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Jeg vil gjerne formidle bekymring fra FAU og foreldre ved Åssiden barneskole om trafikken og barnas 
sikkerhet. Hverdag ved skolens start og slutt er det parkert biler på begge sider av veien foran skolen, 
inkludert på fortauet. Dette skaper farlige situasjoner og utrygghet for skolebarna som må ut på veien 
på grunn av feilparkering. De parkerte bilene hindrer også oversikten for biler som skal kjøre forbi 
gangfeltet hvor barna krysser veien. Det har også hendt at biler har vært parkert helt opp til bommen 
ved inngangen til skolen og mellom sykkelstativene. 
 
Min forståelse er at FAU har også tatt dette opp med kommunen. Jeg ønsker å vite om: 
 
- Hvilke tiltak skal iverksettes for bedre trafikksikkerhet for barna (både på kort og lang sikt)? 

 
- Kan det vurderes å sette opp skilt om parkerings- eller stans forbud hele døgnet eller på bestemte 

tidspunkter (for eksempel ved skolestart og slutt)? 
 

- Kan Drammen kommune anmode politi å kjøre forbi skolen eller gjennomføre stikkprøvekontroll på 
de ovennevnte tidspunktene som et preventivt tiltak? 

 
Svar 
 
- Hvilke tiltak skal iverksettes for bedre trafikksikkerhet for barna (både på kort og lang sikt)? 

 
Rådmannen vil gjøre rektor ved Åssiden skole kjent med denne henvendelsen, og oppfordre skolen til å 
drøfte mulige lokale tiltak/regler for levering og henting av elever i skolens FAU/SU. Skolen har i 
samarbeid med FAU mulighet til å foreslå lokale tiltak innenfor skolens ansvarsområde som eventuelt 
kan bidra til å bedre trafikksikkheten rundt start- og sluttidspunkter ved skolen.  

 
Rådmannen har vært i kontakt med Viken fylkeskommune, som er vegeier delen av Vårveien som går 
forbi Åssiden skole. Tilbakemeldingen fra Viken var følgende: 

 
«Situasjonen som beskrives her er fremstår som et atferds – og holdningsproblem hos bilistene. 
Erfaringsmessig er de fleste bilistene i slike tilfeller foreldre til barn som skal hentes eller leveres. Dette er 
også en problemstilling som finnes ved en rekke skoler i hele Viken. 
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Det er Politiet som er rette etat til å håndheve trafikkreglene og ev. bøtelegge trafikanter som parkerer 
på fortau, til hinder for andre trafikanter, og for nære gangfelt/kryss. Det anbefales derfor å kontakte 
Politiet og be om at de avholder kontroller ved skolen.  
 
Når det gjelder foreldrenes holdninger til trafikksikkerheten rundt henting og avlevering, anbefales 
skolen å ta opp dette i sin dialog med foreldrene/FAU.» 
 
Rådmannen vil ta kontakt med politiet og informere om situasjonen ved skolen. 

 
 
- Kan det vurderes å sette opp skilt om parkerings- eller stans forbud hele døgnet eller på bestemte 

tidspunkter (for eksempel ved skolestart og slutt)?  
 

Viken fylkeskommune vil, som vegeier, på et seinere tidspunkt kunne vurdere om det er aktuelt å skilte 
et parkerings- og eller stanseforbud på deler av strekningen utenfor skolen. Dette vil måtte tas opp med 
Statens vegvesen som er skiltmyndighet. En eventuell skilting må også sees i sammenheng med 
kollektivruter, og i dialog med Drammen kommune. 
 
Drammen kommune har ansvaret for selve hente/bringeløsningen ved skolen, hvor det er 
tidsbegrensning på parkeringen på dagtid. Betjentene er tidvis innom alle skolene for å veilede og 
håndheve parkeringen. De er der da fra ca. kl.08.00 – 09.00, og pleier å øke frekvensen på hyppigheten 
dersom det kommer inn klager. Rådmannen har videreformidlet henvendelsen til Parkering. 

 
 
- Kan Drammen kommune anmode politi å kjøre forbi skolen eller gjennomføre stikkprøvekontroll 

på de ovennevnte tidspunktene som et preventivt tiltak? 
 
Rådmannen vil ta kontakt med Drammen politi og informere om mottatte bekymringer for 
trafikksituasjonen ved Åssiden skole, og samtidig henstille politiet om at de kjører forbi skolen på 
morgenene og ved skoleslutt for å gjennomføre stikkprøvekontroll.  


