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TINN KOMMUNE 

 

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SKOLESKYSS ETTER 

§ 7-1 I OPPLÆRINGSLOVA -  

SÆRLIG FARLIG OG VANSKELIG SKOLEVEI 

Vedtatt av Tinn kommunestyre 08. mai 2017 sak 33/17 Arkiv: 2017/1326 

Hjemmel for retningslinjene § 13-4 Opplæringslova 

 

Dokumentet er en retningslinje for behandling av saker og en veileder for å vurdere særlig 

farlige og vanskelige skoleveier i Tinn kommune. Dokumentet består av tre deler. Del 1 er en 

generell og forklarende del. Del 2 er matrise for vurdering av skoleveien ut ifra noen 

parameterer. Del 3 er en vurdering av noen av hovedskoleveiene knyttet til skolene i Tinn. 

 

Det er Alta kommune i samarbeid med SVV region nord og Trygg trafikk Finnmark som har 

utarbeidet metoden som er lagt til grunn for Tinn kommunes utarbeidelse av retningslinjer for 

særlig farlig og vanskelig skolevei. Takk til Alta kommune og SVV region nord for velvillig å 

ha delt erfaringer og metode. Statens vegvesen, Telemark, og politiet i Telemark har tatt del i 

vurderingen som ligger til grunn for matrisen som gjelder særlig farlig eller vanskelig 

skolevei i Tinn kommune. De har også hatt befaring på de aktuelle strekningene. 

 

Del 1 

Bakgrunn  

 Dokumentets status 

 Retten til skoleskyss 

 Hva er skoleskyss? 

 Hvem har rett til skoleskyss? 

Særlig farlig og vanskelig skolevei  

 Om dokumentet  

 Trafikkopplæring og trening 

 Barnas forutsetninger 

 Søknad om skoleskyss 

 Definisjoner brukt i dokumentet 

 

Del 2. Matrise for vurdering av særlig farlig og vanskelig skolevei 

 Vei uten gangbart sideareal og uten lys 

 Vei uten gangbart sideareal med lys 

 Vei med gangbart sideareal uten lys 

 Vei med gangbart sideareal og lys 
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 Anlegg for myke trafikanter 

 Kryssing av vei 

 Veiarbeid 

 

Del 3. Veileder for vurdering av særlig farlig og vanskelig skolevei i Tinn kommune 

 Småskoletrinn (1. – 4. klasse) 

 Mellomtrinn (5. – 7. klasse) 

 Ungdomstrinn (8. – 10. klasse) 

 

Del 1. 
 

Bakgrunn  

Tinn kommunen sine retningslinjer for særlig farlig skoleskyss ble vedtatt i 1999. Det er nå 

behov for å oppdatere retningslinjene for særlig farlig og vanskelig skolevei slik at de ivaretar 

endringer av forhold tilknyttet skoleveien. Retningslinjene skal være et hjelpemiddel til god 

og forutsigbar saksbehandling i kommunen. Retningslinjene bør ha en rullerende vurdering 

hvert fjerde år, neste gang i 2021.   

 

Dokumentets status 

Retningslinjene vedtas av kommunestyret. De erstatter retningslinjene fra 1999. Det er faglige 

vurderinger fra blant annet Statens vegvesen i Telemark som ligger til grunn for dokumentet. 

Retningslinjene gir den enkelte rektor rammer for tildeling av skoleskyss. Alle søknader skal 

behandles individuelt. Foreldre/foresatte har klagerett på vedtak gjort av forvaltningen. 

Fylkesmannen er klageinstans.  

  

 

Retten til skoleskyss 

Lov om grunnskolen og den videregående skole – opplæringsloven kapittel 7 hjemler 

skoleskyssordningen. 

«Elevar i 2.- 10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skulen har rette til gratis skyss. 

For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særlig farlig eller 

vanskelig skolevei har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda». 

 

Hva er skoleskyss? 

Telemark fylkeskommune har ansvar for å tilrettelegge skyssen for grunnskoleelever og 

elever i den videregående skole, som etter lov og regelverk har rett til skyss. 

Skoleskyss er skyss mellom hjem og skole, til skolens ordinære start- og sluttid. 

Elevens rett til skoleskyss gjelder én tilkjøring og én hjemkjøring per skoledag. Retten til 

skoleskyss gjelder på strekningen mellom hjem og skole, eventuelt mellom skole og 

avlastningsbolig. Skoleskyss organiseres hovedsakelig med kollektivtransport som buss. 

Retten til gratis skoleskyss er også forankret i en rekke andre lover, forskrifter og rundskriv. 
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Hvem har rett til skoleskyss? 

Telemark fylkeskommune har ansvar for å organisere skoleskyssen ifølge opplæringsloven § 

4A-7, kapittel 7 og 13, og privatskoleloven kapittel 3 med tilhørende forskrifter. 

Fylkeskommunen skal organisere skoleskyssen i samråd med kommunen. 

Kommunen plikter i henhold til opplæringsloven § 13-4 å samarbeide om skyssen. 

Kommunen skal ta med skyss organiseringen i sine vurderinger når timeplan og skolerute 

fastsettes. 

 

Følgende elevgrupper i grunnskolen har rett til skoleskyss: 

 Elever i 1. klasse som har mer enn 2 km mellom hjem og skole en vei, og elever i 2. – 

10. klasse som har mer enn 4 km mellom hjem og skole en vei. 

 Elever som på grunn av funksjonshemming og som etter legeerklæring har behov for 

skyss. 

 Elever som har plass i SFO, og som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig 

skade eller sykdom har behov for skyss. 

 Voksne elever over opplæringspliktig alder, som ikke har fått eller fullført 

grunnskoleopplæring, og som har rett til full grunnskoleopplæring. 

 Voksne elever over opplæringspliktig alder, som etter faglig vurdering har rett til 

spesialundervisning på grunnskolens nivå. 

 Elever ved privatskoler, som mottar tilskudd fra staten, har rett til skyss etter samme 

regler som ved offentlige skoler. Retten gjelder bare for den delen av skoleveien som 

ligger innenfor elevens bostedskommune. 

 Elever med særlig farlig eller vanskelig skolevei. 

 

Elever i 1. klasse som har mer enn 2 km mellom hjem og skole, og elever i 2. – 10. klasse som 

har mer enn 4 km mellom hjem og skole, har rett på fri skoleskyss.  

Ved beregning av avstanden mellom hjem og skole, er det den korteste gangbare/farbare 

veien som legges til grunn. Avstanden skal måles dør til dør. Dersom skolebygningen har 

flere inngangsdører, måles avstanden til den døren eleven vanligvis bruker. 

Målinger foretatt med digitale verktøy er å anse som korrekte målinger som ikke kan klages 

på, dersom det ikke er et betydelig avvik mellom digital måling og måling foretatt med annet 

måleredskap. Ved bruk av digitalt måleverktøy skal det gis et ekstra tillegg tilsvarende 50 

meter for å korrigere for eventuell beregningsfeil. 

Farbar vei kan være både offentlig og privat vei, gårdsvei eller sti. Så lenge det er fysisk 

mulig å ferdes til fots, med sykkel eller liknende, vil strekningen være gjenstand for 

oppmåling. Det er ikke korteste bilvei eller den traseen bussen kjører som legges til grunn.   
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Gangavstand til holdeplass 

Elever med skyss rett kan vanligvis ikke kreve skyss helt fra hjemmet til skolen. Det forventes 

at eleven går en rimelig distanse fram til en oppsamlingsplass eller holdeplass.  

Hva som regnes som rimelig distanse avgjøres etter en konkret vurdering, hvor det blant annet 

legges vekt på elevens alder, trafikksikkerhet og framkommelighet på strekningen. 

 

Lovverket krever at skysstilbudet skal dekke størstedelen av totaldistansen mellom hjem og 

skole, for elever med skyss rett. 

 

 

Særlig farlig og vanskelig skolevei 
Opplæringslova § 7-1 første ledd sier at elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei 

har rett til gratis skyss uten hensyn til veilengden. 

 

Dagens veinormaler er utarbeidet for å skille mellom sikker og farlig vei. Det er ikke 

utarbeidet nasjonale normaler for å skille ut særlig farlig skolevei. Utdanningsdirektoratet har 

i rundskriv 3-2009 i kapittel 12 forsøkt å tilnærme seg en beskrivelse av særlig farlig eller 

vanskelig skolevei på følgende måte:  

«Elevar som ferdast i trafikken vil alltid vere utsett for en viss fare. Dette er likevel ikkje nok 

til å få gratis skyss ettersom det må vere tale om en «særleg risiko». Dette inneber at faren 

ved og ferdast på denne vegen må vere utanom det vanlege for at vegen skal kunne 

karaktriserast som «særlig farlig eller vanskeleg» skoleveg for den einskilde elev». 

 

Ved vurdering om veien er «særlig farlig eller vanskelig» må alle relevante forhold ved veien 

kartlegges. Dette kan være trafikktetthet, veidekke, bredde, vegskulder, fotgjengeroverganger, 

fartsdumper, lys, generell sikt, fartsgrense og ulykkesstatistikk. En må være oppmerksom på 

at trafikkforhold kan endres gjennom årstidene, for eksempel når det gjelder lys/sikt, føre og 

brøyting. 

 

Det må deretter gjøres en vurdering av om den enkelte elev har forutsetninger for å ta seg 

forsvarlig fram i det aktuelle trafikkbildet. Ved den individuelle vurderingen må det tas 

hensyn til alder, utvikling, syn og hørsel. 

 

Det er ikke utarbeidet egnet verktøy fra utdanningsdirektoratet  til å gjøre vurderinger av 

særlig farlig skolevei. Alta kommune har sammen med SVV region nord utarbeidet en matrise 

for å definere særlig farlig skolevei. Matrisen tar hensyn til veiens beskaffenhet, veilys, 

årsdøgntrafikk (ÅDT), fartsgrenser, kryssing av vei under ulike forhold, stoppsikt og 

forskjellig anlegg for myke trafikanter. Tinn kommune har brukt denne i det videre arbeidet 

med utarbeidelse av retningslinjer for særlig farlig og vanskelig skolevei.  

 

Matrisen tar også hensyn til elevens kognitive og motoriske utvikling, mål i Kunnskapsløftet 

og forventet trafikkopplæring i hjemmet. I alle forhold forutsettes det en normal trafikkatferd. 
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Kommunale veier med fartsgrense under 50 km/t anses å falle utenfor begrepet særlig farlig 

og vanskelig skolevei. Lav fartsgrense i boligområde, sammenholdt med liten trafikk gjør at 

de fleste kommunale veier ikke er særlig farlig. 

 

 

 

 

Om dokumentet  

Dette dokumentet består av tre deler.  

Del 1 en generell og forklarende del. Del 2 er matrisen som er utarbeidet som skal fungere 

som en generell veileder for vurdering av skoleveier. Del 3 er en generell veileder for vurderte 

skoleveier i Tinn kommune.  

 

Alle skoleveiene i kommunen er ikke vurdert, men det er gjort et utvalg av de veier som 

tidligere har vært oppe til vurdering i forbindelse med skoleskyss for særlig farlig skolevei.  

 

I forbindelse med utarbeidelsen av retningslinjene har vi lagt følgende begrepsavklaringer til 

grunn: 

 

Skolevei: Den minst farlige strekningen mellom hjem og skole. Skoleveien er definert langs 

brøytet vei, og gang- og sykkelvei vei. Det utløser ikke gratis skoleskyss om eleven velger å 

benytte en alternativ vei til og fra skolen. Skoleskyss som involverer båt og kai er ikke 

vurdert.  

Sikker vei: En vei hvor alle trafikanter kan ferdes sikkert, så lenge de forholder seg til 

gjeldende normer og regler.  

Farlig vei: Vegens beskaffenhet øker risikoen for ulykker til tross for at normer og regler blir 

fulgt. Krever at trafikantene gjør noe ekstra for å sikre seg selv og andre.  

Særlig farlig skolevei: Elevene har ikke de nødvendige fysiske eller kognitive evner til å 

ferdes trygt på veien.  

 

I Utdanningsdirektoratets rundskriv 3-2009 benyttes begrepet «særlig farlig og vanskelig 

skolevei». «Vanskelig skolevei» er i dette dokumentet fanget opp gjennom våre vurderinger 

av elevenes kognitive evner i et utfordrende trafikkbilde. Det blir derfor ikke omtale videre i 

dette arbeidet.  

 

Dette dokumentet henviser til flere andre dokumenter som ikke er vedlagt.  

Se følgende linker for mer informasjon:  

 

Trygg trafikk http://www.tryggtrafikk.no/tema/skole/  

Statens vegvesen http://www.vegvesen.no  

Statens vegvesen http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Nasjonal + vegdatabank 

 

 

 

http://www.tryggtrafikk.no/tema/skole/
http://www.vegvesen.no/
http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Nasjonal
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Trafikkopplæring og trening  

Kunnskapsløftet har kompetansemål om trafikk etter 4., 7., og 10. trinn. Det forutsettes derfor 

at kompetansemålene legges inn i lokale læreplaner slik at elevene får grunnleggende 

ferdigheter gjennom trafikkopplæringa. Kompetansemålene omfatter trafikkregler for 

fotgjengere og syklister for de laveste trinnene. På ungdomstrinnet arbeider elevene med 

hvordan man kan hindre og minske skader ved uhell og ulykke. Trygg Trafikk har utarbeidet 

veiledningshefte til disse målene i kunnskapsløftet. 

 

Foreldre og foresatt har hovedansvaret trafikkopplæringen av egne barn. De bør tidlig drive 

egentrening på skoleveien. Sikkerhetsutstyr som hjelm, refleksvest og synlighetsprodukter på 

klær og skolesekk er gode forebyggende tiltak.  

 

De kommunale retningslinjene forutsetter at elevene har fått denne opplæringen fra skole og 

hjem, og at de har evner og ferdigheter i henhold til målene i kunnskapsløftet. 

 

Barnas forutsetninger  

Trygg Trafikk har utarbeidet en veileder som tar for seg særlig farlig eller vanskelig skolevei. 

Denne beskriver hvordan barnas kognitive og motoriske utvikling har betydning for deres 

mulighet til å ferdes sikkert i trafikken. Det er forskjell på vurderinger gjort av en 6-åring, en 

10-åring eller en 15- åring på samme skolevei. Det kan også være store individuelle 

forskjeller mellom barn på samme alder. Dette tar ikke retningslinjene hensyn til og må særlig 

vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

 

Søknad om skoleskyss  

Søknad om gratis skoleskyss grunnet særlig farlig og vanskelig skolevei sendes til skolens 

rektor. Rektor behandler søknaden etter retningslinjene. Alle må søke om gratis skoleskyss. 

Søknaden må begrunnes, og det gjøres enkeltvedtak i hvert tilfelle. Særlige forhold tilknyttet 

den enkelte elev eller skolevei må ivaretas gjennom rektors vurdering. Enkeltvedtak kan 

påklages i medhold av lov om grunnskolen og den videregående opplæringen av 17. juli 1998 

jfr. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 § 28. Ved avslag på 

gratis skoleskyss kan det klages til den som har fattet vedtaket. Hvis avslaget opprettholdes, 

sendes klagen til fylkesmannen for endelig behandling. Saksbehandlingsrutiner og orientering 

til foresatte Kommunen utarbeider interne saksbehandlingsrutiner samt informasjonsskriv til 

foreldre og foresatte. 

 

 

Definisjoner brukt i dokumentet  

 

Gangbart sideareal: Med gangbart sideareal definerer vi i denne tabellen et gangbart område 

på begge sider av vegen som er minimum 0,5 meter utenfor asfaltkant uten hindring. På 

grusvei defineres kjørebanekant ut fra kjøremønster.  
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Med gangbart sideareal mener vi et areal hvor det man kan ferdes uten at det er særlig farlig 

eller vanskelig. Det forutsettes ikke at all trafikk av myke trafikanter skal skje i dette arealet, 

men at myke trafikanter skal kunne trekke ut i dette arealet. Unntak fra dette er korte 

strekninger med dobbeltsidige hindringer som må vurderes separat.  

 

Trygg/Trygghetsfølelse: Trygghetsfølelse (subjektiv sikkerhet) er trafikantenes følelse eller 

opplevelse av sikkerhet, med andre ord hvordan folk opplever risikoen for ulykker. 

Referanser: Trafikksikkerhetshåndboka. TØI  

 

Sikker: Sikkerhet kan defineres som en tilstand; fravær av uønskede hendelser eller frihet fra 

fare og frykt. Denne tilstanden er imidlertid ikke statisk, men påvirkes av endringer i faktorer 

som trussel og farer, sårbarhet og verdi. Referanser Vinje, Finn-Erik (2006).  

 

Årsdøgntrafikk (ÅDT): Det totale antall kjøretøy som passerer et snitt på en veg i løpet av ett 

år, dividert med 365. Referanser: Statens vegvesens normal N100.  

 

Stoppsikt: Nødvendig siktlengde fram til et objekt for at bilføreren skal kunne oppdage 

objektet, reagere, vurdere om han skal bremse og bremse kjøretøyet til stopp. Referanser: 

Statens vegvesens normal N100.  

 

Horisontalkurvatur: Veglinjas linjeføring i horisontalplanet. Referanser: Statens vegvesens 

normal N100.  

 

Vertikal kurvatur: Veglinjas geometriske elementer i vertikalplanet. Referanser: Statens 

vegvesens normal N100. 

 

Tilrettelagt krysningssted (ikke gangfelt): Tiltak kan være siktutbedring, forsterket belysning, 

trafikkøy, innsnevring, ledegjerder, rumlestriper. Referanser: V127 Gangfeltkriterier.  

 

Utvidet veiskulder: Arealet utenfor kjørebanen gjøres noe bredere. Kan være aktuelt i noen 

tilfeller dersom både biltrafikken og gang- og sykkeltrafikken ikke er for stor. Referanser: 

Sammensatt, gruppas egen. 

 

Lengre kjøretøy: kjøretøy med lengde ≥ 5,6 m eller har en totalvekt ≥3,5 tonn 


