
Pressemelding fra Vestfold og Telemark fylkeskommune: 

  
  
SETTER INN FLERE BUSSER 
  
Det vil bli satt inn flere busser og på enkelte trafikkerte avganger vil vektere veilede elever 
på skoleskyssruter i Horten kommune. Dette iverksetter Vestfold og Telemark 
fylkeskommune fra førstkommende mandag 23. november som ledd i å sørge for en 
smittesikker transport i busser beregnet for skoleskyss. 
  
-Etter nytt vedtak om smittevern på skoleskyss i Horten kommune onsdag kveld, iverksetter 
vi nå en rekke ekstraordinære tiltak. Dette innebærer at alle skolelever tilbys sitteplass på 
busser øremerket skoleskyss og at elever på de samme busser ikke sitter på begge radene 
der det er motstående seter, fremholder fylkesrådmann Lisbeth Eek Svensson i Vestfold og 
Telemark fylkeskommune. 
Tiltakene som nå settes inn gjelder i første omgang Horten kommune, som er den første 
kommunen i fylket som har fattet et slikt vedtak. Tiltakene som ble vedtatt i Horten 
kommune gjelder skoleskyss og ikke normale bussruter. Ettersom elever krysser 
kommunegrenser til og fra skolene, vil ordningen også berøre skoleskyss i nabokommuner.  
Vestfold og Telemark fylkeskommune har også ansvaret for skoleskyss til barne- og 
ungdomsskolene; her er man i god dialog med Horten kommune som er skoleeier. 
-Vi har de siste dagene hatt gode møter og dialog om gjennomførbare tiltak med kommuner, 
fylkesmann og kommuneleger i en krevende situasjon. De nye tiltakene vi iverksetter skjer i 
samhandling med alle berørte parter som har ett felles mål: Å gjøre vårt ytterste for å sørge 
for at elevene får en mest mulig smittesikker undervisning og at de fraktes til og fra skolene 
på en trygg måte, påpeker fylkesrådmann Lisbeth Eek Svensson. 
  
Unngå rush hvis du ikke må 
Helseministeren og Folkehelseinstituttet har gjentatte ganger påpekt at det er viktig å 
begrense antall mennesker som er tett sammen på offentlig transport. Rådene fra nasjonale 
myndigheter er klare:   

• Ikke reis hvis du er syk: Hvis du er syk eller mistenker at du er syk bør du ikke reise 
med offentlig kommunikasjon. 

• Er reisen nødvendig? Vurder nødvendigheten av å gjennomføre reisen. 
• Bruk sykkel og andre transportmidler: Overvei å sykle, gå eller å bruke andre 

transportmidler istedenfor å bruke offentlig kommunikasjon dersom det er mulig. 
• Unngå rush: Forsøk å legge reisen til et tidspunkt utenfor rushtiden for å redusere 

trengsel på offentlig kommunikasjon, på holdeplasser, i havner mv. 
Punktene er hentet fra gjeldende veileder «Smittevern i kollektivtransport Smittevern i 
kollektivtransport (buss, tog, trikk mv.) (covid-19)    

  
  
Elevenes sikkerhet i første linje 
-Vi har tidligere fra fylkeskommunens side påpekt at det ikke skal stå på pengene. Når det 
gjelder våre elevers sikkerhet, gjentar vi dette. Vi har under hele koronaepidemien iverksatt 



en rekke tiltak i skolene og for å avvikle skoleskyss på en mest mulig smittesikker måte. Det 
vil vi kontinuerlig fortsette å jobbe for, påpeker fylkesrådmannen. 
Samtidig som fylkeskommunen nå setter inn ekstra skoleskyssbusser og gjør bruk av vektere 
for å informere og veilede passasjerene, blir det iverksatt en ny informasjonsrunde til 
skolene. Fylkeskommunen vil i samarbeide med skolene bistå med økt informasjon til 
skoleelever og foresatte. 
-Vi er glade over det gode samarbeidet vi har med skolene for å sørge for en trygg og sikker 
transport til og fra skolene og alle de tiltak som er iverksatt for å sørge for en mest mulig 
smittesikker undervisningen ved skolene, sier fylkesrådmannen. 
Skolene er samtidig oppfordret til å være nøye med å avslutte undervisningen til angitte 
tidspunkter slik at elevene benytter seg av de øremerkede skoleskyssbussene og ikke hopper 
på de vanlige rutebussene. Dette for å utnytte kapasiteten på de øremerkede 
skoleskyssrutene på en best mulig måte. 
  
  
Ekstra avganger 
Fra mandag 23. november vil det bli satt inn en ekstra morgenavgang fra: 

• Tønsberg Gressbane til Horten videregående skole.  
• Retur fra Horten videregående skole til Tønsberg kl. 15:45.  
• Det vil også bli benyttet vektere for å veilede passasjerer og oppfordre til å bruke 

sitteplassene i bussene. Kapasiteten på vektere vil variere noe på grunn av vekterstreiken.  
• Vekterne vil følge kapasitet og veilede elever på skolebusser  

  
Tidligere ekstra-busstiltak 
Vestfold og Telemark fylkeskommune har i løpet av de siste ukene satt inn ekstra busser på 
flg. ruter: 

• Ekstra buss fra Åsgårdstrand til Horten videregående skole (mandag – torsdag) 
• Ekstra avgang fra Tønsberg til Horten på rute 01 kl. 08:05 på fredager 

 


