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Skoleskyss 1.1.2018 til og med mars 2020 - innhenting av tilbud 

Longyearbyen lokalstyre ber herved om tilbud på skoleskyss for perioden 01.01.2018 - 15.03.2020 
med 2 års opsjon.  
 
Skyssen omfatter følgende: 
 

 Transport til skolen for alle elever i grunnskolen (ca. 240 elever), unntatt elever som bor på 
Haugen, hver skoledag fra 1.november til 15.mars, ca. 18 uker.  

 Transport fra skolen for alle elever på 1.-7. trinn, med unntak av de som bor på Haugen og de 

som går på SFO, (dvs. at ca. 80 elever trenger skoleskyss) hver skoledag fra ca. 15. november til 
ca. 18. februar, ca. 13 uker. 

 
Under ser dere detaljer for skyssordningen for skoleåret 2017-2018.  
 
Til skolen: 
 
Rute Tidspunkt Kjørerute 

1 07:45 Sjøområdet / Vei 230 / 232 / 234 – skolen 
Elevene i vei 232-234 går på bussen på motsatt side av busskuret, slik at de  
slipper å krysse Hilmar Reksten vei.                                     
 

2 07:55 Vei 238 / 236 – 509 – skolen 
Elever i 238 / 236 går på bussen utenfor 238-18. 
 

3 07:55 Vei 505 / 228 / 226 / 224 / 223 / 222 / 219 / 217 – skolen 
 
 
Elevene i 1.-7. trinn: buss hjem fra skolen er etter denne planen: 
 

Dag Tidspunkt Klassetrinn 

Mandag 13:25 1., 2., 3., 4. 

 14:10 5. og 7. 

 15:05 6. 

Tirsdag 13:25 1., 2., 3., 4., 5. 

 14:10 6., 7. 

Onsdag 13:25 6.  
14:10 1., 2., 3., 4., 5.,7. 

Torsdag 12:10 1., 2., 3., 4.  

 13:00 5., 6., 7. 

Fredag 13.25 1., 2., 3., 4., 5., 6.,7 
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Vi gjør oppmerksom på at elevtall og tidspunkt for transport vil kunne variere noe fra år til år.  
 
Elever som bor på Haugen har ikke tilbud om skolebuss, verken tur eller retur. 
 
Trygg transport av skolebarn stiller store krav til kvaliteten på tjenesten. En gjør derfor 
oppmerksom på at en ved valg av transportselskap vil foreta følgende vekting: 
 

 Pristilbud – 50 % 

 Andre forhold som kan påvirke sikkerheten, bilbelte og regulariteten ved transporten – 50 % 
 
Andre forhold defineres som 

 Kvaliteten på bussene 

 Selskapets tilgang til godkjente ekstrabusser 

 Kvalitet, egnethet og stabilitet på personell 

 Økonomiske og finansielle evner fundert på grunnlag av fremlagt årsregnskap og  
årsberetning for 2016. 

 
Skriftlig tilbud kan lastes opp på vår hjemmeside under Selvbetjening – velg eDialog: 
 
 

  
 
eller send tilbudet til Longyearbyen lokalstyre, postboks 350, 9171 Longyearbyen innen 5.12.2017.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 

 
 
 
 

Anne Søvold Vikanes  
sektorsjef oppvekst og kultur  
 
 
 
 
 
 
 


