
 9.2 Oversikt over trafikksikkerhet ved skolene i kommunen  
 

  

 

 

Stavsberg skole  

Det er godt utbygd gang- og sykkelvegnett rundt 

den nye skolen på Stavsberg på strekningen Nydal, 

Olrud, Kårtorp og mot Hamar grense.  Det er også 

gs-veg  fra Hedmarkstoppen og inn mot skolen. 

Jessnesvegen og Vikervegen har ingen belysning, 

det er smal eller ingen vegskulder og Vikervegen  

er bratt. Det er tungtrafikk til Franzefoss og 

kalkverket. Det har begynt å komme søknader om 

skoleskyss på grunn av farlig skolevegn fra 

byggefeltet Borghild Ruds veg. 

Barn på Jessnes sogner til både Stavsberg og 

Kirkenær, jf nærskoleprinsippet.  

 

 

Kylstad skole 

Det er foreløpig ikke gs- veg inn mot Kylstad skole  

fra noen retninger. Men Vegvesenet vil bygge gs- 

veg langs Bjørgedalsvegen fra Gjerluvegen til 

Røsetgutua i 2020. Det vil bedre sikkerheten 

betydelig, da det er mye trafikk på strekningen 

(bla. som følge av E6-utbyggingen), det er ikke 

belysning og smal eller ingen vegskulder.  

Det er 40 km/t forbi skolen med fartshumper og 

60 km/t på øvrig strekning av Bjørgedalsvegen.  

Mange barn har skoleskyss som følge av 

avstandskravet til skoleveg, eller innvilget 

skoleskyss som følge av farlig skoleveg.  



 

 

 

Kirkenær skole  

Det er trafikksikker skoleveg i retning Nydal, 

Kvalfeltet og Bergshøgda. Det er ingen gs- veg 

eller belysning, smal eller ingen vegskulder på 

Deglumsvegen og Jessnesvegen. Fartsgrense ved 

skolen er 40 km/t og med fartshumper. Ellers er 

det 60 km/t. Frøbergsvegen har fartsgrense 80 

km/t og ingen belysning eller gs- veg. Gamle 

Kongsveg har fartsgrense 80 km/t, ingen 

belysning eller gs-veg. Uoversiktlig bakketopp 

ved Rudsbakken.  

Kommunen mottar mange søknader om 

skoleskyss på grunn av trafikkfarlig veg.  

 

Furnes ungdomsskole 

Det er trafikksikker skoleveg i Nydal, langs fv 84, 

til Kvalfeltet og Bergshøgda opp Langbakken til 

Kirkenær. 

Gjerluvegen og Frøbergvegen har ingen gs-veg 

eller belysning, smal og ingen vegskulder og blir 

av mange opplevd som farlige skoleveger. 

Spesielt smalt ved Kvernvollen bru. Fartsgrensa 

på Gjerluvegen er 60 km/t og Frøbergvegen har 

80 km/t.  Kommunen mottar mange søknader 

om skoleskyss på grunn av trafikkfarlig veg.     

 

 

Mørkved skole  

De fleste elevene ved Mørkved har gang- og 

sykkelavstand til skolen. Skolen er lokalisert i et 

boligområde som har trafikk til og fra boligene. 

Boliggatene har ingen egen løsning for gående og 

syklende. Det er trafikksikkerhetsløsning på fv 

84, nedre del av Sollerudvegen til skolen, og 

undergang under jernbanen og trafikksikker 

forbindelse til boligområdene i Strandvegen når 

E6 er utbygd. Kongsvegen er uten gang- og 

sykkelveg, men med fartshumper. 

Biltrafikken til skolen bør begrenses, da elevene 

må ferdes langs boliggater med blandet trafikk.  

Foreldrekjøring er med på å gjøre skolevegen 

utrygg for alle barn.    



 

 

 

Fagerlund skole og Brumunddal 

ungdomskole  

Det er godt utbygd gang og sykkelvegnett 

langs hovedvegene til sentrumsskolene. 

Utover dette benyttes lokale bygater med 

blandet trafikk som skoleveg. De fleste elever 

kan gå og sykle til Fagerlund skole, mens det 

er noe busstransport til ungdomskolen.  

Trafikksituasjonen rundt begge skolene er 

noe uoversiktelig og kaotisk ved skolestart, 

da busser, taxier og foreldrekjøring skjer til 

samme tid. Det er etablert av- og 

påstigningslomme i Bekkevegen forbi skolen. 

 

 

Hempa skole 

Det er gang- og sykkelveg langs nedre del av 

Narudvegen og Mausetvegen. Sveumvegen 

har fortau. For boligområdene nord for 

skolen – Minkafeltet og Slåttsveen er 

adkomsten via boliggater  med blandet 

trafikk og lav tillatt hastighet.  

De fleste elevene kan gå og sykle til skolen. 

Ved videre utbygging i Øverkvern må det 

vurderes å etablere skoleveg via 

Mausetvegen over Fossum bru til Hempa 

skole. 

 

Kirkekretsen skole  

Det er gs-veg på øvre del av Byflatvegen. 

Vegvesenet vil i løpet av et par år videreføre 

utbyggingen av gs- veg langs Byflatevegen 

slik at den blir sammenhengende mot 

Brumunddal sentrum.  De øvrige vegene inn 

mot skolen har ikke trafikksikkerhets- 

løsninger. Flesakervegen er smal og er uten 

vegskulder, med tillatt hastighet 60 km/t. 

Strekningen mellom Vindjusvea og 

Storlisvegen er svingete, kupert og 

uoversiktelig. Ellevsetervegen er i samme 

kategori og har i tillegg fartsgrense 80 km/t.  

Kommunen behandler og innvilger flere 

elever skoleskyss pga farlig skoleveg. 

 

   

   



 

 

 

Nes barneskole og Nes ungdomsskole  

Det er gs- veg langs Tingnesvegen fra Stavsjø 

sentrum til idrettsplassen. Skolene har elever fra 

hele Nes og Helgøya og svært mange elever har 

skoleskyss pga lang avstand til skole. Det innvilges 

også skoleskyss pga farlig skoleveg for flere elever 

som i utgangspunktet bor innenfor gangavstand til 

skolen. Tingnesvegen, Mengsholvegen, 

Stavsjøvegen og Nesvegen har forholdsvis mye 

trafikk, smal eller ingen vegskulder, og begrensede 

strekninger med gatebelysning.   

 

 

Gaupen skole  

Gs- veg er bygd langs Stavsjøvegen fra 

Hersaugkrysset i Ringsakervegen til ca 

Brennerivegen. Det er gatebelysning gjennom 

Gaupen sentrum til boligfeltet Revlinghagan. Både 

Ringsakervegen og Stavsjøvegen har fartsgrense 

80 km/t og mye trafikk. Elever kan gå om Revling i 

sommerhalvåret for å unngå Stavsjøvegen.  Mange 

elever har innvilget skoleskyss pga avstand til 

skole og/eller farlig skoleveg. Det er godt 

tilrettelagt for bil, buss og fotgjengere/syklister 

ved skolen.  

 

 

Fossen skole, Moelv skole og Moelv 

ungdomsskole  

Det er godt utbygd gs- veg nett langs hovedvegene 

i Moelv fra boligområdene til skolene. Utover 

dette brukes boliggatene med blandet trafikk.  

Storgata fra E6- krysset inn til sentrum og Storgata 

nord for sentrumsområdet har gs- veg/fortau. 

Strekningene er imidlertid ikke i henhold til dagens 

standard med hensyn på vegprofil, bredder, 

utforming av kryssningspunkt underganger etc. 

Planarbeid for å utbedre forholdene er iverksatt.  



 

 

 

Fagernes skole 

Det er fortausløsning forbi butikken i Næroset, og 

vegvesenet skal skifte ut brua og sikre 

fortausløsning også på denne. I tillegg er det bygget 

helseveg (gruset gs-veg) langs Åsmarkvegen på 

strekningen fra Kvernstubrua til Fagernes og videre 

til Buvika. Det er fortsatt uoversiktelig 

krysningspunkt ved Haga bruk med fartsgrense 80 

km/t og uoversiktelig bakketopp. Det er stor trafikk 

på Åsmarkvegen, deler av strekningen har 

belysning.  

Mange elever har skoleskyss som følge av avstand 

til skole eller som følge av farlig skoleveg. Behovet 

ble noe redusert ved bygging av helsevegen.   

 

 

Åsen skole 

Det er en kort strekning med gs-veg gjennom 

tettstedet. Også her er det bygd helseveg langs 

Åsmarkvegen nord for tettstedet til Åsetvegen. Det 

er 40 km/t gjennom sentrumsområdet med 

fartshumper. Ellers har Åsmarkvegen fartsgrense 80 

km/t. Sør for skolen er det ingen belysning og smal 

eller ingen vegskulder. 

En del elever har skoleskyss som følge av avstand 

eller farlig skoleveg.  Behovet ble noe redusert ved 

bygging av helsevegen.   

 

Lismarka skole  

Det er ikke gs- veger til Lismarka skole. 

Lismarkvegen og Sjusjøvegen har fartsgrense 80 

km/t.  Mange elever har skoleskyss som følge av 

avstand til skole eller som følge av farlig skoleveg. 



 

 

 

 

Brøttum barne- og ungsomsskole  

Det er gs- veg til Brøttum skole fra 

boligområdene som omkranser sentrum, det vil 

si langs Brøttumsvegen, Mæhlumsvegen , 

Sjusjøvegen og Holtevegen. Det er delvis 

gatebelysning på strekningene. 

Mange elever har skoleskyss som følge av 

avstand til skole eller som følge av farlig 

skoleveg. Største utfordring i Brøttum er at det 

ikke er gs- veg langs Turistvegen til Brøttum 

idrettslag på Tømmermyra.  Turistvegen har 

fartsgrense 80 km/t og ingen belysning.   

 

 

Mesnali skole  

Det er nylig bygd gs- veg delvis gjennom og nord 

for sentrum langs Sjusjøvegen. Det er sikkert 

krysningspunkt fra boligområdene nord for 

fylkesvegen til skolen.  Det er periodevis stor 

trafikk på fylkesvegen gjennom sentrum. Det 

planlegges utbygd gs- veg fra sentrum og sørover 

mot ny dagligvareforretning ca 1 km sør for 

sentrum.   

Noen elever har skoleskyss som følge av avstand 

til skole. 

 


