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Skolevegen – vurdering, til/fra Sveberg, Grønberg og Muruvik 
 
Skolevegen, vurdering om trafikksikkerhet eller andre forhold kan være avgjørende for om skoleskyss bør 
tilbys, for skolebarn som benytter skoleveg: 
Sveberg – Hommelvik skoler 
Muruvik – Hommelvik skoler 
Grønberg internt i feltet til Sveberg skole 
 
 

Sveberg – Hommelvik skoler 
Trafikksikkerhet. 
Gjennom boligfeltet Grønberg har vegen fartsgrense med sone 30 km/t 
Dalabakken som benyttes som skoleveg er meget bratt og svingete. 
På vinters tid er ikke trafikksikkerheten tilfredsstillende (adskilt fortau med kantstein ville gitt en 
tilfredsstillende forbedring). 
I sommerhalvåret er trafikksikkerheten tilfredsstillende.  
 
Topgrafi – dvs. stigningsforhold på vegen 
Dalabakken har en sammenhengende stigning fra Malvikvegen, Fv.950 og opp til rett nedenfor Sparkjøp, 

 lengde på 800-850m 
 høydeforskjell på omkring 120 m 
 som gir en stigning i snitt på 15%  (1,5 m opp over 10 m lengde) 
 grusvegen i Dalabakken, ca. 300 m har en stigning på 20 %, som er svært bratt 

 
Til sammenligning: 
Skiltes en veg med fareskilt 104 «bratt bakke» når stigning er over 10 %.(1,0 m opp over 10 m lengde). 
Ved universell utforming skal stigning for en gang/sykkelveg ikke overstige 5 % (0,5 m opp over 10 m). 
 
 
Topografi – betydning i vurderingen, jfr. STFK sine retningslinjer pkt. 2.3 
Tilråder at topografi blir utslagsgivende.  4 km grensen blir ikke riktig å bruke når ca. 1 km av strekningen er 
meget/svært bratt. Som urimelig/meget bratt bakke bør klassifiseres lange stigninger med snitt på over 
6 – 7 %. Som en grei regel bør en så bratt strekning korte inn grenselengden for skoleskyss med halve bakke-
lengden, dvs. her 0,9 km delt  på 2 = 0,45 km i fradrag, og at grensen for skoleskyss her settes til 3,5 km for 
elever i 2. - 10 trinn. Man bør i tillegg foreta en skjønnsmessig vurdering av hvor bolig og boligfelt ligger for å 
bedre rettferdighets-forståelsen i en avgjørelse, og her tilby skoleskyss for barn som bor ovenfor/lengre enn 
gamle Grønberg boligfelt. 
 
Gangtid (hvor topografi har stor betydning for anvendt tid) 
En vurdering som også bør vektlegges er nødvendig gangtid. I retningslinjer fra  STFK, pkt 5.3 står følgende, « 
Skoleskyssen skal organiseres på en slik måte at elevene får en akseptabel reisetid. Med reisetid menes 
summen av beregnet gangtid, reisetid og ventetid på oppsamlingsplass/holdeplass og skolen.» 
Videre er angitt maksimal reisetid som, 
45 minutter for 1. – 4. trinn 
60 minutter for 5. – 7. trinn 
75 minutter for 8. - 10. trinn 
 
Den angitte reisetiden  bør også være en maksimaltid for de som går eller sykler  til/fra skolen. 
Gangtiden (også med sykkel fra skolen) til 4km grensen blir et sted mellom 60 – 75 min. 
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Grønberg internt i feltet til Sveberg skole 
Trafikksikkerhet. 
Blir samme vurdering som over for «Sveberg – Hommelvik skoler».  
Gjennom boligfeltet Grønberg har vegen fartsgrense med sone 30 km/t 
Dalabakken som benyttes som skoleveg er meget bratt og svingete. 
På vinters tid er ikke trafikksikkerheten tilfredsstillende (adskilt fortau med kantstein ville gitt en 
tilfredsstillende forbedring). 
I sommerhalvåret er trafikksikkerheten tilfredsstillende.  
 
Med forhold i tillegg: 
For de som bor på Nedre Grønberg, må de krysse fylkesvegen i gangfelt i dag (er to alternative kryssinger).   
Det er fartsgrense 50 km/t på stedet, noe som ikke er iht. retningslinjer fra Statens vegvesen. 
Her har imidlertid Statens vegvesen en saksbehandling på gang som vi forventer å se resultatet av før 
sommer-ferien i år. Det går på nedsetting av fartsgrensen til 40 km/t og etablering av opphøyd gangfelt, som 
da vil fungere som en fartsdemper. 
Dette vil gi tilfredsstillende trafikksikkerhet i krysningspunktene på Fv.950 Malvikvegen. 
 
Topgrafi – dvs. stigningsforhold på vegen 
Blir samme vurdering som over for «Sveberg – Hommelvik skoler», men med bosted som variabel i forhold til 
lengde på bratt bakke. 
 
Topografi – betydning i vurderingen, jfr. STFK sine retningslinjer pkt. 2.3 
For 1. klassetrinn, med samme vurdering som nevnt over «Sveberg – Hommelvik skoler», 
bør 2 km grensen for om skoleskyss bli kortet ned med «halve lengden av bratt bakke», lengde på nedkorting 
blir variabel i forhold til bosted. 
 
Gangtid (hvor topografi har stor betydning for anvendt tid) 
Antar at gangtiden ikke blir avgjørende her. 
 

Muruvik – Hommelvik skoler 
Trafikksikkerhet 
Gangfelt på Fv. 950 Malvikvegen på Hommelvikhøgda er en uakseptabel kryssing på grunn av følgende 
forhold. Fartsgrensen er 60 km/t, i tillegg er fartsnivå i krysningspunktet høyere. I  lia opp fra Muruvik er 
fartsgrensen 80 km/t, og går ned til 60 km/t like før toppen, noe som er med på høyne fartsnivået over 
toppen, hvor vi har 2 gangfelt. Gangfeltene oppleves som uoversiktlig for en fotgjenger, og det føles utrygt 
pga. det høye fartsnivået. 
 
Generelt for strekningen langs Fv.950 Malvikvegen er gang og sykkelvegen adskilt fra vegen med to-sidig 
rekkverk, noe som er tilfredsstillende, også ved fartsnivå over 60 km/t. 
 
Imidlertid er det unødvendig lange strekninger på Hommelvikhøgda og i avkjørsel til Øvre Solbakken, hvor det 
ikke er fysisk skille med rekkverk. Her er noe av strekningen på Høgda også med en smalere gangveg enn 2,5 
m, samt at G/S - vegen er i plan med vegen.  
 
Kryss med veg fra Øvre Solbakken er uoversiktlig, både for myke trafikanter på tur nedover G/S-vegen og 
trafikanter fra Øvre Solbakken på tur ned og inn på fylkesvegen. 
 
Bussholdeplasser generelt er ikke skilt med kantstein mot gang og sykkelvegen. 
 
Vi bør henstille til Statens vegvesen at det blir etablert en planfri kryssing på Høgda. En undergang vil gi en 
god løsning med slak helning til kulvert-undergang fra gang og sykkelvegen inn i mot kryssingen.  
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Dette krysningspunktet og manglende rekkverk er i seg selv av avgjørende betydning, slik at skoleskyss bør 
tilbys. Manglende rekkverk på toppen av Hommelvikhøgda vil heller ikke gi en tilfredsstillende 
trafikksikkerhet for en alternativ gangrute/skoleveg på nordsiden av Malvikvegen, gjennom Solbakken 
boligfelt og ned til Havnevegen. 
 
Andre trafikksikkerhets- forhold, men som ikke er avgjørende i vurderingen 
Innkjøring fra Fv 950 inn på Holmenvegen hvor fartsgrense ikke er angitt for Holmenvegen. 
Muruvik er skiltet med fartsgrense-sone 30 km/t, men fra Flatholmvegen er det et lite stykke opp i 
Arntzebakken angitt med skilt om at fartsgrense-sone 30 km/t oppheves. 
Manglende fortau langs Flatholmvegen. 
Manglende fartsdemping i 30 km/t-sone, bør være etablert. 
 
Topografi 
Topgrafi – dvs. stigningsforhold på vegen 
Muruvik-lia har en sammenhengende stigning langs Malvikvegen, Fv.950, fra noe nedenfor Holmenvegen og 
opp til Høgda, 

 lengde på ca. 500 m 
 høydeforskjell på omkring 33 m 
 som gir en stigning i snitt på 6,5 %  (0,65 m opp over 10 m lengde) 

 
Solbakken fra gangbane, nederst ca. 50 m nord for Liavegen – til Hommelvikhøgda 

 lengde på ca. 1215 m 
 høydeforskjell på omkring 77 m 
 som gir en stigning i snitt på 6,4%  (0,64 m opp over 10 m lengde) 

 
Til sammenligning: 
Skiltes en veg med fareskilt 104 «bratt bakke» når stigning er over 10 %.(1,0 m opp over 10 m lengde). 
Ved universell utforming skal stigning for en gang/sykkelveg ikke overstige 5 % (0,5 m opp over 10 m). 
 
Topografi – betydning i vurderingen, jfr. STFK sine retningslinjer pkt. 2.3 
Tilråder at topografi også blir et vurdert som utslagsgivende forhold (dvs. det er her både trafikksikkerhet og 
topografi som begge anbefales som utslagsgivende parametere).  4 km grensen blir ikke riktig å bruke når ca. 
1,2 km av strekningen er meget bratt. Som urimelig/meget bratt bakke bør klassifiseres lange stigninger med 
snitt på over 6 – 7 %. Som en grei regel bør en så bratt strekning korte inn grenselengden for skoleskyss med 
halve bakke-lengden, dvs. her 1,2  km/2 = 0,6 km i fradrag, og at grensen for skoleskyss her settes til 3,4 km 
for elever i 2. - 10 trinn. Den lengste bakken, dvs. Solbakken har størst betydning, men også Muruvik-lia er 
tung å forsere på tur til skolen, slik at en samlet vurdering tilsier at skolevegen har meget krevende 
stigningsforhold. 
Man bør i tillegg foreta en skjønnsmessig vurdering av hvor bolig og boligfelt ligger for å bedre rettferdighets-
forståelsen i en avgjørelse. 
 
Gangtid (hvor topografi har stor betydning for anvendt tid) 
En vurdering som også bør vektlegges er nødvendig gangtid. I retningslinjer fra  STFK, pkt 5.3 står følgende,  
« Skoleskyssen skal organiseres på en slik måte at elevene får en akseptabel reisetid. Med reisetid menes 
summen av beregnet gangtid, reisetid og ventetid på oppsamlingsplass/holdeplass og skolen.» 
Videre er angitt maksimal reisetid som, 
45 minutter for 1. – 4. trinn 
60 minutter for 5. – 7. trinn 
75 minutter for 8. - 10. trinn 
 
Den angitte reisetiden  bør også være en maksimaltid for de som går eller sykler  til/fra skolen. 
Gangtiden (også med sykkel fra skolen) til 4km grensen blir et sted mellom 60 – 75 min. 


