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Trafikmognad relaterat till trafikförhållanden 
 
Syfte 

Syftet med denna utredning är att finna objektiva bedömningsgrunder för bedömning av elevers 
trafikmognad relaterat till trafikförhållanden. I denna utredning redogörs bakgrunden till de kriterier 
som anges i riktlinjer för trafikmognad relaterat till trafikförhållanden. 
 
Riktlinjerna, samt rutinen i detta dokument ”Underlag för bedömning” ska användas av 
skolskjutshandläggare vid bedömning av skolskjuts för att bedömningen ska ske likvärdigt och objektivt. 
Dokumentet kommer även att ge ökad transparens till medborgarna vad som ligger till grund vid 
bedömning av skolskjuts. Utredningen ska inte användas som ett rättsligt bindande dokument utan 
endast som en ”indikation” på hur trafikförhållanden relaterat till trafikmognad bör bedömas.  
 
Rutinen och underlag för bedömning är ett levande dokument som fortlöpande uppdateras av 
skolskjutshandläggaren på grund av trafikmätningar, ny praxis från domstolarna, forskning, lagstiftning, 
information eller budgetmässiga skäl med mera.  
 
Revidering av riktlinjerna behöver däremot beslutas av nämnd.  
 

Metod 

För att bilda en sammanhållen bild av vilken trafikmognad eleverna förväntas ha sammanställdes 
forskning och praxis som sedan presenterades för en kontrollgrupp lärare. Lärarna fick sedan i uppdrag 
att lämna sina synpunkter på hur de bedömer elevernas trafikmognad. Resultaten av 
sammanställningarna finns som bilagor. Utbildningsförvaltningens sammantagna tolkning och 
bedömning återges i detta dokument. Årskursindelningen av trafikmognaden gjordes av lärarna, och 
eftersom forskningens bild av den kognitiva utvecklingen verkar stämma överens någorlunda har vi valt 
att dela in eleverna i de mentala utvecklingsspannen åk F-3, 4, 5-6, 7-9. 
 
Den viktigaste källan vid bedömning av skolskjuts är praxis från domstolarna samt aktuellt lagrum. Det 
är dessa ramar som är grunden för rättssäkerheten i besluten.  
 
Kommuner har möjlighet att själva besluta att vara mer frikostiga vid bedömningen av skolskjuts än det 
domstolarna anger i praxis. Detta stadgas i kommuners egna riktlinjer, budget m.m. 
 
För att finna ramarna och relevanta avvägningar för lokala anpassningar har en avvägning skett mellan 
hur skolskjuts historiskt bedömts i Vaxholm, forskningsrön, tekniska enhetens utlåtanden och mätningar 
och lärares yttranden. Redovisningen redovisas sedan för nämnden för politisk förankring.  
 
Vid en översikt av relevant forskning framgår det att forskningen är bristfällig på detta område. 
De flesta källorna refererar åter till Stina Sandels forskning samt sammanställningen som utförts av Pia 
Björklid. Stina Sandels studier genomfördes på 60-talet. Studierna var inte särskilt omfattande utan 
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rörde att antal hyreshus inom ett begränsat område. På 60-talet såg trafikmiljön betydligt annorlunda ut 
än den gör idag, vilket kan innebära att trafikbeteenden ser annorlunda ut. Den redovisade forskningen 
kan alltså i viss mån fungera vägledande vid tolkning av praxis, men ska samtidigt läsas ur ett källkritiskt 
perspektiv.  
 
Under rubriken ”Ansvar vid skolskjuts” har Sveriges kommuner och landsting (SKL) använts som källa 
eftersom SKL är ett vägledande organ för Sveriges Kommuner och Landsting. Det material som de 
presenterar är menat att objektivt och sakligt vägleda kommuner i sitt arbete.  

 

 

Bakgrund 

 
Lagrum 

Rätten till skolskjuts regleras i 10 kap. 32 § skollagen (2010:800). Där anges att elever i grundskola med 
offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den 
plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, 
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. 

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars 
skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25–27 §§. I de fall då 
det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i 
dessa fall. 

Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas. 

I förarbetena till 10 kap. 32 § skollagen (prop. 2009/10:165 s. 741 f.) anges att rätten till skolskjuts inte 
innebär att sådan skjuts måste anordnas från bostadsadressen till den plats där utbildningen bedrivs. 
Det står kommunen fritt att organisera skolskjutsverksambeten på lämpligt sätt, dock med beaktande av 
trafikförhållandena och övriga i paragrafen angivna omständigheter. Eleverna kan t.ex. hänvisas till 
särskilda uppsamlingsplatser i hemmets respektive skolans närhet. 
Även om särskilda uppsamlingsplatser får användas framgår det alltså av förarbetena att en elev i vissa 
fall inte bör hänvisas till en sådan om detta är olämpligt utifrån bl.a. trafikförhållandena på vägen till 
uppsamlingsplatsen. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jpinfonet.se/JP-SkolNet/Analyser-och-referat/analyser-och-referat--/Skolskjuts/behovsprovningen/trafikforhallanden/analyser/d_638504-?anchor=10_kap_32_§#10_kap_32_§
https://www.jpinfonet.se/JP-SkolNet/Analyser-och-referat/analyser-och-referat--/Skolskjuts/behovsprovningen/trafikforhallanden/analyser/d_638504-?anchor=10_kap_25_§#10_kap_25_§
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Ansvar vid skolskjuts 
 

Vårdnadshavares ansvar 
Vårdnadshavare förutsätts ansvara för att barnet förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så 
säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste följas till skola eller hållplats under så lång tid 
som behövs för att barnet ska klara att gå till skolan/hållplatsen själv.1 
 
Det är vanligt att föräldraansvaret definieras till att sträcka sig från bostaden till hållplatsen och på 
hållplatsen. Till stöd för den ansvarsfördelningen hänvisas till 6 kap. 2 § andra stycket 
föräldrabalken (1949:381) där det står, ”Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets 
personliga förhållanden och skall se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Barnets 
vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, 
utveckling och övriga omständigheter samt skall bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och 
utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan skall vårdnadshavaren vidare 
svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas.” 
 
Vårdnadshavares ansvar omfattar dessa punkter:  
• Ansvarar för eleven på vägen mellan hemmet och anvisad skolskjutshållplats, samt under väntetider 
på skolskjutshållplatsen tills dess att eleven stiger på skolskjutsen. Samma ansvar gäller när eleven stigit 
av skolskjutsen vid hemfärd. 
• Ansvarar för att eleven kommer i tid till skolskjutshållplatsen. 
• Ansvarar för att meddela transportören om eleven inte ska åka med skolskjutsen vid sjukdom eller 
annan frånvaro.2 
 
Hemkommunens ansvar 

Om vägen till skolan uppfyller kraven enligt skollagen vad gäller trafikförhållanden m.m. har 
hemkommunen skyldighet att anordna skolskjuts. Skolskjutsen kan anordnas från särskilda 
uppsamlingsplatser för på- och avstigning. Enligt Förordning (1970:340) om skolskjutsning har 
hemkommunen ansvar för att se till att upphämtningsplatser utformas så att olyckor i möjligaste mån 
undviks. Enligt praxis ska vägen till anvisad uppsamlingsplats vara så pass trygg att barn självständigt ska 
kunna ta sig dit efter trafikträning av vårdnadshavare. Om omständigheterna i trafiksituationen är så 
pass svåra att barnen ej kan ta sig självständigt till uppsamlingsplatsen ska annan uppsamlingsplats 
anordnas. 
 
Elevens ansvar 

Följa föreskrivna regler, som t.ex. bältesanvändning, ordningsregler m.m. 
 

                                                           
1 SKLs informationsmaterial till vårdnadshavare vid skolskjuts ”informationsblad till föräldrarna” https://skolskjutsen.se/om-materialet/  
2 Ibid. 

https://skolskjutsen.se/om-materialet/
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Transportörens ansvar 

Under transporten är det transportören som ansvarar för eleven och att gällande trafikbestämmelser 
följs. Föraren ska även meddela skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under 
transporten.3 
 
Skolans ansvar 

Skolan har ett tillsynsansvar en tid innan skolan börjar och efter det att den slutar om eleverna befinner 
sig i direkt anslutning till den byggnad där undervisningen äger rum. Hur lång den tiden kan vara varierar 
med lokala förhållanden. Om eleverna har skolskjuts och brukar få vänta på den, innan första lektionen 
börjar och efter sista lektionen slutar, anses skolan ha tillsynsansvar under den tiden.4  
Personal vid skolan ansvarar då för tillsynen och för att ordnings- och säkerhetsregler efterföljs.5 
 

Barnperspektiv, rörelsefrihet och miljöaspekter 
 
Barns rörelsefrihet 
I Sverige finns en tydlig trend att andelen barn som skjutsas till och från skolan av sina 
föräldrar ökar. Trafiksituationen utanför många skolor är idag besvärlig. Det stora antalet 
fordon på samma plats vid samma tid skapar en trafikfara och ökar utsläppen av hälsovådliga 
ämnen i barnens närmiljö. Att barnen skjutsas bidrar även till att barnens hälsa försämras på grund av 
minskad fysisk aktivitet. Även barnens inställning till bilanvändande påverkas, en inställning som är svår 
att påverka senare i livet. En individs rörelsemönster lärs in till 90 procent före 13 års ålder.6  
 

Barnens behov av rörelse är en mycket aktuell och angelägen fråga. Undersökningar om 
barns och ungdomars fysiska hälsa visar flera negativa trender. Det kommer allt fler rapporter 
om att många barn får för lite motion, lider av övervikt och att diabetes och ryggproblem 
kryper allt lägre ner i åldrarna. Möjligheten till naturlig träning avlägsnas när barnen körs i bil till skola 
och fritidsaktiviteter. Skjutsningen berövar också barnen glädjen att utforska sin närmiljö och skapa sina 
egna livsrum. Barn som går till och från skolan istället för att åka bil får en daglig motion och blir piggare 
och mer koncentrerade. Undersökningar visar ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och bättre 
medelbetyg.7 
 

Professor Pia Björklid vid Stockholms universitet använder begreppet barns rörelsefrihet för att beskriva 
situationen. Begreppet barns rörelsefrihet definierar barns möjlighet att självständigt röra sig i och 
utforska omgivande utemiljöer. I detta fall används begreppet för att visa på barns möjlighet att röra sig 
relaterat till trafikmiljön i barnens närhet. Trafiksituationen i närområdet, trafikträning och möjlighet att 
släppas på egen hand påverkar barns rörelsefrihet. Ju svårare trafiksituationen är, desto mindre 
möjlighet finns för barn att släppas på egen hand. Barnen blir i större utsträckning beroende och 

                                                           
3 Ibid.  
4 JP-infonet, När och var slutar skolans/fritidshemmets ansvar för barnen? – analys av Eva Ulveson, jurist på skolverket.  
5 SKLs informationsmaterial till vårdnadshavare vid skolskjuts ”informationsblad till föräldrarna” https://skolskjutsen.se/om-materialet/ 
6 Trafikverket - Handledning – hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan, 2014 
7 Trafikverket - Handledning – hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan, 2014 

 

https://skolskjutsen.se/om-materialet/
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begränsade av att följas och skjutsas av en vuxen till platser och aktiviteter. Detta ger också ökad 
biltrafik vid skolor och i samband med fritidsaktiviteter, samt minskade möjligheter för barn att 
underhålla sin fysiska kondition. Det hindrar barnen från att utveckla ett oberoende och röra sig på egen 

hand i samhället. 8 
 
Forskare och professor Pia Björklid på Stockholms universitet menar att forskningen ger stöd för att barn 
har förlorat sin självständiga rörelsefrihet. Utvecklingen går mot att barn rör sig allt mindre på egen 
hand. Det innebär som tidigare nämnt ett hot mot deras livskvalitet. Detta har en rad negativa 
konsekvenser som t.ex. av ökade kostnader och tidsåtgång för föräldrar som skjutsar sina barn. Positiva 
effekter av att färre barn rör sig självständigt utomhus är att färre barn dör i trafiken.9 
 
Bilens påverkan 
Bilar släpper ut ämnen som påverkar både vår miljö och vår hälsa. Vid skjutsning i bil till 
och från skolan är de lokala utsläppen vi utsätter våra barn för särskilt allvarliga. Utsläpp 
av kolväten, kväveoxider och partiklar bidrar till utveckling av allergier och ökar risken för 
utveckling av cancer. Personer som redan har känsliga luftrör eller allergier är särskilt 
utsatta.10 
 
Utsläppen från bilar är som störst innan katalysatorn är varm på grund av att reningsutrustningen 
då inte fungerar. Detta leder till att utsläppen är värst vid en kortare bilfärd på 
några kilometer, som exempelvis en bilresa till närliggande skola. Ett annat problem är att 
fordonsutsläppen sker i marknivå, vilket gör att de hälsovådliga ämnena är särskilt koncentrerade 
i den luft vi andas.11 
 
Ju fler bilar och bussar som rör sig utanför skolorna, desto större blir risken för att en allvarlig 
trafikolycka ska inträffa. Det ökade antalet bilar gör att fler föräldrar upplever skolvägen 
trafikfarlig och därför vill köra sina barn till skolan, vilket i sin tur bidrar till fler 
bilar och situationen förvärras då ytterligare. Den faktiska möjligheten att ta sig trafiksäkert 
till skolan finns i de flesta fall, men den upplevda möjligheten är en bristvara.12 
 
En annan betydande trafiksäkerhetsaspekt är att gång- och cykelvägar många gånger 
upplevs osäkra och otrygga. Genom att bredda och belysa gång- och cykelvägar samt 
trafiksäkerhetsanpassa korsningar skulle antalet föräldrar som vågar låta sina barn gå eller 
cykla till skolan bli betydligt fler. Föräldrar kan också öka säkerheten för barnen genom att 
följa barnet till och från skolan på gång- eller cykelvägen och ge barnen erfarenhet av att röra sig i 
trafikerad miljö.13 
 
För att kunna bedöma trafiken krävs erfarenhet och omdöme. Erfarenhet kan barnen 

                                                           
8

 Vägverket publikation 2005:27 Barnen och vägplaneringen – En kunskapsöversikt s. 17 
9 Vägverket publikation 2005:27 Barnen och vägplaneringen – En kunskapsöversikt 
10 Trafikverket - Handledning – hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan, 2014 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
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bara få genom att röra sig i trafiken. Att gå eller cykla till och från skolan tillsammans med sina föräldrar 
och därigenom få hjälp, vägledning och träning i trafiken ger barnen mer än om de blir skjutsade till 
barnen är 10–12 år för att då ska anses trafikmogna att cykla eller gå själva.14 

 
För att motverka dessa negativa konsekvenser och öka barnens rörelsefrihet krävs flera samverkande 
åtgärder. Arbetet med att göra barns skolvägar säkra måste kombineras med andra åtgärder för att barn 
och föräldrar ska känna sig trygga med att barn själva tar sig till skolan och andra aktiviteter. 15 
 

Bedömning av trafikförhållanden 
Vid en bedömning av trafikmiljön ställs högre krav på att förutsättningar ska finnas för fordonsförare  att 
ta sitt ansvar för att inte utsätta barnen för fara. Vid yngre åldrar måste möjligheten finnas för 
fordonsförare att uppmärksamma barnen i tid för att barnen ska kunna röra sig i en säker miljö. Ju äldre 
och mer trafikmogna barnen blir får barnen större möjlighet att ta ansvar för sin säkerhet i trafikmiljön. 
Barnen ska inte utsättas för svårare trafiksituationer än vad som är lämpligt i relation till deras 
trafikmognad. Alla barn ska kunna ta sig säkert till skolan. 
  
En avvägning ska ske vid barnens kognitiva förmågor, trafikförhållanden på väg, fordonsförares ansvar 
att framföra fordonet trafiksäkert samt vårdnadshavares ansvar att arbeta förebyggande för att barnet 
ska föra sig tryggt i trafikmiljön, exempelvis genom att lära barnen trafiksäkert beteende samt förse 
barnen med reflexer. Vidare görs en särskiljning av privata och offentliga vägar. Vid privata 
vägföreningar har boende i området större ansvar och möjligheter att se till att åtgärder vidtas för att 
höja trafiksäkerheten på vägen.  
 
Skolskjuts ska beviljas i den mån det är nödvändigt. Om en elev exempelvis behöver korsa en trafikfarlig 
väg på förmiddagen men ej på eftermiddagen, ska skolskjuts beviljas på förmiddagen. På liknande vis 
kan en trafikmiljö vara trygg under den ljusa delen av året, men otrygg under vinterhalvåret. Detta kan 
leda till att skolskjuts beviljas under vinterhalvåret men ej för den ljusa delen av året.  
 

Trafiksäkerhet enligt stadsbyggnadsförvaltningens tekniska enhet 
 
Väghållaren är ansvarig för säkerheten på sin egen väg. När det gäller beslut om skolskjuts är det första 
steget alltid att anmäla till väghållaren om vad som behöver förbättras för att säkerställa att det finns 
säkra vägar till och från skolor. 16 

Allmän väg 

När det gäller allmänna vägar och de förbättringar som krävs inte genomförs skall beslut om skolskjuts 
tilldelas. 

                                                           
14 Trafikverket - Handledning – hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan, 2014 
15 Vägverket publikation 2005:27 Barnen och vägplaneringen – En kunskapsöversikt 
16 Underlag för bedömning av trafikfarliga vägar. Beslut i BUN 2017-05-22 
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Enskild väg 

När det gäller enskilda vägar skall det vara tydligt att väghållaren inte skall kunna få fördelar om 
skolskjutsbeslut genom att medvetet sköta sin egen väg dåligt. Tillexempel kan det förutsättas att en 
enskild väghållare skall ha god vinterväghållning och siktröjning. Det innebär att skolskjutsbeslut inte kan 
baseras på att en enskild väg har dålig sikt eller har en dålig vinterväghållning. 

Enskilda vägar utan genomfartstrafik anses alltid vara trafiksäkra av det skäl att det inte finns andra än 
besökare till adresspunkter på vägen som använder vägen. Det innebär att samfälligheten själva till sin 
helhet kan ta ansvar för både vägen och trafikanternas beteende. 

Enskilda vägar med genomfartstrafik skall behandlas som en allmän väg men samfälligheten är skyldig 
att förbättra trafiksäkerheten med vad som anses vara ekonomiskt försvarbart. Vaxholm stad kan anta 
att ekonomiskt försvarbara åtgärder genomförs i sin handläggning av beslut om skolskjuts eftersom att 
medvetet sköta sin väg dåligt inte skall ge fördelar för skolskjuts.17  

Begrepp 
Hög trafikintensitet anses alla vägar med mer än 2000 passerande fordon per dygn enligt tekniska 
enheten. 

Låg trafikintensitet anses alla vägar under 2000 passerande fordon per dygn enligt tekniska enheten. 
Domstolars praxis angående skolskjuts anger dock ett antal nivåer till såsom relativt trafikerad, mycket 
lågtrafikerad m.m. Under slutsatser där lokala exempel på vägar tas upp i förhållande till ålder har ett 
försök gjorts att tolka domstolars syn på trafikförhållanden relaterat till ålder. Det kan därför stå att 
vägen är relativt trafikerad, trots att tekniska enhetens definition är 2000 passerande fordon per dygn. 
Kriteriet 2000 fordon per dygn uppfyller i nuläget mycket få vägar i Vaxholm.  

De största vägarna inom Vaxholm med mest trafikmängd är Stockholmsvägen, Rindövägen 274, och 
Resarövägen.  

Trafikfarliga situationer 
Korsa väg 

Att korsa en väg med mer än 1 200 fordon per dygn (ÅDT) inom tätbebyggt område med en 
hastighetsbegränsning på max 50 km/tim eller lägre anses vara en trafikfarlig risk enligt tekniska 
enheten. 1 200 fordon per dygn innebär ungefär ett fordon var trettionde sekund i rusningstrafik.18 

I Vaxholm stad gäller detta endast väg 274 och väg 1003. 

Det anses även vara trafikfarligt att korsa en väg med fler än 600 fordon per dygn (ÅDT) utanför 
tätbebyggt område där hastighetsbegränsningen är högre än 50 km/tim enligt tekniska enheten. 
Vaxholm stad har inte kännedom om någon sådan väg i dagsläget. För att komma upp i ett trafikflöde 

                                                           
17 Underlag för bedömning av trafikfarliga vägar. Beslut i BUN 2017-05-22 
18 Underlag för bedömning av trafikfarliga vägar. Beslut i BUN 2017-05-22 
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över 600 fordon per dygn (ÅDT) krävs att minst 58 hushåll använder vägen till och från sina arbeten 
dagligen. 600 fordon per dygn innebär ungefär ett fordon i minuten under rusningstrafik.19 

Röra sig längs med väg 
Att gå längs med en väg kan vara en risk om det inte är möjligt att gå utanför körbanan. Om det bedöms 
vara trafikfarligt att röra sig längs med en väg skall väghållaren meddelas om åtgärder de skall vidta. 

Risker och åtgärder 

Dålig sikt – Röjning skall ske och stolpar och anläggningar flyttas så att sikten blir god 

Utrymme att gå vid sidan saknas – Måla en kantlinje som man kan gå utanför körbana 

Vägen är hal – Förbättra snöröjningen 

Det är mörkt – Punktbelys känsliga sträckor, lampor med solceller räcker20 

 

Kriterier att ta hänsyn till vid bedömning av trafikförhållanden enligt domstolars 
praxis: 
- Elevens ålder och trafikmognad 
- Trafiktäthet 
- Avsaknad av gångbana/vägren 
- Om eleven behöver korsa vägen 
- Siktförhållanden 
- Vägens bredd 
-Belysning längs vägen 
-Väglag och snöröjning 
- Hur hårt trafikbelastad vägen är, särskilt av tung trafik 
- Hastigheten på vägen 
- Gångsträcka längs vägen 
- Obevakade järnvägsövergångar 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19 Underlag för bedömning av trafikfarliga vägar. Beslut i BUN 2017-05-22 
 
20 Underlag för bedömning av trafikfarliga vägar. Beslut i BUN 2017-05-22 
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Slutsats 

Utbildningsförvaltningens sammanlagda syn på bedömning av trafikmognad med bakgrund av bilagorna. 

Lågstadiet 

Åk F-3 (6-9 år):  
 
Elever i åk F-3 har enligt forskningen samt lärarnas yttranden en låg grad av trafikmognad med 
begränsade möjligheter att bedöma avstånd, hastighet, att fokusera på flera saker samtidigt, att tolka 
en total trafiksituation, samt att förutse risker. Elever i denna ålder har ofta en ”lekinställning” när de 
färdas i trafiken och tappar lätt fokus på trafiken. Elever i denna ålder ska kunna röra sig självständigt i 
en miljö där det ej ställs stora krav på barnen att själva tolka trafiksituationen och förutse risker i stor 
utsträckning. Elever som uppnått åldern 9 år har enligt forskningen större möjligheter att tolka 
trafiksituation och reducera risker, men är fortfarande inte trafikmogen att klara av komplex trafik. Som 
en säkerhetsmarginal räknas åk 3 (8-9 åringarna) in i samma kategori som de yngre barnen trots att barn 
i denna ålder börjat få mer trafikmognad. På liknande sätt ska hänsyn tas till att en 6 årig elev inte har 
samma mognadsmässiga färdigheter som en 9 åring. En individuell prövning sker alltid i varje enskild fall 
men hänsyn till färdvägens specifika förhållanden och elevens trafikmognad.  
 
Utbildningsförvaltningen bedömer i generella drag att elever i åk F-3 ska kunna gå på och korsa 40-väg 
utan vägren förutsatt att trafikmiljön i övrigt är god. Kraven på sikt och andra trafikförhållanden blir 
högre ju värre trafikintensiteten är på vägen. Trafikmiljön ska inte vara rörig med tunga fordon och flera 
röriga korsningar. Vid en rörig trafiksituation ska det inte heller saknas övergångsställen. Vid en rörig 
trafiksituation ställs högre krav på belysning. Vårdnadshavarna har dock fortsatt ansvar att se till att 
barnen bär reflex samt tränar barnen i trafiksäkert beteende på aktuell sträcka. Som tidigare nämnt 
finns begränsningar i barnens kognitiva förmågor att föra sig trafiksäkert även om barnen tränas i det.  
 
Elever i åk F-3 ska klara av att gå på trottoar, gångbana eller liknande när hastigheten överstiger 
40km/h. Elever i åk F-3 ska kunna gå korta sträckor innanför vägren på 50-väg, exempelvis för att ta sig 
till busshållplats, förutsatt att trafikförhållandena i övrigt är goda. 
 
Vid tolkning av praxis finner utbildningsförvaltningen att skolskjuts möjligen skulle beviljas när eleverna 
behöver färdas vid och korsa en smal och kurvig 50-väg med dålig sikt, förutsatt att den är tungt 
trafikerad. Enligt praxis ska barn i denna ålder ibland behöva gå bredvid samt korsa lågtrafikerade 70-
vägar, i alla fall när det är ljust ute och god sikt. En sammanlagd bedömning av aktuell väg samt en 
individuell prövning måste ske i varje enskilt fall utifrån specifika trafikförhållanden.  
 
Här redovisas några lokala exempel samt hur utbildningsförvaltningen tolkar lämpligheten för dessa 
vägar för barn i åk F-3.   
 
Militärvägen är ett exempel på en väg där det åker 35 bilar per dygn, och mellan kl. 7.30-9.30 passerar i 
genomsnitt 1,5 bil i timmen. Högst tillåtna hastighet är 50 km/h men bilarna kör i genomsnitt 37,9 km/h 
på uppmätt plats där hastigheten är satt till 50 km/h. Militärvägen är en smal väg där stora delar saknar 
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belysning.  Vägen har relativt god sikt. Militärvägen är ej en genomfartsväg. Militärvägen har ej tung 
trafik. Utbildningsförvaltningen bedömer att Militärvägen ej har så pass intensiv och komplex trafik att 
barn i åk 1-3 inte skulle klara av att färdas på vägen under den ljusa delen av året. Den mörka delen av 
året kan skolskjuts beviljas. Men med beaktande av att Vaxholms stad historiskt haft en generös tolkning 
vid bedömning av trafikförhållanden kan man trots detta bedöma att vägen är trafikfarlig för åk F-3 
under hela året på grund av att vägen har hastighetsgränsen 50 km/h i kombination till att vägen är smal 
och saknar vägren. Barnen har tidigare ej behövt gå på 50-vägar utan gångbana och denna tolkning kan 
Vaxholms stad välja att fortsätta med oavsett trafikintensitet eller sikt i ovan nämnda fall. Undantag kan 
göras från detta om det visar sig ej lämpligt vid specifik trafiksituation.  
 
Skarpövägen har högre trafikintensitet än föregående väg (300 fordon/vardag, eller som mest 30 fordon 
i timmen mellan kl. 07.00-09.39). Vägen har sämre sikt, men bra belysning samt vägren. Högst tillåtna 
hastighet är 50 km/h men bilarna kör i genomsnitt 41,5 km/h. På vägen kör 96,9 % personbilar vilket 
innebär en mycket låg andel tunga fordon. Vid en frikostig tolkning av praxis ska skolskjuts beviljas för 
hela året för elever i åk F-3 som behöver färdas på denna väg. 
 
Rindövägen 274 (uppmätt vid busshållplats Rörängsvägen) är relativt trafikerad med ca 1000 antal 
fordon per dygn. På sträckor där hastigheten ligger på 50 km/h samt där trafikdämpande åtgärder 
saknas bedömer utbildningsförvaltningen att det kan vara svårt för barn i denna ålder att bedöma 
avstånd och hastighet. Utbildningsförvaltningen finner det därför ej lämpligt för barn i denna ålder att 
självständigt korsa vägen under ovan nämnda förhållanden.  
 
Enskilda vägar utan belysning och med en hastighetsgräns upp till 40 km/h bör generellt ej vara 
trafikfarliga för elever i denna ålder om det ej sker genomfartstrafik samt att trafikintensiteten är låg. 
 
Elever i denna ålder bör ha en säker passage när eleverna ska korsa över vägar med hastighetsgräns på 
50 km/h. Särskilt om vägen är högtrafikerad. Säker passage kan bland annat bestå av övergångsställe, 
avsmalning av väg, väggupp m.m. 
 
 

Mellanstadiet 

Åk 4 
Utbildningsförvaltningen tolkar det som att barn i åk 4 är en egen kategori av trafikmognad. Detta är 
något som bekräftades av lärarna. Barnen i denna ålder har ej uppnått samma nivå som man kan 
förvänta sig av en 12-åring vad gäller möjlighet att läsa av och tolka en total och komplex trafiksituation. 
Eleverna i 10-årsåldern har däremot trätt in i kategorin ”äldre barn” som forskningen refererar till. 
Redan vid 9 års ålder har barnen börjat få större mognadsmässiga färdigheter i en trafikerad miljö. 
Elever i kategorin ”äldre barn” har större möjligheter att tolka den totala trafiksituationen och reducera 
risker än de hade tidigare. Barnen rör sig mer ansvarsfullt i trafiken, men kan fortfarande enligt lärarna i 
vissa fall få för sig att gena igenom dolda kurvor m.m. utan att tänka på risken med det. 
Utbildningsförvaltningen bedömer att trafikträning i barnets närmiljö hjälper elever i denna ålder att 
färdas tryggt i trafiken. 
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Utbildningsförvaltningen bedömer att elever i åk 4 bör kunna gå på högtrafikerade 50-vägar innanför 
vägren samt korsa relativt högtrafikerade 50-vägar, förutsatt att sikten är god.  
 
Elever i åk 4 ska kunna gå på ej högtrafikerade 50-vägar utan vägren. 
 
Elever i åk 4 ska kunna gå korta sträckor på samt korsa lågtrafikerade 70-vägar förutsatt att 
trafikförhållandena är mycket goda. Vid avsaknad av belysning ställs högre krav på siktförhållanden.  
 
Barn i denna ålder ska under hela året kunna gå på Skarpövägen för att ta sig till busshållplats vid Rindö 
Smedja eftersom barnen har uppnått sådan trafikmognad enligt forskningen att de kan förutse risker, 
samt att vägen är relativt lågtrafikerad. Vägen har 300 fordon/vardag, eller som mest 30 fordon i 
timmen mellan kl. 07.00-09.39. Vägen relativt god sikt förutom vissa skymda kurvor. Vägen har 
belysning och vägren. Högsta tillåtna hastighet är 50 km/h men bilarna kör i genomsnitt 41,5 km/h. På 
vägen kör 96,9 % personbilar vilket innebär en mycket låg andel tunga fordon. 
 
Revidering (Skarpö) 2019-03-22 
Barn i denna ålder kan ha problem att hantera den komplexa trafiken vid Rindö Smedja. Bilar släpper 
inte alltid fram gående enligt trafikskyltarnas information, och risk finns att barnen springer över vägen 
för att ta sig till busshållplatsen och kan då möta en ouppmärksam bilförare som kör av/på färjan. Elever 
som reser mellan Rindö Smedja och Rindö skola kan beviljas taxi på grund av den komplexa trafiken som 
ställer höga krav på att fordonsförare uppmärksammar och tar hänsyn till barnet. 
 
Elever som reser mellan Vaxön och Rindö Smedja har inte samma behov av taxi. I det fall barnet åker 
med buss från Vaxön till Rindö kommer bussen att köra av sist av alla på vägfärjan. Detta innebär att 
trafiken är mindre komplex för barnet som ska ta sig från busshållplats till Skarpövägen. Bilarna som kör 
av färjan har redan passerat den del av Rindövägen som barnet ska korsa. Barnet behöver således bara 
vänta tills bilarna, som ska in till Vaxholm, har kört på färjan och bommen är stängd innan vägen korsas. 
När elev reser mot Vaxön kan eleven direkt gå från Skarpövägen till vägfärjan. Eleven kan sedan kliva på 
bussen vid Västerhamnsplan för att ta sig till skolan.   
 
Utbildningsförvaltningen bedömer att elever i åk 4 ska klara av att korsa Rindövägen 274 på ställen där 
hastighetsgränsen är 50 km/h och det är god sikt åt båda hållen samt god belysning. Vägen är relativt 
trafikerad (ca 1000 fordon per dygn, och ca 60 i timmen under morgonrusningen).  
 
Elever i denna ålder ska klara av att färdas på ett säkert sätt på Militärvägen året runt.  
 
Elever i denna ålder ska ha sådan trafikmognad att de kan ta sig från Karlsudd till busshållplatsen vid 
Karlsudd vägskäl under den ljusa delen av året. Skolskjuts med taxi kan beviljas för den mörka delen av 
året. För att ta sig hem från skolan behöver eleven korsa den lågtrafikerade 70-vägen Pålsundsvägen 
som har god sikt åt båda hållen. Eleven har möjlighet att vänta på att det är tomt på vägen, och kan 
därefter korsa vägen. Vägen mellan Karlsudd och busshållplatsen är Karlsuddsvägen. Karlsuddsvägen en 
smal väg utan vägren som är mycket lågtrafikerad med god sikt men som saknar belysning. 
Hastighetsgränsen på vägen är mestadels 30 km/h, förutom för den sista biten till busshållplatsen som 
är en raksträcka på ca 445 m där hastighetsgränsen är 70 km/h. Bilarna behöver svänga av vägen för att 
ta sig in till Karlsuddsvägen. Bilen kommer därmed hålla låg hastighet i svängen. Bilen kommer då in på 
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en raksträcka vilket innebär att bilen i god tid kommer att se eleven och bilen kan då anpassa 
hastigheten efter rådande trafikförhållanden. Eleven har även möjlighet att lämna körbanan vid behov. 
Vägen är en enskild väg som ägs av en privat vägförening som har möjlighet att påverka 
trafikförhållanden som belysning och hastighet samt trafikanters beteende på väg. Vägen har ej 
genomfartstrafik utan det är de som bor där som färdas på vägen. Mätningar kommer behöva 
genomföras på vägen för att säkerställa att det är låg trafikintensitet på vägen. En syn har genomförts 
och vid den synen noterades det att bilarna höll en låg hastighet på raksträckan. Bilarna såg gående 
långt i förväg, redan när de svängde av, eftersom vägen är rak. 

 
 
 
 

Åk 5-6 (11-12):  
 
Elever i åk 5-6 har trafikmognaden att klara av komplex trafik. Elever i denna årskurs bör kunna gå på 
högtrafikerade 50-vägar utan vägren samt på lågtrafikerade 70-vägar förutsatt att det är god sikt.  
 
Elever i denna ålder ska klara av att korsa högtrafikerade 60-vägar samt lågtrafikerade 70-vägar förutsatt 
att sikten är god.  
 
Elever i denna ålder ska ha uppnått sådan trafikmognad att eleven tryggt ska kunna korsa Rindövägen 
274 för att exempelvis ta sig till busshållplats.  
 
Elever i denna ålder ska ha sådan trafikmognad att de kan ta sig från Karlsudd till busshållplatsen vid 
Karlsudd vägskäl året runt. För att ta sig hem från skolan behöver eleven korsa den lågtrafikerade 70-
vägen Pålsundsvägen som har god sikt åt båda hållen. Vägen mellan Karlsudd och busshållplatsen är 
Karlsuddsvägen. Karlsuddsvägen en smal väg utan vägren som är mycket lågtrafikerad med god sikt men 
som saknar belysning. Här ställs krav på elever att bära reflexer och vara belysta på ett fullgott sätt 
under den mörka delen av året. Hastighetsgränsen på vägen är mestadels 30 km/h, förutom för den 
sista biten till busshållplatsen som är en raksträcka på ca 445 m där hastighetsgränsen är 70 km/h. 
Bilarna behöver svänga av vägen för att ta sig in till Karlsuddsvägen. Bilen kommer därmed hålla låg 
hastighet i svängen. Bilen kommer då in på en raksträcka vilket innebär att bilen kommer se eleven och 
då anpassa hastigheten efter rådande trafikförhållanden. Eleven har även möjlighet att lämna körbanan 
vid behov. Vägen är en enskild väg som ägs av en privat vägförening som har möjlighet att påverka 
trafikförhållanden som belysning och hastighet samt trafikanters beteende på väg. Vägen har ej 
genomfartstrafik utan det är de som bor där som färdas på vägen. Mätningar kommer behöva 
genomföras på vägen för att säkerställa att det är låg trafikintensitet på vägen. En syn har genomförts 
och vid den synen noterades det att bilarna höll en låg hastighet på raksträckan. Bilarna såg gående 
långt i förväg, redan när de svängde av, eftersom vägen är rak. 
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Högstadiet 

  

Åk 7-9 (13-16 år) 
 
Elever i högstadiet har en mycket hög nivå av trafikmognad. Elever i denna ålder ska ha förmåga att 
bedöma avstånd och hastighet samt förutse och reducera risker. Elever i denna ålder ska klara av att 
färdas bredvid och korsa högtrafikerade 70-vägar.  
 
I Vaxholm finns inga högtrafikerade 70-vägar som elever måste färdas på, utan endast lågtrafikerade 70-
vägar. Väg 1002 är en statlig väg som löper genom Bogesund. Vägen är generellt smal, kurvig och har 
hastighetsgräns på 70km/h (samt vissa kortare delar 50 km/h). Vägen är lågtrafikerad och saknar till 
stora delar belysning. Utbildningsförvaltningen konstaterar att det ej är lämpligt färdas längre sträckor 
på kurvig och smal väg 70-väg som saknar belysning. Utbildningsförvaltningen konstaterar att en 
individuell prövning måste ske i varje enskilt fall beroende på vilken del av väg 1002 eleven behöver 
färdas på samt hur lång den aktuella sträckan är.  
 
Elever i högstadiet ska klara av att ta sig till busshållplats vid Karlsudds vägskäl året runt.  
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Bilaga 1 Praxisgenomgång 

Redovisning av domstolars avgöranden:  
 
7 år 
 
Kammarrätten i Göteborg beslutade den 24 maj 2017 i mål nr 5540-16 att bevilja skolskjuts till en elev i 
åk 1. Den första delen av vägen är en smal, trafikerad med tung trafik och oupplyst 70-väg som delvis 
går igenom ett skogsparti med skymd sikt. Nästa del av vägen går genom industriområde där lastbilar 
blockerar sikten. Där ligger även en återvinningscentral samt övergångställe saknas.  

Kammarrätten i Sundsvall beslutade den 11 juni 2018 i mål nr 334-18 att avslå skolskjuts för en 7 årig 
eleven. Vägen var en 1 km lång enskild grusväg utan belysning. Vägen är i anslutning till en 70-väg med 
tung trafik och den anvisade upphämtningsplatsen är en vägkorsning utan belysning. Domstolen 
bedömer att vägen ej anses trafikfarlig eftersom trafikintensiteten är låg och att bilförarna har ett ansvar 
att anpassa hastigheten till rådande förhållanden. Vägen bedöms inte vara trafikfarlig.  
 
Blandade åldrar åk 1-4, (ca. 7-10 år) 

Kammarrätten i Göteborg beslutade den 6 oktober 2016 i mål nr 6450-15 att avslå ansökan om 
skolskjuts taxi från hemmet för elever i åk 1-4, och istället bevilja skolskjuts med kollektivtrafik från 
kommunen anvisad uppsamlingsplats. Vägen till anvisad busshållplats är en smal grusväg utan belysning 
med hastighetsbegränsning 70 km/h. På sträckan det saknas övergångsställe, trafikljus och gångbana. 
Vägen har en dold kurva. Domstolen bedömer att trafikintensiteten är mycket låg, möjligheterna till 
höga hastigheter begränsade och siktförhållandena i huvudsak goda trots att belysning saknas. 
Busshållplatsen är belyst från båda sidorna av vägen. Sikten är god i båda riktningarna. När barnen ska 
korsa vägen till busshållplatsen är trafikintensiteten måttlig och sporadisk. Utredningen visar vidare att 
det finns ytterligare ett alternativ där eleverna ej behöver korsa Alingsåsvägen. I det andra fallet kan 
eleverna under säkra förhållanden stiga av och på bussen i vägskälet som är belägen på samma sida av 
Alingsåsvägen som deras hem. Den busshållplatsen saknar busskur och bussficka. Kammarrätten 
bedömer att trafikförhållandena inte är sådana, även med beaktande av att det är mörkt och stundtals 
dåligt vägunderlag vintertid, att det motiverar att eleverna behöver skolskjuts på annat sätt än genom 
att åka buss från Alingsåsvägen. Vägen bedöms ej som trafikfarlig, inte ens under vinterhalvåret, 
eftersom vägen har en sparsam trafikmängd. 

8 år  

Kammarrätten i Jönköpings beslutade den 18 juni 2018 i mål nr 2889-17 att avslå skolskjuts i form av 
taxi från hemmet för en 8-årig elev. Eleven anvisades istället till en busshållplats 2 km från hemmet. 
Eleven skulle behöva gå på vägar med hastighetsgräns 30 km/h samt på gång- och cykelvägar. Eleven 
behöver korsa en lågt trafikerad 70-väg med god sikt vid ett tillfälle.  

Kammarrätten i Göteborg beslutade den 18 september 2017 i mål nr 2832-17 att upphäva tidigare 
instans avslag och återförvisa ärendet till första beslutade instans för ny handläggning. Ärendet gällde 



Underlag för bedömning 
2019-03-06 

Dnr   
18 av 49 

 
 
 

en 8 årig elev som önskade skolskjuts från hemmet istället för från en busshållplats 1,6 km från hemmet. 
Vägen har 70 km/h som hastighetsbegränsning och saknar vägren. Vägen är förhållandevis lågt 
trafikerad (mer än 250 fordon per dygn). På vägsträckan mellan hemmet och hållplatsen finns två 
stycken vattendrag som eleven måste passera över samt en trevägskorsning. Sträckan saknar 
vägbelysning. Busshållplatsen är placerad i anslutning till en fyrvägskorsning. Sikten för gångtrafikanter 
vid denna korsning är bristande. Det förekommer tung trafik till gruvan på vägen som endast är en 
grusväg.  
 

Blandade åldrar ( 8 och 9 år) 
Kammarrätten i Stockholm beslutade den 4 april 2016 i mål nr 9561-15 att bevilja skolskjuts till en 8 årig 
och en 9 årig elev.  Vägen till anvisad hållplats var en 1 km lång obelyst grusväg utan vägren med 
hastighetsbegränsningen 70 km/h. Eleverna skulle även varit tvungna att korsa en infartsväg som saknar 
övergångsställe till en bensinstation och sedan flera övergångsställen över riksväg 55. Tung trafik 
förekommer vid båda korsningarna. Övergångsställena över riksväg 55 är bevakade, men fotgängare 
måste enligt filmbevis förlita sig på att svängande trafik lämnar företräde. Enligt kammarrättens 
bedömning ställer de aktuella övergångarna höga krav på en fotgängares uppmärksamhet och 
trafikförståelse. Ett barn som år åtta eller nio år gammalt kan inte förväntas ha den mognad och 
förmåga till uppmärksamhet som krävs för att passera dem på ett säkert sätt. Med hänsyn till detta samt 
till trafiksituationen vid och i anslutning till övergångarna anser kammarrätten att eleverna har rätt till 
skolskjuts till och från hemmet under återstående del av innevarande läsår. 

 
9 år     

Kammarrätten i Göteborg beslutade i mål nr 6384-04 att avslå skolskjuts för 9 årig elev samt upphäva 
tidigare instans beslut. Kammarrätten bedömde att vägen mellan anvisad busshållplats och hemmet 
(800 m) ej är en genomfartsväg. Från lastbilsutfarten åker endast 5 lastbilar om dagen vilket innebär att 
det inte förekommer särskilt mycket tung trafik. Lastbilsutfarten är ej en del av en trevägskorsning utan 
endast en utfart vilket innebär att förhållandena ej anses vara röriga. Vägens hastighet är satt till 30 
km/h även om fortkörningar förekommer. Den vitsträckade delen av vägen där barnet kan gå är bred. 
Barnet fyller dessutom 10 år i februari (samma månad som beslutet fattades).  Trafikförhållanden anses 
sammantaget godtagbara.  

 
Blandade åldrar åk 2 och 4 (8 och 10 år) 

Kammarrätten i Sundsvall beslutade den 22 maj 2018 i mål nr 279-18 att bevilja skolskjuts till en 8 årig 
elev och en 10 årig elev i anslutning till hemmet för den mörka delen av året. Skolskjuts från hemmet 
avslås för den ljusa delen av året. Sträckan till anvisad hållplats var 570 meter och 
hastighetsbegränsningen är 50 km/h. Sträckan saknar gångbana och belysning. Trafiktätheten på 
sträckan är låg. Förhållandena anses acceptabla för den ljusa delen av året. Kammarrätten bedömer att 
vägen vintertid ej är lämplig ur trafiksynpunkt för barn i elevernas ålder. På vintern råder vinterväglag, 
vägen förväntas smalna av ytterligare på grund av plogvallar, samt att vägen är mörk och saknar 
belysning.   
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Blandade åldrar åk 2 och 4 (ca. 8 och 10 år): 
Kammarrätten i Sundsvall beslutade den 18 december 2003 i mål nr 1347-03 att bevilja skolskjuts för 
elev i åk 2 och 4. Vägen var en 50-väg där det förekom endast lite tung trafik. Vägen var smal och krokig, 
saknade gångbana och hade inte belysning hela vägen. Vägen var så smal att bilar inte kan mötas utom 
på särskilda mötesplatser. Även om hastighetsbegränsningen på vägen är 50 km/tim och tung trafik 
förekommer relativt sparsamt finner kammarrätten, med hänsyn till rådande trafikförhållanden och 
barnens låga ålder med åtföljande brister i fråga om trafikmognad, att det förelegat en skyldighet för 
kommunen att anordna kostnadsfri skolskjuts. 

10 år 

Kammarrätten i Göteborg beslutade den 12 juni 2018 i mål nr 746-18 att avslå skolskjuts till en 10 årig 
elev. Hastighetsbegränsningen är satt till 30 km/h samt 50 km/h. Eleven måste korsa vägen med 
begränsad sikt vid gång/cykelövergångar. Vägen har vissa skymda delar men för det mesta god sikt. 
Vårdnadshavares polisintyg om att folk kör för fort ej kan styrkas de timmar eleven beräknas röra sig på 
sträckan. Av detta framgår att elev i 10 årsåldern bör kunna ta sig fram självständigt på 30-50 väg som är 
en bred väg med relativt låg trafikintensitet. Eleven bedömdes av Kammarrätten vara trafikmogen nog 
att ta sig fram på sträckan. 

Kammarrätten i Jönköping beslutade den 9 maj 2016 i mål nr 3497-15 att avskriva målet vad avser 
vinterperioden på grund av att perioden är passerad, samt att avslå skolskjuts för den ljusa delen av året 
för en 10 årig elev. Kammarrätten uttalar att om perioden ej hade passerats hade domstolen bedömt att 
skolskjuts skulle beviljats för den mörka delen av året. Domstolen prövade vägen fram till anvisad 
skolskjutshållplats som låg 1,2 km från hemmet. Belysning saknas på hela sträckan förutom vid själva 
hållplatsen. Hållplatsen ligger i en trevägskorsning mellan väg 1060 och 1057. Hastigheten i korsningen 
är 50 km/h. Fram till hållplatsen är hastighetsbegränsningen på 800 meter av sträckan är 70 km/h och 
att hastighetsbegränsningen på resterande 400 meter är 50 km/h. Vägen har förhållandevis god sikt 
förutom vid vissa backkrön. Kommunen menar att det finns en vägren (0,5 meter grus vid sidan av 
vägen) men vårdnadshavaren menar att det endast finns ett nedsluttande dike. Trafikflödet för vägen är 
uppmätt till 285 fordon, vilket ger cirka 28 fordon när det är som mest trafik, dvs. kl. 07.00-08.00. 
Kammarrätten bedömer denna trafikintensitet som låg. Kammarrätten bedömer att aktuell sträcka 
vintertid inte är lämplig vintertid när vinterväglag råder. Under den ljusa delen av året bedöms elever i 
denna ålder klara av dessa trafikförhållanden.   

 

Kammarrätten i Stockholm beslutade den 2 juni 2014 i mål nr 781-14 att avskriva målet på grund av att 
perioden passerats. Kammarrätten anser ändå att det finns skäl att ta upp målet till prövning. 
Kammarrätten uttalar att om perioden ej passerats hade domstolen beslutat att avslå skolskjuts för 10 
årig elev.  Sträckan eleven skulle behöva gå på var 3,4 km lång med högst tillåtna hastighet 70 km/h. 
Runmarö på Värmdö har 255 bofasta personer, varav 11 är skolbarn. Trafikmängden på ön är statistiskt 
mycket låg. Enligt Trafikverket är årsdygnstrafiken 45 bilar på hela ön. Ön saknar bilfärja och huvuddelen 
av de boende som innehar bil har också parkeringsplats på fastlandet. I princip är det nästan ingen trafik 
på ön vintertid. Det saknas även genomfartstrafik och tung trafik. De förare som finns på ön känner 
tillvägarna och hur de används av övriga trafikanter. Stora delar av sträckan saknade helt belysning, 
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gångbana och vägren. Vinterväghållningen var bristfällig. Kammarrätten anser att den låga 
trafiktätheten uppväger färdvägens brister i form av bland annat dålig belysning och bristfällig 
vinterväghållning. Trafikanternas kännedom om vägen spelar också in i bedömningen. Kammarrätten 
finner därför inga skäl till att bevilja eleven skolskjuts. Eftersom tiden för beslutets verkställighet har 
passerats avskrivs målet. 

 
11 år 

Kammarrätten i Sundsvall beslutade den 8 mars 2018 i mål nr 2577-17 att avslå skolskjuts för 11 årig 
elev. Barnet bedömdes vid denna ålder som ganska trafikmogen. Eleven skulle färdas på en smal väg 
med belysning. Hastighetsgränsen var 60 km/h under 800 meter, därefter 40 km/h. Kammarrätten 
motiverar upphävandet av förvaltningsrättens dom med att den karta som använts som visar relativt 
hög trafikintensitet (501-1000 fordon per dygn) ej visar vilka typer av fordon som trafikerar vägen eller 
vilken tid på dygnet de trafikerar vägen. Sannolikheten är låg för att två bilar ska mötas på vägen 
samtidigt som de passerar en elev som är på väg till skolan.  Eleven kan även välja att ta en alternativ 
väg till skolan. Den sista delen av skolvägen finns gång- och cykelbana. Trafikomständigheterna är inte 
mer riskfyllda än normalt och är inte heller sådana att ett barn i elevens ålder inte skulle klara att 
hantera dem. 
 

Kammarrätten i Stockholm beslutade den 15 december 2015 i mål nr 6870-15 att bevilja skolskjuts 
under vinterhalvåret för en 11 årig elev. Skolskjuts avslogs för den ljusa delen av året. Vägen till anvisad 
hållplats var 1,5 km lång. Den byväg som leder fram till väg 256 saknar belysning och gång-och 
cykelstråk samt har en hastighetsbegränsning på 70 km/h. Byvägen har en låg trafikintensitet. Väg 256 
är relativt tungt trafikerad utan trottoar eller belysning med högst tillåtna hastighet 80 km/h. Eleven 
måste gå ca 30 meter på väg 256 samt korsa vägen där det varken finns belysning eller övergångsställe 
till busshållplats. Sikten är god. Kammarrätten finner att under den ljusa delen av året ska vägen vara 
tillräckligt trafiksäker för en elev i 11 års ålder. Eleven bedöms vid denna ålder vara trafikmogen nog att 
ta sig fram på ett trafiksäkert sätt och bedöma när en säker övergång kan ske på väg 256. Avgörande vid 
denna bedömning var den goda sikten i kombination med den låga trafiktätheten på byvägen.  
Vad gäller förhållandena under årets mörka tid får såväl byvägen som väg 256 anses olämpliga ur 
trafiksäkerhetssynpunkt då båda gatorna saknar belysning och trottoar samt har en hög tillåten 
hastighet, även med beaktande av att trafiktätheten är låg på byvägen. Eleven beviljas därför skolskjuts 
för den mörka delen av året. Skolskjuts avslås för den ljusa delen av året.  

 

Blandade åldrar (11 och 14 år) 

Kammarrätten i Stockholm beslutade den 10 februari 2015 i mål nr 2374-14 att avskriva målet på grund 
av att perioden passerats. Domstolen finner trots detta att det finns skäl att ta upp målet till prövning. 
Domstolen uttalar att om målet ej hade avskrivits hade domstolen beslutat att avslå skolskjuts för 11 
årig och 14 årig elev från hållplats i direkt anslutning till hemmet. Vägen till anvisad hållplats låg 1,4 km 
från hemmet och har enligt en mätning 125 bilar per dygn. Medelhastigheten på sträckan är 45 km/h 
enligt kommunen. Vägen är krokig och smal och saknar belysning samt saknar gång- och cykelbana.  
Vårdnadshavaren anför att vad avser trafikförhållanden är vägen en sex meter smal och krokig 70-väg 
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med många skymda partier. Hela sträckan är obelyst och blir därmed mörk vintertid. Merparten av 
vägen är omgiven av skog och åkrar. Kammarrätten finner att med hänsyn till trafikförhållandena och 
trafikintensiteten att väg till anvisad hållplats har varit trafiksäker för elever i denna ålder.   
 

Blandade åldrar (11, 12 och 14 år) 

Kammarrätten i Göteborg beslutade den 19 maj 2016 i mål nr 1110-16 att avslå ansökan om skolskjuts 
för elever i åldrarna 11, 12 och 14 på grund av trafikfarlighet och särskilda skäl såsom funktionshinder. 
800 meter av sträckan är en smal väg med god sikt. Ibland måste fotgängare och cyklister måste vid 
behov lämna vägbanan på grund av att vägen är smal. Trafikintensiteten är låg. Domstolen konstaterar 
att eleverna bör vara trafikmogna nog att uppmärksamma förekommande fordon. Att barnen vid 
enstaka tillfällen kan behöva stanna, väja eller lämna vägen för att möjliggöra ett möte eller omkörning 
kan inte anses medföra en oacceptabel trafikfara. Domstolen finner ej heller skäl att bevilja skolskjuts på 
grund av elevernas särskilda skäl.  

 
12 år 

Kammarrätten i Stockholm beslutade den 4 juni 2015 i mål nr 1144-15 att avslå ansökan om skolskjuts 
för en 12-årig elev skolskjuts på 1,8 km lågtrafikerad 70-väg som saknade gatubelysning och gångbana. 
Vägen var rak och hade god sikt, låg trafiktäthet och en medelhastighet på 54 km/h. Kammarrätten 
bedömer att trafikförhållandena är så pass säkra att eleven inte ska få skolskjuts för denna sträcka. 
Kammarrätten avslår vårdnadshavarnas överklagande av förvaltningsrättens avslag.  
 
 

13 år  

Kammarrätten i Sundsvall beslutade den 31 augusti 2017 i mål nr 652-17 att avslå ansökan om skolskjuts 
för vinterhalvåret för 13 årig elev. Vägen var 3,6 km lång med hastighetsbegränsning 70 km/h. vägen var 
fullkomligt oupplyst och smal med dålig sikt. Korsande av väg måste ske i kurva med dålig sikt. Sträckan 
saknar även separat gång- och cykelbana. På vintern är det mörkt och snöplogkanter förekommer. 
Kammarrätten menade att en 13 åring är trafikmogen och ska kunna klara av en sådan trafikmiljö.  

 
Kammarrätten i Sundsvall beslutade den 4 december 2013 i mål nr 65-13 att avskriva målet eftersom 
den sökta perioden har passerats. Kammarrätten finner vidare att Utbildningsnämndens beslut att avslå 
skolskjuts för 13 årig elev var riktig med hänsyn till den trafikmognad barn över 12 år förutsätts ha. 
Vägen var en smal 70-väg med dålig sikt som saknar belysning och vägren.  Vägen var trafikerad, dock ej 
tungt trafikerad.  
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14 år 

Kammarrätten i Göteborg beslutade den 12 januari 2018 i mål nr 3421-17 att bevilja skolskjuts från 
bostaden till anvisad hållplats 2,7 km från hemmet under den del av året som det är mörkt. Skolskjuts 
avslås för den ljusa delen av året. Vägen fram till hållplatsen saknade gatlyktor och trottoar samt var 
kuperad och krokig. Den utgjordes delvis av smal skogsväg. Hastighetsbegränsningen på vägen var 70 
km/h. 

Kammarrätten i Sundsvall beslutade den 31 augusti 2017 i mål nr 652-17 att avslå skolskjuts till 14 årig 
elev. Vägen är 3,6 km lång och hade hastighetsbegränsningen 70 km/h och det saknades separat gång- 
och cykelbana. På vintern är det mörkt och vinterväglag och det förekommer snöplogkanter. 
Kammarrätten bedömer att eleven bedöms ha uppnått en sådan trafikmognad för sin ålder att vägen 
sammantaget ej är att anse som trafikfarlig att eleven skulle vara berättigad till skolskjuts.  

Kammarrätten i Jönköping beslutade den 14 mars 2016 i mål nr 2772-15 att bevilja skolskjuts vintertid 
till 14 årig elev (13 år vid kommunens beslut). Kammarrätten avslår ansökan om skolskjuts under den 
ljusa delen av året. Vägen till anvisad busshållplats var 4 km. Den första delen av sträckan, Nävsjövägen, 
var en smal grusväg med hastighetsbegränsning 70 km/h. Trafikintensiteten på sträckan bedöms vara 
låg. Den andra delen av vägen, Nyköpingsvägen, är högst tillåten hastighet 80 km/h. Eleven måste korsa 
Nyköpingsvägen för att ta sig till busshållplatsen. Vid busshållplatsen är det god sikt åt båda hållen. 
Kammarrätten bedömer att trafikförhållandena på den aktuella färdvägen, under de delar av läsåret då 
det är barmark och ljust ute, inte kan anses så trafikfarliga att de berättigar till skolskjuts. Med hänsyn 
till den låga trafiktätheten samt till att det är god sikt på Nyköpingsvägen får eleven, som år 14 år, anses 
vara tillräckligt trafikmogen för att cykla eller gå på ett säkert sätt och bedöma när en säker övergång 
kan ske på Nyköpingsvägen (80 km/h). Vad gäller den sammanlagda tidsåtgången instämmer 
kammarrätten i förvaltningsrättens bedömning vilket är att en timmes promenad (4 km) till 
busshållplats är acceptabel. Någon rätt till skolskjuts till och från hemmet föreligger därför inte under 
denna period. De månader då det råder vinterväglag har eleven beviljats taxi till busshållplatsen. 
Kammarrätten bedömer att förhållandena på Nävsjövägen under årets mörka tid anses olämplig ur 
trafiksäkerhetssynpunkt då vägen är smal, saknar belysning och vägren samt har en hög tillåten 
hastighet, även med betraktande att trafikintensiteten är låg. Det är inte heller ovanligt med snö, is och 
halka under hela februari och mars månad. Eleven har därför rätt till skolskjuts från hemmet till 
busshållplatsen till och med den 31 mars 2016.  

15 år 

Kammarrätten i Göteborg beslutade den 28 april 2014 i mål nr 7521-13 att bevilja skolskjuts till 15 årig 
elev. Vägen till skolan var 3,3 km lång och saknade belysning och vägren samt har en 
hastighetsbegränsning på 70 km/h. Mellan klockslagen 08.00-10.30 trafikeras vägen av ca 250 bilar 
vilket innebär att vägen är hårt trafikerad. Vägens långa raksträckor uppmuntrar till omkörning och 
bilarna håller höga hastigheter i kurvorna. Vägen har djupa diken, saknar belysning samt saknar 
vägmarkeringar och snöpinnar. Vägen smal är (5 meter bred). Vidare framgick att nämnden tidigare 
bedömt att vägen, med hänsyn till barns trafikmognad, är oacceptabel som skolväg för elever upp till 
och med årskurs 7. Den aktuella eleven gick i årskurs 8.  
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Sammanlagd tolkning av praxis 
Nedan redovisas en sammanställning i tabellform av tidigare redovisad praxis. Detta för att tydliggöra 
vad domstolen finner är lämpliga trafiksituationer för barn i olika åldrar.  

Årskurs Oacceptabla 
förhållanden 

Acceptabla förhållanden Mål/Domslut Mål nr 

Åk 1 (ca. 7 år)  70 km/h 
Smal grusväg 
Ej gångbana 
Ej belysning 
Dold kurva 
God sikt mestadels 
Ej övergångsställe 
Låg trafikintensitet 
Behöver ej korsa 70-väg, 
bara gå bredvid den 
Två olika alternativ – gå på 
ovanstående väg och korsa 
vägen vid hållplats med 
god sikt och belysning, 
eller ta busshållplatsen på 
samma sida av vägen som 
hemmet, men behöver 
vänta vid 70-väg som 
saknar belysning och 
bussficka/busskur 
Vinterväglag 
Avgörande: Acceptabelt vid 
sparsam trafikmängd 
 

Avslag 6450-15 

Åk 1 (ca. 7 år) 70 km/h 
Ej belysning 
Smal väg 
Skymd sikt 
Trafikerad 
Tung trafik 
Industriområde med 
lastbilar som blockerar 
sikt 

 Bifall 5540-16 
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Ej övergångsställe vid 
återvinningscentral 

Åk 1 (ca 7 år)  Grusväg  
Hållplats på 
70km/h väg med 
Tung trafik 
Ej belysning 
Låg trafikintensitet 
Avgörande: Låg 
trafikintensitet. Bilförare 
måste anpassa körning till 
rådande förhållanden 

Avslag 334-18 

Åk 2 (ca. 8 år) Dessa förhållanden i 
vinterväglag:  
Väg smal p.g.a. 
plogvallar 
50 km/h 
Ej gångbana  
Ej belysning 
Låg trafikintensitet.  

Dessa förhållanden när det 
är ljust ute:  
50 km/h 
Ej gångbana 
Ej belysning  
Låg trafikintensitet 

Bifall 
vinterperiod. 
Avslag ljusa 
delen av 
året. 

279-18 

Åk 2 (ca. 8 år) 50 km/h 
Väg smal och krokig 
(mötesplatser för bilar) 
Ej gångbana 
Ej belysning 
Lite tung trafik 

 Bifall 1347-03 

Åk 2 (ca. 8 år)  70 km/h 
Smal grusväg 
Ej gångbana 
Ej belysning 
Dold kurva 
God sikt mestadels 
Ej övergångsställe 
Låg trafikintensitet 
Behöver ej korsa 70-väg, 
bara gå bredvid den 
Två olika alternativ – gå på 
ovanstående väg och korsa 
vägen vid hållplats med 

Avslag 6450-15 
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god sikt och belysning, 
eller ta busshållplatsen på 
samma sida av vägen som 
hemmet, men behöver 
vänta vid 70-väg som 
saknar belysning och 
bussficka/busskur 
Vinterväglag 
Avgörande: Acceptabelt vid 
sparsam trafikmängd 
 

Åk 2 (ca. 8 år)  30 km/h 
Gång och cykelväg 
Behöver korsa en  
Lågt trafikerad  
70-väg med  
God sikt 

Avslag 2889-17 

Åk 2 (ca. 8 år) 70 km/h 
Ej belysning 
Grusväg 
Ej vägren 
Korsa infartsväg utan 
övergångsställe till 
bensinstation 
Tung trafik 
Bevakat övergångsställe 
vid korsande av riksväg. 
Avgörande: Höga krav 
ställs på fotgängare att 
uppmärksamma 
svängande bilar som ej 
lämnar företräde vid 
korsning av 
övergångarna. Elever i 
denna ålder saknar den 
trafikmognaden. 

 Bifall (d.v.s. 
upphäver 
avslaget och 
återförvisar 
ärendet till 
första 
instans, 
kommunen, 
för nytt 
beslut) 

2832-17 

Åk 3 (ca. 9 år)  70 km/h 
Smal grusväg 
Ej gångbana 
Ej belysning 
Dold kurva 

Avslag 6450-15 
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God sikt mestadels 
Ej övergångsställe 
Låg trafikintensitet 
Behöver ej korsa 70-väg, 
bara gå bredvid den 
Två olika alternativ – gå på 
ovanstående väg och korsa 
vägen vid hållplats med 
god sikt och belysning, 
eller ta busshållplatsen på 
samma sida av vägen som 
hemmet, men behöver 
vänta vid 70-väg som 
saknar belysning och 
bussficka/busskur 
Vinterväglag 
Avgörande: Acceptabelt vid 
sparsam trafikmängd 
 

Åk 3 (ca. 9 år) 70 km/h 
Ej belysning 
Grusväg 
Ej vägren 
Korsa infartsväg utan 
övergångsställe till 
bensinstation 
Tung trafik 
Bevakat övergångsställe 
vid korsande av riksväg. 
Avgörande: Höga krav 
ställs på fotgängare att 
uppmärksamma 
svängande bilar som ej 
lämnar företräde vid 
korsning av 
övergångarna. Elever i 
denna ålder saknar den 
trafikmognaden. 

 Bifall (d.v.s. 
upphäver 
avslaget och 
återförvisar 
ärendet till 
första 
instans, 
kommunen, 
för nytt 
beslut) 

2832-17 

Åk 3 (ca. 9 år)  30 km/h 
Fortkörningar förekommer 
Vägren finns 
Ej genomfartstrafik 

Avslag 6384-04 
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Ej mycket tung trafik (5 
lastbilar om dagen åker ut 
från infarten) 
 

Åk 4 (ca. 10 år) Dessa förhållanden i 
vinterväglag:  
Väg smal p.g.a. 
plogvallar.  
50 km/h 
Ej belysning 
Ej gångbana 
Låg trafikintensitet. 

Dessa förhållanden när det 
är ljust ute:  
50 km/h 
Ej belysning 
Ej gångbana 
Låg trafikintensitet 

Bifall 
vinterperiod. 
Avslag ljusa 
delen av 
året. 

279-18 

Åk 4 (ca. 10 år) 50 km/h 
Väg smal och krokig 
(mötesplatser för bilar) 
Ej gångbana 
Ej belysning 
Lite tung trafik 

 Bifall 1347-03 

Åk 4 (ca. 10 år)  70 km/h 
Smal grusväg 
Ej gångbana 
Ej belysning 
Dold kurva 
God sikt mestadels 
Ej övergångsställe 
Låg trafikintensitet 
Behöver ej korsa 70-väg, 
bara gå bredvid den 
Två olika alternativ – gå på 
ovanstående väg och korsa 
vägen vid hållplats med 
god sikt och belysning, 
eller ta busshållplatsen på 
samma sida av vägen som 
hemmet, men behöver 
vänta vid 70-väg som 
saknar belysning och 
bussficka/busskur 
Vinterväglag 
Avgörande: Acceptabelt vid 

Avslag 6450-15 
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sparsam trafikmängd 
 

Åk 4 (ca. 10 år)  30 km/h 
50 km/h 
Korsa väg vid  
Dålig sikt 
Mestadels god sikt 
Fortkörning förekommer 
utanför skoltid 
Låg trafikintensitet 

Avslag 746-18 

Åk 4 (ca. 10 år) Dessa förhållanden i 
vinterväglag: 50 km/h 
400 meter av sträckan 
samt i korsning.  
70 km/h 800 meter av 
sträckan. 
Belysning saknas 
Hållplatsen är belyst och 
ligger i en 
trevägskorsning 
Relativt god sikt 
Vissa skymda backkrön 
Omtvistat om vägren 
finns 
Låg trafikintensitet (285 
fordon per dygn, 28 
fordon/timme i 
rusningstrafik) 
Avgörande: Ej lämpligt 
vid vinterväglag. 

Dessa förhållanden den 
ljusa delen av året: 
50 km/h 400 meter av 
sträckan samt i korsning.  
70 km/h 800 meter av 
sträckan. 
Belysning saknas 
Hållplatsen är belyst och 
ligger i en trevägskorsning 
Relativt god sikt 
Vissa skymda backkrön 
Omtvistat om vägren finns 
Låg trafikintensitet (285 
fordon per dygn, 28 
fordon/timme i 
rusningstrafik) 
 

Bifall vinter. 
Avslag ljusa 
delen av året 

3497-15 

Åk 4 (ca. 10 år)  70 km/h 
Ej belysning 
Ej gångbana eller vägren 
Låg trafikintensitet (45 åer 
dygn) 
Ej genomfartstrafik 
Ej tung trafik 
Bristfällig vinterväghållning 
Avgörande: Låg 
trafikintensitet i 
kombination med att det ej 

Avslag 781-14 
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är genomfartstrafik utan 
mestadels är de som bor 
på ön som kör där 

Åk 5 (ca. 11 år)  70 km/h.  
Krokig och smal väg.  
Dålig sikt på vissa ställen. 
Ej belysning.  
Låg trafikintensitet (125 
bilar per dygn). Avgörande: 
Barn i denna ålder ska 
klara av dessa 
trafikförhållanden i 
kombination med låg 
trafikintensitet. 

Avslag 2374-14 

Åk 5 (ca. 11 år)  Smal väg (fotgängare 
måste vid behov lämna 
vägbanan). God sikt. Låg 
trafikintensitet. 
Avgörande: Barn i denna 
ålder förutsätts 
trafikmogna nog att 
uppmärksamma mötande 
fordon och lämna 
vägbanan.  

Avslag 1110-16 

Åk 5 (ca. 11 år)  60 km/h 
40 km/h 
Belysning finns 
Smal väg 
Bitvis finns gångbana 
Hög trafikintensitet (501-
1000 fordon per dygn) 

Avslag 2577-17 

Åk 5 (ca. 11 år) Dessa förhållanden i 
vinterväglag: 
 
Två olika vägar:  
 
Byvägen  
70 km/h 
Ej belysning 

Dessa förhållanden den 
ljusa delen av året: 
 
Två olika vägar:  
 
Byvägen  
70 km/h 
Ej belysning 

Bifall vinter. 
Avslag för 
den ljusa 
delen av året 

6870-15 
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Ej gångbana 
Låg trafikintensitet 
 
Väg 256  
80 km/h 
Relativt tungt trafikerad 
Ej belyst 
Ej övergångsställe 
God sikt.  
Avgörande: Hög 
hastighet på båda 
vägarna i kombination 
med avsaknad av 
belysning och trottoar.  

Ej gångbana 
Låg trafikintensitet 
 
Väg 256  
80 km/h 
Relativt tungt trafikerad 
Ej belyst 
Ej övergångsställe 
God sikt. 
Avgörande: Hög hastighet 
utan trottoar bedöms 
acceptabel när det är ljust 
ute. Barn i denna ålder 
bedöms klara av att ta sig 
fram på och passera över 
80-vägen på ett säkert sätt 

Åk 6 (ca. 12 år)  Smal väg (fotgängare 
måste vid behov lämna 
vägbanan). God sikt. Låg 
trafikintensitet. 
Avgörande: Barn i denna 
ålder förutsätts 
trafikmogna nog att 
uppmärksamma mötande 
fordon och lämna 
vägbanan.  

Avslag 1110-16 

Åk 6 (ca. 12 år)  70 km/h  
Lågtrafikintensitet 
Ej belysning 
Ej gångbana 
God sikt 

Avslag 1144-15 

Åk 7 (ca. 13 år)  70 km/h 
Ej belysning 
Ej gångbana 
Smal väg 
Dålig sikt 
Korsande av väg sker i  
dold kurva 
Vinterväglag med 
snöplogkanter 
Avgörande: Elev i denna 

Avslag 652-17 
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ålder är trafikmogen nog 
att klara av dessa 
förhållanden 

Åk 7 (ca. 13 år)  70 km/h 
Ej belysning 
Ej vägren 
Dålig sikt 
Trafikerad väg, dock ej 
tungt trafikerad 

Avslag 65-13 

Åk 8 (ca. 14 år)  70 km/h.  
Krokig och smal väg.  
Dålig sikt på vissa ställen. 
Ej belysning.  
Låg trafikintensitet (125 
bilar per dygn). Avgörande: 
Barn i denna ålder ska 
klara av dessa 
trafikförhållanden i 
kombination med låg 
trafikintensitet. 

Avslag 2374-14 

Åk 8 (ca. 14 år)  Smal väg (fotgängare 
måste vid behov lämna 
vägbanan). God sikt. Låg 
trafikintensitet. 
Avgörande: Barn i denna 
ålder förutsätts 
trafikmogna nog att 
uppmärksamma mötande 
fordon och lämna 
vägbanan.  

Avslag 1110-16 

Åk 8 (ca. 14 år) Dessa förhållanden i 
vinterväglag:  
70 km/h 
Ej belysning 
Ej trottoar 
Smal väg 
Krokig väg 

Dessa förhållanden den 
ljusa delen av året: 
70 km/h 
Ej belysning 
Ej trottoar 
Smal väg 
Krokig väg 

Bifall vinter 
Avslag för 
den ljusa 
delen av året 

3421-17 
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Kuperad terräng 
Delvis smal skogsväg 

Kuperad terräng 
Delvis smal skogsväg 

Åk 8 (ca. 14 år)  70 km/h 
Ej gångbana 
Ej belysning 
Vinterväglag med 
snöplogkanter 
Avgörande: Domstolen 
bedömer att elever i denna 
ålder är trafikmogna nog 
att klara denna 
trafiksituation 

Avslag 652-17 

Åk 8 (ca. 14 år) Dessa förhållanden i 
vinterväglag: 
 
Två olika vägar: 
 
Nävsjövägen 
70 km/h 
Smal grusväg 
Låg trafikintensitet 
 
Nyköpingsvägen 
80 km/h 
Måste korsa vägen 
God sikt vid 
busshållplats 
 
 
Avgörande: 
Nävsjövägen är olämplig 
vintertid 

Dessa förhållanden den 
ljusa delen av året: 
 
Två olika vägar: 
 
Nävsjövägen 
70 km/h 
Smal grusväg 
Låg trafikintensitet 
 
Nyköpingsvägen 
80 km/h 
Måste korsa vägen 
God sikt vid busshållplats 
 
 
Avgörande: Elevens 
trafikmognad i 
kombination med låg 
trafiktäthet samt god sikt 
gör att vägen är acceptabel 
den ljusa delen av året.  

Bifall vinter. 
Avslag för 
den ljusa 
delen av året 

2772-15 

Åk 8 (15 år) 70 km/h 
Ej belysning 
Ej vägmarkering eller 
vägren 
Smal väg (5 meter bred) 
Hårt trafikerad (ca 250 
bilar mellan kl. 8.00-

 Bifall  
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10.30) 
Raksträckor uppmuntrar 
till omkörning 
Bilar håller höga 
hastigheter i kurvorna 
Djupa diken 
Vägen hade av 
kommunen bedömts 
som olämplig för barn 
upp till åk 7 
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Bilaga 2 

Sammanställning av forskning 

Åk F-3 (6-9 år) 
Yngre barn har låg grad av trafikmognad. Barnen kan ej sprida sin uppmärksamhet utan ägnar sig åt en 
sak i taget. Barnens förmågor begränsas av utvecklingen av sin och hörsel. Barn som cyklar, måste 
exempelvis koncentrera sig på så på att trampa och manövrera cykeln att de inte kan uppmärksamma 
trafiken. Att cykla är snarare ett lekmoment än ett sätt att förflytta sig. Så är det ända upp i 
mellanstadieåldrarna. Medan vuxna trafikanter kan vara sakligt inställda, så är det omöjligt för barn – 
annat än tillfälligtvis – att komma från sin lekinställning. Den bär de med sig även i trafiken. Det 
innebär att ett och samma barn ena stunden kan vara en mycket god trafikant och den andra 
stunden en dålig. En av barnens största svårigheter i trafiken är att de är fångna i ett 
självcentrerat tänkande. De utgår från sin egen uppfattning och kan inte förstå att motparten 
kan ha en annan. Barn kan inte sätta sig in i hur en bilist tänker och ta hänsyn till det.21 
 
Barn är auktoritetsbundna till vuxna. Det innebär bland annat att de förväntar sig att vuxna skall följa de 
regler som gäller. Då barn förstått och lärt sig följa regler uppfattas reglerna som heliga och orubbliga.22 
  
Först då barnen blir äldre utvecklar de en förståelse för reglernas syften och kan därmed tillämpa dem 
förståndigt. Studier har visat att yngre skolbarn ofta förlitar sig på trafiksignaler medan äldre skolbarn 
gör bedömningar utifrån den totala trafiksituationen.23 Även om äldre skolbarn kan trafikregler så vet de 
också att de kan "bryta" mot dem då de inte är funktionella för deras säkerhet.24 
 
Barn distraheras lätt, de felbedömer hastigheten eftersom de tror att bilens form och motorljud 
avgör dess hastighet, barn har inte samma beteende över tid och barn kan inte överföra 
erfarenheter från en trafikmiljö till en annan.25 
 
Barns olyckor tenderar att koncentreras runt speciella platser som korsningar, kring parkerade bilar och 
backar. Barnen misslyckas att inse den fara som är inbegripen i sådana miljöer. Barn upp till nio års ålder 
utsätts för risker eftersom de inte har förmåga att bedöma om en plats som farlig eller ej även om de 
kan de regler som gäller.26 

                                                           
21 Björklid 1997, se Publikation från Vägverket 2005:1726, Säkrare bussresor för barn s. 24 
22 Jfr Kohlberg 1981, Piaget 1960, se Björklind S.1 Forskning om barn och trafik Forskningsrön. Sammanställt av professor Pia Björklid på 

Stockholms universitet 
23 Björklid 1985, för översikt, se S.1 Forskning om barn och trafik Forskningsrön. Sammanställt av professor Pia Björklid på Stockholms 

universitet 
24 S.1 Forskning om barn och trafik Forskningsrön. Sammanställt av professor Pia Björklid på Stockholms universitet 

https://www.trafikverket.se/contentassets/6ea0704deb6d4711b259b88a1d3bf127/forskning_om_barn_och_trafik_pia_bjorklids_forskningssa
mmanstallning.pdf 
25 Heine & Guski 1998, se Publikation från Vägverket 2005:1726 s. 24 Säkrare bussresor för barn 

https://www.trafikverket.se/contentassets/e2d4f3416b4b4a40ab7bcb27f8916874/sakrare_bussresor_for_barn.pdf 
26 Ampofo-Boateng & Thomson, 1989, 1991, se (Forskning om barn och trafik Forskningsrön. Sammanställt av professor Pia Björklid på 

Stockholms universitet 

https://www.trafikverket.se/contentassets/6ea0704deb6d4711b259b88a1d3bf127/forskning_om_barn_och_trafik_pia_bjorklids_forskningssammanstallning.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/6ea0704deb6d4711b259b88a1d3bf127/forskning_om_barn_och_trafik_pia_bjorklids_forskningssammanstallning.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/e2d4f3416b4b4a40ab7bcb27f8916874/sakrare_bussresor_for_barn.pdf
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Vid en undersökning av hur barn i 7-8 årsåldern beter sig vid övergångsställen fann man att många barn 
tittade på trafiken först de var ute på körbanan. Typiskt var också att de sprang över gatan – framförallt 
sista biten. Barn i grupp tittade mindre på trafik från vänster än de barn som gick ensamma.27 

 
Att barn litar blint på trafikregler och trafiksignaler kan få ödesdigra följder med tanke på att regler i 
trafiken oftast är relativa och att regelbrott är mycket vanligt. Att lära barn trafikregler kan invagga 
vuxna med en falsk trygghet. För att trafikträningen ska få effekt måste varje barn tränas i den miljö som 
de rör sig i.28 
 

Åk 3-5 (9 - 11 år):  
Enligt forskningen visar äldre barn (9-11 år) större medvetenhet om vad som kan betecknas som en 
säker eller farlig väg och är mer benägna att reducera risken genom att t.ex. gå längre bort till ett 
säkrare ställe.29 
 
Äldre barn utvecklar en förståelse för reglernas syften och kan därmed tillämpa dem förståndigt. Studier 
har visat att yngre skolbarn ofta förlitar sig på trafiksignaler medan äldre skolbarn gör bedömningar 
utifrån den totala trafiksituationen. Även om äldre skolbarn kan trafikregler så vet de också att de kan 
"bryta" mot dem då de inte är funktionella för deras säkerhet.30 

 

Åk 6 och högstadiet (12-15 år) 
Elever som uppnått åldern 12 har den kognitiva förmågan att läsa av komplexa trafiksituationer och 
bedöma den i sin helhet. Elever i denna ålder har uppnått den mognadsmässiga nivån att de kan förutse 
risker och själva vidta åtgärder för att reducera risker. Eleverna har större möjligheter att tolka 
trafikregler och själva bryta mot trafikregler om de inte är funktionella för elevernas säkerhet.31  
 

                                                           
https://www.trafikverket.se/contentassets/6ea0704deb6d4711b259b88a1d3bf127/forskning_om_barn_och_trafik_pia_bjorklids_forskningssa
mmanstallning.pdf). 
27 Forskning om barn och trafik Forskningsrön. Sammanställt av professor Pia Björklid på Stockholms universitet 

https://www.trafikverket.se/contentassets/6ea0704deb6d4711b259b88a1d3bf127/forskning_om_barn_och_trafik_pia_bjorklids_forskningssa
mmanstallning.pdf 
28 Forskning om barn och trafik Forskningsrön. Sammanställt av professor Pia Björklid på Stockholms universitet 

https://www.trafikverket.se/contentassets/6ea0704deb6d4711b259b88a1d3bf127/forskning_om_barn_och_trafik_pia_bjorklids_forskningssa
mmanstallning.pdf 
29 Ampofo-Boateng et al. 1993, se (Forskning om barn och trafik Forskningsrön. Sammanställt av professor Pia Björklid på Stockholms 

universitet 
https://www.trafikverket.se/contentassets/6ea0704deb6d4711b259b88a1d3bf127/forskning_om_barn_och_trafik_pia_bjorklids_forskningssa
mmanstallning.pdf 
30 S.1 Forskning om barn och trafik Forskningsrön. Sammanställt av professor Pia Björklid på Stockholms universitet 

https://www.trafikverket.se/contentassets/6ea0704deb6d4711b259b88a1d3bf127/forskning_om_barn_och_trafik_pia_bjorklids_forskningssa
mmanstallning.pdf 
31 Forskning om barn och trafik Forskningsrön. Sammanställt av professor Pia Björklid på Stockholms universitet 

https://www.trafikverket.se/contentassets/6ea0704deb6d4711b259b88a1d3bf127/forskning_om_barn_och_trafik_pia_bjorklids_forskningssa
mmanstallning.pdf 
 

https://www.trafikverket.se/contentassets/6ea0704deb6d4711b259b88a1d3bf127/forskning_om_barn_och_trafik_pia_bjorklids_forskningssammanstallning.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/6ea0704deb6d4711b259b88a1d3bf127/forskning_om_barn_och_trafik_pia_bjorklids_forskningssammanstallning.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/6ea0704deb6d4711b259b88a1d3bf127/forskning_om_barn_och_trafik_pia_bjorklids_forskningssammanstallning.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/6ea0704deb6d4711b259b88a1d3bf127/forskning_om_barn_och_trafik_pia_bjorklids_forskningssammanstallning.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/6ea0704deb6d4711b259b88a1d3bf127/forskning_om_barn_och_trafik_pia_bjorklids_forskningssammanstallning.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/6ea0704deb6d4711b259b88a1d3bf127/forskning_om_barn_och_trafik_pia_bjorklids_forskningssammanstallning.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/6ea0704deb6d4711b259b88a1d3bf127/forskning_om_barn_och_trafik_pia_bjorklids_forskningssammanstallning.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/6ea0704deb6d4711b259b88a1d3bf127/forskning_om_barn_och_trafik_pia_bjorklids_forskningssammanstallning.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/6ea0704deb6d4711b259b88a1d3bf127/forskning_om_barn_och_trafik_pia_bjorklids_forskningssammanstallning.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/6ea0704deb6d4711b259b88a1d3bf127/forskning_om_barn_och_trafik_pia_bjorklids_forskningssammanstallning.pdf
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Lärarnas yttrande. Bilaga 3 

Åk F-3 
Lärarna instämde i forskningens bild av hur barn fungerar kognitivt i trafiken. Lärarna lyfter samtidigt att 
barns mognadsmässiga utveckling är individuell och inte alltid kan knytas i direkt samband med årskurs.  
 
Lärarna bedömer att ett barn i åk 3 tittar sig för innan de korsar en väg. Lärarna bedömer att elever i åk 
3 bör kunna korsa en 30-väg med god sikt förutsatt att de fått trafikträning av vårdnadshavare. Lärarna 
instämmer i forskningens bild av att yngre barn vid övergångsställen ofta tittar på trafiken först de är ute 
i körbanan samt att många kastar sig ut och litar blint på att bilarna stannar. Elever i åk F-3 kan få för sig 
att plötsligt kasta sig ut i vägbanan när de ser något spännande på vägen.  
 
Lärarna bedömer att åk F-3 ej bör byta buss även om det sker på samma sida av gatan. Barnen kommer 
ha svårt att välja rätt buss och risken finns att de tar fel buss. Åk F-3 kan ha svårt att veta hur de ska 
agera i en sådan situation.  
 
Lärarna bedömer att vid smala kurviga vägar där vägren ej finns är risken stor att barn i åk 3 och 4 ofta 
genar igenom kurvorna utan att oroa sig för bilförarnas begränsade siktmöjlighet.  
 
Backande fordon är problematiskt för de flesta årskurser eftersom eleverna har begränsad 
inlevelseförmåga i bilförarens perspektiv.  

 

Åk 4: 
Lärarna bedömer att elever i åk 4 har en egen kategori av trafikmognad. Lärarna bedömer att elever i åk 
4 inte är helt trafikmogna, men inte heller helt omogna.  
 
Enligt lärarna ska en åk 4 kunna korsa en 30 km/h väg utan övergångsställe vid god sikt.  
 
Eleverna bör självständigt kunna byta buss.  
 
Elever i denna ålder har inte lika god koll som äldre elever. Lärarna bedömer att elever i åk 3 och 4 gärna 
genar rakt igenom kurvor utan att tänka på risken att bilarna inte ser dem. Lärarna bedömer att elever i 
åk 5 kan bedöma bilars hastighet och korsa 50-vägar tryggt förutsatt att det är goda trafikförhållanden 
som god sikt. Barn i åk 5 släpps ofta att gå själva till skolan om de går i en trygg miljö. Elever i åk 4 har 
inte ännu uppnått trafikmognaden som en åk 5-6 besitter.  

 

Åk 5-6: 
Lärarna bedömer att när barnen är 11 år klarar de mer komplex trafik. När en åk 5 korsar vägen kan de 
bedöma hastigheten samt läsa av den totala trafiksituationen bra. En åk 5 bör kunna korsa en 50-väg 
med god sikt.  
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Lärarna bedömer att elever i Åk 5 släpps ofta själva för att ta sig till skolan förutsatt att barnen rör sig i 
en trygg miljö. 
 
Lärarna bedömer att elever i Åk 6-7 ser sig för och är uppmärksamma på trafiken när de rör sig i 
trafikrummet och exempelvis korsar en väg.  
 

Åk 7-9: 
Lärarna bedömer att högstadieelever ska klara av att röra sig tryggt i komplexare trafik.  
 
Högstadieelever bör kunna korsa en 70 väg med god sikt.  
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Bilaga 4 

Trafikmätningar  

Mätningar genomfördes under januari och februari 2019. Fler mätningar kommer att genomföras på 
samma platser senare under året för att se hur trafiken varierar. Mätningar kommer även att ske under 
våren på fler platser för att få en så tydlig bild som möjligt. 

Rindövägen 274 
Mätning genomfördes från den 15 februari till och med den 22 februari 2019. Mätaren sattes upp i 
nedförsbacken efter busshållplatsen Rörängsvägen som ligger på Rindövägen 274. Den aktuella platsen 
har hastighetsbegränsningen 50 km/h.  

Av mätningen framkom det att snitthastigheten blev 57,2 km/h. Max hastigheten noterades den 22/2 
klockan 12:46 och landar på 107 km/h.  

I snitt passerar det ca 1000 fordon under ett dygn och högst trafikerad är vägen mellan kl. 17 och kl. 19 
då antalet fordon per timme uppgår till ca 145 i timmen. Under morgonrusningen är antalet bilar per 
timme endast ca. 60 per timme. 
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Militärvägen 
Mätning genomfördes från den 28 januari till den 5 februari 2019 på raksträcka med 
hastighetsbegränsningen 50 km/h.  
 

Av mätningen framkom det att snitthastigheten blev 37,9 km/h. Max hastigheten under hela perioden 
noterades den 30/1 kl. 08:51 och var 58 km/h.  

Totalt har det passerat 288 bilar under denna period. 279 Personbilar och Tung transportbilar. I snitt 35 
bilar per dag, som max 4-5 bilar per timme mellan 17-19. Fram till klockan 7.30 åker i snitt 1 bil i timmen 
på vägen, och klockan 8.30 åker 2,5 bilar i timmen. Klockan 9 åker i snitt 1,5 bil i timmen. Se grafer 
nedan.  
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Skarpövägen 

Mätning skedde på raksträcka mellan Skarpö och Rindö Smedja där hastighetsgränsen var 50 km/h. 
Mätningen skedde från den 16 januari till den 19 januari 2019. 

Under hela perioden har det passerat 862 fordon. Statistiken visar att det passerar strax över 300 fordon 
under en vanlig vardag. Mellan klockan 07:00 och 09:30 är det som mest bilar cirka 30 i timmen. Lika 
med är det mellan klockan 17:30 och 19:00 då är cirka 25 bilar i timmen som passerar.  

Maximala hastigheten noterades den 18/01 klockan 13:58 och var 69 km/h 

Snitthastigheten på gatan beräknas till 41,5 km/h 

Av alla fordon som passerade på gatan var 835 personbilar vilket är 96,9 %, enbart 26 stycken Tunga 
fordon.  
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Syn vid Karlsuddsvägen 

 
Bild 1 visar hur Karlsuddsvägen svänger av från Påhlsundsvägen (busshållplatsen).  
Bild 2 visar samma plats när man vänder sig om och ser hela 70-sträckan på Karlsuddsvägen. Längst bort 
på raksträckan övergår hastigheten till 30 km/h.  
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Bild 3 är fotograferad längst bort bredvid 30 skyltarna. På bilden syns en bil som kör på 70-sträckan. Vid 
en uppskattning verkar bilen köra mellan 15-30 km/h, och ännu långsammare när den passerar gående.   

 

Den 1 mars 2019 kl. 14.30-15.00 genomfördes en syn på Karlsuddsvägen samt busshållplatsen på 
Påhlsundsvägen. Vid synen framkom det att bilarna upptäckte gående på raksträckan direkt när de 
svängde av vägen. Bilarna höll en mycket låg hastighet på sträckan, och ännu lägre hastighet när de 
passerade gående. Det var väldigt få bilar som i över huvud taget passerade under tiden för syn. När 
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man kör in på Karlsudd syns en skylt som anger att nästan 100 familjer bor på Karlsudd. Det är ej 
genomfartstrafik på vägen som även är en enskild väg som ägs av lokal vägförening.  Sammantaget tyder 
det på att vägen har en mycket låg trafikintensitet samt att bilarna har möjlighet att anpassa 
hastigheten. 

Att passera över Påhlsundsvägen till busshållplatsen på andra sidan vägen upplevdes inte problematiskt 
eftersom nästan inga fordon passerade på vägen. Det var god sikt åt båda hållen och lätt att hitta 
tillfällen när ingen bil fanns i någon av färdriktningarna. Busshållplatsen på den andra sidan vägen 
upplevdes även trygg eftersom det fanns en väl tilltagen bussficka. 


