Retten til skyss Udir-2-2019

2.2 Særlig farlig eller vanskelig
skolevei
Hva er en «særlig farleg eller vanskeleg» skolevei?
Barn som oppholder seg i trafikken vil alltid være utsatt for en viss fare, og det kan ofte være
vanskelig for barn å forholde seg til trafikk. For å få rett til gratis skoleskyss må det foreligge
en «særlig risiko». Dette betyr at trafikkutfordringene på veien er større enn det kan
forventes at eleven mestrer.
Ved vurderingen av om veien er «særlig farleg eller vanskeleg», må det gjøres en objektiv og
en subjektiv vurdering.
• Objektiv vurdering: Kartlegge alle relevante forhold ved veien og trafikkforholdene og
vurdere om dette er «særlig farlig eller vanskelig»
• Subjektiv vurdering: Vurdere om den enkelte eleven har forutsetninger for å ta seg
forsvarlig frem i det aktuelle trafikkbildet.

Momenter i den objektive vurderingen:
Momenter som kan være aktuelle i denne vurderingen er bl.a. fartsgrense, trafikktetthet,
tilrettelegging for fotgjengere, bredde på veien, sikt, gangfelt, belysning og veikryss.
Det er viktig å huske på at veiforholdene kan endre seg i ulike årstider (lys/sikt, føre og
brøyting). Dette kan føre til at en elev får en farlig eller vanskelig skolevei deler av året.
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Selv om den korteste veien til skolen er farlig eller vanskelig, kan det være andre veier som
ikke er farlige/vanskelige og som heller ikke gjør at skoleveien blir så lang at den utløser rett
til skyss. Kommunen kan også velge å sette inn andre tiltak, f.eks. tilsyn, som gjør at veien
ikke vil være særlig farlig eller vanskelig.

Momenter i den subjektive vurderingen:
Barnets alder, utvikling, syn og hørsel er eksempler på momenter som kan være sentrale i
denne vurderingen.
Spørsmålet er om det er forhold ved eleven som gjør at veien blir «særleg farleg eller
vanskeleg» for denne eleven. Vurderingen vil ha nær sammenheng med hensynet til barnet
beste etter Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen art. 3 nr. 1. Det står mer om hensynet
til barnets beste og retten til å bli hørt under punkt 8.

Innhente informasjon
Kommunen vil i de fleste tilfeller ha kompetanse i f.eks. teknisk etat til å vurdere forholdene
på veien selv. Dersom kommunen har vanskeligheter med å vurdere om en vei er «særleg
farleg eller vanskeleg», kan de be om hjelp fra andre etater. Politiet kan ha relevant
informasjon om ulykkesstatistikk og Statens vegvesen kan ha informasjon om
trafikktetthet. Noen kommuner ber også om hjelp fra Trygg Trafikk.
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