinjene slik at de ivaretar 

endringer av forhold tilknyttet skoleveien.  

Mandat 
Arbeidet er gjennomført av arbeidsgruppe. Arbeidsgruppas mandat var å revidere gjeldende 

retningslinjer som skal ivareta elevenes sikkerhet i henhold til opplæringslovens krav i forhold til 

særlig farlig og vanskelig skolevei. Mandatet er gitt av kommunalleder for oppvekst og kultur, Mads 

Stian Hansen. Retningslinjene skal være et hjelpemiddel til god og forutsigbar saksbehandling i 

kommunen.  

Arbeidsgruppen  
Arbeidsgruppen er sammensatt av: 

Tom Frode Hansen, Fagansvarlig veg og samferdsel, Alta kommune 

Kristian Øvernes, Seniorrådgiver Statens vegvesen, Region nord  

Knut Larsen, Distriktsleder Trygg Trafikk Finnmark  

Karin Kristensen, Rådgiver oppvekst og kultur, Alta kommune 

 

Arbeidet har foregått fra mars til mai 2015.  

Retten til skoleskyss 
Lov om grunnskolen og den videregående skole – opplæringsloven kapittel 7 hjemler 

skoleskyssordningen.  

«Elevar i 2.- 10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skulen har rette til gratis skyss. 

For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer.  Elevar som har særlig farlig eller vanskelig 

skolevei har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda». 

Finnmark fylkeskommune har egne retningslinjer som er utvidet slik at også elever i 2. klasse gis 

gratis skoleskyss fra og med to kilometer. 

Retten til gratis skoleskyss er også forankret i en rekke andre lover, forskrifter og rundskriv. 

Arbeidsgruppen går ikke nærmere inn på disse i dette dokumentet.  Skoleskyss som involverer båt og 

kai er ikke vurdert her.  
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Særlig farlig og vanskelig skolevei 
Opplæringslova § 7-1 første ledd sier at elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til 

gratis skyss uten hensyn til veilengden.  

Dagens veinormaler er utarbeidet for å skille mellom sikker og farlig vei. Det er ikke utarbeidet 

nasjonale normaler for å skille ut særlig farlig skolevei. Utdanningsdirektoratet har i rundskriv 3-2009 

i kapittel 12 forsøkt å tilnærme seg en beskrivelse av særlig farlig eller vanskelig skolevei på følgende 

måte: 

«Elevar som ferdast i trafikken vil alltid vere utsett for en viss fare. Dette er likevel ikkje nok til 

å få gratis skyss ettersom det må vere tale om en «særleg risiko». Dette inneber at faren ved 

og ferdast på denne vegen må vere utanom det vanlege for at vegen skal kunne 

karaktriserast som «særlig farlig eller vanskeleg»  skoleveg for den einskilde elev».  

Ved vurdering om veien er «særlig farlig eller vanskelig» må alle relevante forhold ved veien 

kartlegges. Dette kan være trafikktetthet, veidekke, bredde, vegskulder, fotgjengeroverganger, 

fartsdumper, lys, generell sikt, fartsgrense og ulykkesstatistikk. En må være oppmerksom på at 

trafikkforhold kan endres gjennom årstidene, for eksempel når deg gjelder lys/sikt, føre og brøyting. 

De må deretter gjøres en vurdering av om den enkelte elev har forutsetninger for å ta seg forsvarlig 

fram i det aktuelle trafikkbildet. Ved den individuelle vurderingen må det taes hensyn til alder, 

utvikling, syn og hørsel.  

I mangel av verktøy til å gjøre vurderinger av særlig farlig skolevei, har gruppen utarbeidet en matrise 

for å definere disse. Matrisen tar hensyn til veiens beskaffenhet, veilys, årsdøgntrafikk (ÅDT), 

fartsgrenser, kryssing av vei under ulike forhold, stoppsikt og forskjellig anlegg for myke trafikanter. 

Matrisen tar også hensyn til elevens kognitive og motoriske utvikling, mål i Kunnskapsløftet og 

forventet trafikkopplæring i hjemmet. I alle forhold forutsettes det en normal trafikkatferd.   

Kommunale veier med fartsgrense under 50 km/t anses å falle utenfor begrepet særlig farlig og 

vanskelig skolevei. Lav fartsgrense i boligområde, sammenholdt med liten trafikk gjør at de fleste 

kommunale veier ikke er særlig farlig.   

Dokumentets status 
Retningslinjene vedtas av kommunestyret.  Dokumentet eies av oppvekstsektoren i kommunen. 

Dokumentet gis ingen høring i forkant da faglige vurderinger er gjort av kvalifiserte personer innen 

vei og trafikk. Parter, foreldre, foresatte eller elever, som er uenig i vedtatte retningslinjene gis 

mulighet til å bli hørt gjennom søknad og eventuell klageprosess. Retningslinjene bør ha en 

rullerende vurdering hvert fjerde år, neste gang i 2019. 
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Om dokumentet  
Dette dokumentet består av tre deler. Del 1 en generell og forklarende del. Del 2 er matrisen som er 

utarbeidet som skal fungere som en generell veileder for vurdering av skoleveier. Del 3 er en generell 

veileder for vurderte skoleveier i Alta kommune. Vi har ikke vurdert alle skoleveiene i kommunen, 

men gjort et utvalg av de veier som tidligere har vært oppe til vurdering. Uavklart beskrevne 

strekninger må vurderes særlig ut fra utarbeidet matrise.   

I forbindelse med utarbeidelsen av retningslinjene har vi lagt følgende begrepsavklaringer til grunn: 

Skolevei: Den minst farlige strekningen mellom hjem og skole. Skoleveien er definert langs brøytet 

vei, og gang- og sykkelvei vei. Det utløser ikke gratis skoleskyss om eleven velger å benytte en 

alternativ vei til og fra skolen. Skoleskyss som involverer båt og kai er ikke vurdert. 

Sikker vei: En vei hvor alle trafikanter kan ferdes sikkert, så lenge de forholder seg til gjeldende 
normer og regler. 
 
Farlig vei: Vegens beskaffenhet øker risikoen for ulykker til tross for at normer og regler blir fulgt. 
Krever at trafikantene gjør noe ekstra for å sikre seg selv og andre.  
 
Særlig farlig skolevei: Elevene har ikke de nødvendige fysiske eller kognitive evner til å ferdes trygt 
på veien. 
 
I Utdanningsdirektoratet rundskriv 3-2009 benyttes begrepet «særlig farlig og vanskelig skolevei». 
«Vanskelig skolevei» er i dette dokumentet fanget opp gjennom våre vurderinger av elevenes 
kognitive evner i et utfordrende trafikkbilde. Vi vil derfor ikke omtale dette i det videre arbeidet. 
 
Dette dokumentet henviser til flere andre dokumenter som ikke er vedlagt. Se følgende linker for 
mer informasjon: 
 
Utdanningsdirektoratet http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-
etter-tema/Skoleskyss/Udir-3-2009-Sarlege-problemstillingar-i-samband-med-retten-til-skyss/ 
 
Trygg trafikk http://www.tryggtrafikk.no/tema/skole/ 
 
Statens vegvesen http://www.vegvesen.no 
 
Statens vegvesen http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Nasjonal+vegdatabank 

  

http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-tema/Skoleskyss/Udir-3-2009-Sarlege-problemstillingar-i-samband-med-retten-til-skyss/
http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-tema/Skoleskyss/Udir-3-2009-Sarlege-problemstillingar-i-samband-med-retten-til-skyss/
http://www.tryggtrafikk.no/tema/skole/
http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Nasjonal+vegdatabank
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Metode 
Tema  

For å finne fram til grensegangene mellom farlig og særlig farlig skolevei har arbeidsgruppen søkt 

etter lignende arbeid gjort hos andre kommuner, eller hos sektormyndigheter tidligere. Gruppen 

kunne ikke finne at det er gjort mye arbeid med å systematisere ett slikt arbeid før. Trygg Trafikk har 

utarbeidet en veileder for særlig farlig eller vanskelig skolevei. Selv om denne ikke sier mye om de 

fysiske grensegangene ved en vei, sier den en del om forhold og kriterier som bør vurderes. 

Veilederen anbefaler at man i arbeidet med særlig farlig skolevei blant annet vurderer følgende 

forhold ved veien: 

 Fartsnivå 

 Trafikkmengde 

 Tilrettelegging for fotgjengere 

 Veibredde og veiskulder 

 Sikt og sikthindre 

 Veikryss 

 Inn og utkjøringer 

 Kryssing av vei 

 Gangfelt 

 

Innslagspunkt 

Statens vegvesen og kommunen har normaler som skiller mellom sikker og farlig vei. Det har vært en 

utfordring å finne innslagspunkt mellom farlig og særlig farlig vei. På bakgrunn av kunnskap og 

erfaringer med sikring av vei, kunnskap om ulykkes sammenhenger, lokale forhold, lokale 

trafikkmønstre, tidligere saksbehandling av særlig farlig skolevei, barns kognitive og motoriske 

utvikling, samt mål i Kunnskapsløftet, har arbeidsgruppen justert innslagspunktet fra grensegangen 

mellom sikkert og farlig, til farlig og særlig farlig.  

 

Prosess 

Etter at matrisen ble foreslått, utprøvd, justert og ferdigstilt, har vi benyttet denne i vurderingen av 

de mest trafikkerte skoleveiene, og de veiene hvor det tidligere har vært innvilget gratis skyss i 

forbindelse med særlig farlig skolevei. Vurderingene har vært gjort både ved hjelp av elektroniske 

hjelpemidler som Google street view, Norsk veg data bank(NVDB), Via Photo og fysisk befaring av 

flere veistrekninger. Vurderingene som er gjort i de nye retningslinjene er i mye større grad enn 

tidligere basert på teknisk informasjon. Man har blant annet benyttet årsdøgntrafikk (ÅDT) som 

parameter i vurderingen. Utslagsgivende for alle vurderingene som er gjort, er det verste tilfellet på 

veistrekningen, f.eks. en smal bru. 
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Trafikkopplæring og trening  
Kunnskapsløftet har kompetansemål om trafikk etter 4., 7., og 10. trinn. Det forutsettes derfor at 

kompetansemålene legges inn i lokale læreplaner slik at elevene får grunnleggende ferdigheter 

gjennom trafikkopplæringa. Kompetansemålene omfatter trafikkregler for fotgjengere og syklister 

for de laveste trinnene. På ungdomstrinnet arbeider elevene med hvordan man kan hindre og minske 

skader ved uhell og ulykke. Trygg Trafikk har utarbeidet veiledningshefte til disse målene i 

kunnskapsløftet.  

Foreldre og foresatt har hovedansvaret trafikkopplæringen av egne barn. De bør tidlig drive 

egentrening på skoleveien. Sikkerhetsutstyr som hjelm, refleksvest og synlighetsprodukter på klær og 

skolesekk er gode forebyggende tiltak.    

De kommunale retningslinjene forutsetter at elevene har fått denne opplæringen fra skole og hjem, 

og at de har evner og ferdigheter i henhold til målene i kunnskapsløftet. 

Barnas forutsetninger 
Trygg Trafikk har utarbeidet en veileder som tar for seg særlig farlig eller vanskelig skolevei. Denne 

beskriver hvordan barnas kognitive og motoriske utvikling har betydning for deres mulighet til å 

ferdes sikkert i trafikken. Det er forskjell på vurderinger gjort av en 6-åring, en 10-åring eller en 15-

åring på samme skolevei. Det kan også være store individuelle forskjeller mellom barn på samme 

alder. Dette tar ikke retningslinjene hensyn til og må særlig vurderes i hvert enkelt tilfelle.  

Søknad om skoleskyss 
Søknad om gratis skoleskyss grunnet særlig farlig skolevei sendes til skolens rektor. Rektor behandler 

søknaden etter retningslinjene. Alle må søke om gratis skoleskyss. Søknaden må begrunnes, og det 

gjøres enkeltvedtak i hvert tilfelle. Særlige forhold tilknyttet den enkelte elev eller skolevei må 

ivaretas gjennom rektors vurdering. Enkeltvedtak kan påklages i medhold av lov om grunnskolen og 

den videregåande opplæringa av 17. juli 1998 jfr. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. 

februar 1967 § 28. Ved avslag på gratis skoleskyss kan det klages til oppvekstadministrasjonen. Hvis 

avslaget opprettholdes, sendes klagen til fylkesmannen for endelig behandling.  

 

Saksbehandlingsrutiner og orientering til foresatte 
Kommunen utarbeider interne saksbehandlingsrutiner samt informasjonsskriv til foreldre og 

foresatte. 
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Definisjoner brukt i dokumentet 

 
 Gangbart sideareal: Med gangbart sideareal definerer vi i denne tabellen et gangbart 

område på begge sider av vegen som er minimum 0,5 meter utenfor asfaltkant uten 

hindring. På grusvei defineres kjørebanekant ut fra kjøremønster.  

Med gangbart sideareal mener vi et areal hvor det man kan ferdes uten at det er særlig farlig 

eller vanskelig. Det forutsettes ikke at all trafikk av myke trafikanter skal skje i dette arealet, 

men at myke trafikanter skal kunne trekke ut i dette arealet. Unntak fra dette er korte 

strekninger med dobbeltsidige hindringer som må vurderes separat. 

 Trygg/Trygghetsfølelse: Trygghetsfølelse (subjektiv sikkerhet) er trafikantenes følelse eller 

opplevelse av sikkerhet, med andre ord hvordan folk opplever risikoen for ulykker. 

Referanser: Trafikksikkerhetshåndboka. TØI 

 Sikker: Sikkerhet kan defineres som en tilstand; fravær av uønskede hendelser eller frihet fra 
fare og frykt.  Denne tilstanden er imidlertid ikke statisk, men påvirkes av endringer i faktorer 
som trussel og farer, sårbarhet og verdi.  
 

Referanser  
Vinje, Finn-Erik (2006).   

 

 Årsdøgntrafikk (ÅDT): Det totale antall kjøretøy som passerer et snitt på en veg i løpet av ett 

år, dividert med 365. Referanser: Statens vegvesens normal N100. 

 

 Stoppsikt: Nødvendig siktlengde fram til et objekt for at bilføreren skal kunne oppdage 

objektet, reagere, vurdere om han skal bremse og bremse kjøretøyet til stopp. Referanser: 

Statens vegvesens normal N100. 

 

 Horisontalkurvatur: Veglinjas linjeføring i horisontalplanet. Referanser: Statens vegvesens 

normal N100. 

 

 Vertikal kurvatur: Veglinjas geometriske elementer i vertikalplanet. Referanser: Statens 

vegvesens normal N100. 

 

 Tilrettelagt krysningssted (ikke gangfelt): Tiltak kan være siktutbedring, forsterket belysning, 
trafikkøy, innsnevring, ledegjerder, rumlestriper. Referanser: V127 Ganfeltkriterier. 
 

 Utvidet veiskulder: Arealet utenfor kjørebanen gjøres noe bredere. Kan være aktuelt i 

noen tilfeller dersom både biltrafikken og gang- og sykkeltrafikken ikke er for stor. 

Referanser: Sammensatt, gruppas egen.   

 



Vedtatt: 22.06.2015 

DEL 2 - Matrise vurdering av særlig farlig skolevei, Alta kommune  

Ok Bør vurderes Særlig farlig 

 

fartsgrense 80 km/t 70 km/t 60 km/t 50 km/t 

klassetrinn 1-4 5-7 8-10 1-4 5-7 8-10 1-4 5-7 8-10 1-4 5-7 8-10 

1 På veg uten gangbart sideareal og  uten lys             

ÅDT 0 – 300             

ÅDT 301 – 500             

ÅDT 501 – 1500             

ÅDT 1501 – 3000             

ÅDT 3001 – 5000             

ÅDT 5001 -             

             

2 På veg uten gangbart sideareal med lys             

ÅDT 0 – 300             

ÅDT 301 – 500             

ÅDT 501 – 1500             

ÅDT 1501 – 3000             

ÅDT 3001 – 5000             

ÅDT 5001 -             

             

3 Veg med  gangbart sideareal uten lys             

ÅDT 0 – 300             

ÅDT 301 – 500             

ÅDT 501 – 1500             

ÅDT 1501 – 3000             

ÅDT 3001 – 5000             

ÅDT 5001 -             



     

 80 km/t 70 km/t 60 km/t 50 km/t 

 1-4 5-7 8-10 1-4 5-7 8-10 1-4 5-7 8-10 1-4 5-7 8-10 

4 Veg med gangbart sideareal og lys              

ÅDT 0 – 300             

ÅDT 301 – 500             

ÅDT 501 – 1500             

ÅDT 1501 – 3000             

ÅDT 3001 – 5000             

ÅDT 5001 -             

             

5 Anlegg for myke trafikanter  

G/S veg             

Fortau             

Utvida skulder             

             

6 Kryssing av veg 

Kryssing fotgjengerfelt 
Fotgjengerfelt brukes bare i 50 km/t eller lavere, i 60km/t etter 

særskilt vurdering 

      

Kryssing tilrettelagt krysningspunkt             

Kryssing av veg uten anlegg, ÅDT større enn 300             

Kryssing av veg uten anlegg, ÅDT mindre enn 300             

             

Vegarbeid              

             

Vertikal og horisontal kurvatur:             

Stoppsikt hovedvei (1) 115 meter 90 meter 70 meter 55 meter 

Stoppsikt samlevei (1) 100 meter 78 meter 61 meter 48 meter 

Dobbeltsidige hindringer; bruer, dobbeltsidig rekkverk      

     



1) Hovedveier i Alta kommune: E6, Rv 93, Fv 26 (tverrelvdalen), Fv13 (Aronnes), Fv 27 (Skaialuft) Fv 15, m 0 – 1100 (Raipas) Alle andre 

veier er samleveier 



Vedtatt: 22.06.15

DEL 3

GENERELL VEILEDER SÆRLIG FARLIGE OG VANSKELIGE SKOLEVEIER I ALTA KOMMUNE

Skolevei ÅDT Fartsgrense Vegskulder Lys GSV Gangfelt Farge i tabell Utslagsgivende Anbefalt skyss

AKG 1-10 60 IA Ja Ja ja Tab 5 Ingen

Alta ungdomsskole 8.-10. klasse Ingen

Kvalfjord skole 1.-10. klasse Ingen

Sandfallet ungdomsskole 8.-10. klasse Ingen

Aronnes 1.-4. klasse

 - Kryssing av Fylkesvei 13/Aronnesveien 4815 50/60 IA Ja Ja Ja Tab 6 Ingen

 - Knut Kvens vei/Einegjerdet >300 50 Nei Ja Nei Tab 2 Ingen

 - Kryssing Elvestrand-Aronnesveien 4815 60 IA Ja Ja Nei Tab 6 Ingen

Bossekop 1.-7. klasse

 - Spikergjerdet/Prestegårdsveien >300 50 Nei Nei Nei Nei Tab 1 Ingen

 - Fra Aronnesveien 211 til Spikergjerdet 4815 60 Nei Ja Nei Nei Tab 2 1.-7. klasse

 - Bossekopveien fra kryss Strandveien til gang- og sykkelvei E6 >500 50 Nei Ja Nei Nei Tab 2 Ingen

 - Skoddevarre kryssing RV 93 4000 70 Tab 6 Overstyres av kryssing av veg uten anlegg 1.-4. klasse

 - Skoddevarre kryssing RV 93 4000 70 Tab 6 Overstyres av kryssing av veg uten anlegg 5.-7. klasse

 - Skoddevarre kryssing RV 93 4000 70 Tab 6 8.-10. klasse ikke skyss

Elvebakken 1.-7. klasse

 - Raipasveien 1050 60 Nei Ja Nei Tab 2 5.-7. klasse ikke skyss

 - Buktaveien til kryss Amtmannsnesveien 2060 50 Nei Ja Nei Tab 2 1.-4. klasse

 - Buktaveien til kryss Amtmannsnesveien 2060 50 Nei Ja Nei Tab 2 ÅDT lav 5.-7. klasse ikke skyss

 - Amtmannsnesveien Vefas - Statoil 1240 50 Nei Ja Nei Tab 2 Manglende vegskulder v/Statoil 1.-4. klasse

 - Mardalsveien nedre >300 60 Nei Nei Nei Tab 1 Uoversiktlig og smal veg 1.-4. klasse

Gakori 1.-7. klasse

 - Saltvika til krysset i Skogstadveien 990 60 Nei Ja Ja Ja Tab 6 Kryssing tilrettelagt krysningspunkt Ingen

Kaiskuru 1.-4. klasse

 - Raipasveien mot Øvre Alta 1050 60 Nei Ja Nei Tab 2 1.- 4. klasse

 - Kronstad (elever fra Kronstad har Leirbakkveien som skolevei) 4100 50 Ja Ja Ja Ja Tab 6 Forutsettes utbedret innen skolestart 2015/2016 Ingen

Komsa 1.-7. klasse

 - Bossekopveien - Tollevikakrysset 2075 50 Nei Ja Nei Tab 2 1.-4. klasse

 - Bossekopveien - Tollevikakrysset 2075 50 Nei Ja Nei Tab 2 ÅDT lav 5.-7. klasse ikke skyss

 - Amtmannsnesveien Vefas - Statoil 1240 50 Nei Ja Nei Tab 2 Manglende vegskulder v/Statoil 1.-4. klasse

Kåfjord 1.-7. klasse

 - Gamle E6/fylkesvei til kryss ny E6 >300 60 Nei Ja Nei Nei Tab 2 Ingen

 - Nye E6 990 80 Ja Ja Nei Nei Tab 4 1.-7. klasse



Leirbotn skole 1.-7. klasse

 - Djupvik/Laukvik >300 80 Nei Nei Nei Nei Tab 1 1.-4. klasse

 - Djupvik/Laukvik >300 80 Nei Nei Nei Nei Tab 1 Stoppsikt 5.-7. klasse

 - Kiby område boligfelt, Djupvikveien >300 50 Ja Ja Nei Nei Tab 4 Ingen

 - Kvitvika, fylkesvei 883 265 80 Nei Nei Nei Nei Tab 1 1.-4. klasse

 - Kvitvika, fylkesvei 883 265 80 Nei Nei Nei Nei Tab 1 ÅDT opp mot 300 5.-7. klasse

 - Kvitvika, fylkesvei 883 465 60 Nei Ja Nei Nei Tab 2 1.-4. klasse

 - Fra kryss Nyengbrua til skolen 455 80 Ja Ja Nei Nei Tab 4 1.-4. klasse

 - Fra kryss Nyengbrua til skolen 455 80 Ja Ja Nei Nei Tab 4 5.-7. klassse

 - Kvibydalen 455 80 Ja Nei Nei Nei Tab 3 1.-4. klasse

 - Kvibydalen 455 80 Ja Nei Nei Nei Tab 3 ÅDT høy 5.-7. klassse

Rafsbotn 1.-10. klasse

 - Fra Sørelvbrua mot Alta 2500 60 ja nei nei nei Tab 2 Smal bru 1.-4. klasse

 - Fra Sørelvbrua mot Alta 2500 60 ja nei nei nei Tab 2 Smal bru 5.-7. klasse

 - E6 mot Nikkihompen i 80 sone 900 80 Ja Nei Nei Nei Tab 3 1.-7. klasse

 - Russeluftveien 95 60 Nei Nei Nei Nei Tab 1 ÅDT lav ingen

 - Russeluftveien 95 50 Nei Nei Nei Nei Tab 1 ingen

Saga 1.-7. klasse

 - Transfarelv - Altaveien 476 (Kleven) 2100 60 Nei Nei Nei Nei Tab 1 1.-7. klasse

 - Altaveien 476 (Kleven)- GSV Nerskogen 2100 60 Ja Ja Nei Nei Tab 4 1.-4. klasse

 - Altaveien 476 (Kleven) - GSV Nerskogen 2100 60 Ja Ja Nei Nei Tab 4 Stoppsikt bra, kort avstand til GSV 5.-7. klasse ikke skyss

 - Latharimoen (elever fra Lathari har Latharimoen som skolevei) >300 50 Nei Nei Nei Ja Tab 1 Ingen

 - Tegelbakken 3665 50 Ja Ja Nei Ja Tab 4 Overstyres av utvidet vegskulder Ingen

Talvik 1.-10. klasse

 - Ressebakken >300 30 Nei Ja Nei IA Tab 2 Ingen

 - Talvik sentrum 1040 50 Nei Ja Nei Ja Tab 6 Ingen

 - E6 Sør 60 sone 970 60 Nei Ja Nei Nei Tab 2 1.-4. klasse

 - E6 Sør 60 sone 970 60 Nei Ja Nei Nei Tab 2 Lav ÅDT 5.-7. klasse ikke skyss

 - E6 nord mot Alta 80 sone 970 80 Nei Nei Nei Nei Tab 1 Pga. mye byggeaktivitet vurderes søknader fortløpende Alle vurderes særlig

Tverrelvdalen skole 1.-10. klasse

 - Mardalsveien øvre 1565 60 Nei Ja Nei Nei Tab 6 Overstyres av kryssing av FV uten anlegg 1.-4. klasse

 - Tverrelvdalsveien, fra kryss E6 til fv 26 til GSV 1565 60 Nei Ja Nei Nei Tab 2 1.-7. klasse

 - Bjørnengen bru - Sønvismoen/Romsdalsveien 730 50 Nei Ja Nei Nei Tab 2 1.-4. klasse

 - Bjørnengen bru - Sønvismoen/Romsdalsveien 730 50 Nei Ja Nei Nei Tab 2 Elevene er høye  nok til å synes over rekkverket 5.-7. klasse ikke skyss

 - Bjørnengenkrysset - Stillaveien 275 70 Nei Ja Nei Nei Tab 2 Ingen

 - Belgioudda >300 60 Nei Ja Nei Nei Tab 2 Ingen

Øvre Alta 1.-7. klasse

 - Raipasveien 1050 60 Nei Nei Nei Nei Tab 1 Bru utslag for alle 1.-7. klasse

 - Riskvei 93 mot Salkobekken GSV 3230 60 Nei Ja Nei Nei Tab 2 1.-7. klasse

 - Fra Øytunveien kryssing av R93 3230 60 IA Ja Ja Tab 6 Ingen

 - R93 mot Skillemo 2730 70 Nei Nei Nei Nei Tab 1 1.-7 klasse


