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Skolevegen – trygg nok til å gå til og fra skolen? 

Kriterier til grunn for vurderingen 

 

Skolevegen, kriterier for vurdering om den er trygg, slik at barn kan gå til skolen, er blant annet med 

bakgrunn i erfaringer, kunnskap og anbefalinger fra offentlige fag-kilder som: 

 Statens vegvesen: Trafikkløsninger i skolens nærområde (hefte fra 2000, er gjeldende pr. i dag). 

Retningslinjer gitt i Håndbøker. Merket i teksten med (SVV). 

 Trygg trafikk sine nettsider, www.tryggtrafikk.no, merket i teksten med (TT). 

 Sør Trøndelag Fylkeskommune 2013, sak FT41/2013, Skoleskyss 

o Retningslinjer for grunnskoleskyssen i Sør Trøndelag. Merket i teksten med (STFK). 

 

Viktig å vektlegge når barn skal gå til og fra skolen: 

 Velg den tryggeste vegen (TT). Som ikke behøver å være den korteste. 

 Øv på skolevegen (TT). Voksne går sammen med barna slik at god og trygg adferd i trafikken øves 

inn, spesielt bør kryssinger av veg vies stor oppmerksomhet. Gjentas flere ganger i skoleåret. 

 Foreldre eller andre voksne kan samarbeide om å følge og hente barna på skolen hver sine dager 

(TT). 

 De minste barna som går til/fra skolen, bør ha avtalt følge med voksne. 

 Barn er impulsive. De har lett for glemme at de er i ferd med å krysse vegen hvis de oppdager noe 

spennende (TT). 

 Viktig å bruke refleks i mørketiden og gjerne godt synlige klær. 

 Barn bør ikke sykle alene til skolen før de er 10-12 år gamle (TT) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sør Trøndelag Fylkeskommune, STFK, sammendrag av vesentlige retningslinjer: 
Rett til skoleskyss når: 

 Gangavstand er over 2 km for elever i 1. trinn 

 Gangavstand er over 4 km for elever i 2. – 10 trinn. 

 

2.3 Særlig farlig eller vanskelig skolevei 

Kommunen avgjør når en elev har rett til skoleskyss, på grunn av særlig farlig skolevei eller vanskelig 

skolevei når avstanden mellom hjem er under 4 km, eller 2 km for 1. trinn. 

 

Vurderingene gjøres ut fra: 

 Objektive forhold: Knyttet til veistandard og trafikale forhold, klima og topografi. 

 Subjektive forhold: Knyttet til den enkelte elev, for eksempel alder. 

 

Loven krever at elevene utsettes for en fare som er utenom det vanlige. Den risiko skoleeleven til vanlig 

utsettes for når de ferdes i trafikken, er derfor ikke tilstrekkelig. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Veiledende sjekkliste fra Statens vegvesen (side 2). 

http://www.tryggtrafikk.no/
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Skoleveg -  ferdsel langs bilveg 
Fartsgrense, km/t  Vegsystemutforming ved 6-åringens ferdsel alene - forslag 

30 Fysisk fartsdemping 

40 Fortau, eventuelt fysisk fartsdemping eller bredere skuldre (bare ved moderat eller 
liten trafikk) 

50 Fortau, eventuelt fysisk fartsdemping og fartsgrense 40 km/t 

60 Gang og sykkelveg, eventuelt fortau 

70 Gang og sykkelveg, og eventuelt fortau og særskilt fartsgrense 60 km/t 

80 Gang og sykkelveg, og eventuelt fortau og særskilt fartsgrense 60 km/t 

 

Skoleveg - kryssing av bilveg 
Fartsgrense, km/t  Vegsystemutforming ved 6-åringens ferdsel alene - forslag 

30 Fysisk fartsdemping 

40 Belyst gangfelt og fysisk fartsdemping, eller opphøyd belyst gangfelt 

50 Trafikklys (separat gangfase), eventuelt opphøyd, belyst gangfelt og særlig 
fartsgrense 40 km/t 

60 Gangbru eller tunnel. Eventuelt trafikklys eller opphøyd, belyst gangfelt og nedsatt 
hastighet til 40 km/t. 

70 Gangbru eller tunnel.  

80 Gangbru eller tunnel.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Videre legges til grunn i vurderingen om skolevegen er trygg: 
 Sikt langs skolevegen (svinger hvor vegetasjon og sideterreng hindrer sikt i lengderetning av vegen) 

 Kryssing av vegen.  

6 åringene mangler evne til å styre og konsentrere oppmerksomheten, samt bedømme avstander 

og hastighet. (SVV) 

6 åringene har liten evne til å være forutseende og se mulige farer i trafikkbildet og å avbryte en 

pågående handling. (SVV) 

 Det er også en mulighet for, pga. individuelle forskjeller på barna, at også noen 7 og 8 åringer etc. 

har manglende evne til å vurdere trafikkbildet, som nevnt over for 6 åringene. 

 Kryssing av veg er den mest risikoutsatte del av skolevegen, både for gående og sykelister. 

 Derfor er det viktig å sikre barna ved kryssing av veg. Se tabell over fra SVV. 

 Et godt vintervedlikehold (brøyting og strøing før skolestart) har stor betydning for sikkerheten. 

 Topografi, om vegen oppleves som bratt for bilistene, er den også det for skolebarna.  

En bratt veg uten langsgående fysisk skille (grøft, rekkverk eller kantstein) mellom gående og 

kjørende kan ikke anses som trygg skoleveg. I et boligområde skal i utgangspunktet en slik veg ha 

fartsgrense 30 km/t. 

En veg med omkring 6 – 7 % helning og brattere bør vurderes som en bratt veg, videre en 

totalvurdering av trafikksikkerheten pga. % helning, fartsgrense/fartsnivå, vegbredde, svinger og om 

det er adskilt fortau med kantstein eller gang og sykkelveg skilt med rekkverk eller grøfte-bredde på 

3 m. Det er spesielt i vinterhalvåret at en bratt veg (uten fysisk skille i lengderetning mellom myke 

trafikanter og kjøretøy) blir en aktuell risiko. 

For øvrig: Topografi, dvs. lange bratte bakker bør tas med i betraktningen ved vurdering av om grensene på 

2 km og 4 km bør justeres for den enkelte skoleveg, med hensyn til når skoleskyss er aktuelt.  Jfr. STFK, pkt 2.3. 


