
 
Lunner kommune 

 
SKYSSREGLEMENT 

 
Gjeldende fra 01. januar 2017. 

 
 
1.  Skyssgrenser  
Ordinære skyssgrenser som gir rett til skoleskyss, jfr. Opplæringslovens §§7.1 -7.6: 
Elever på 1. trinn:   Minimum 2 km fra hjem til skole  
Elever på 2. – 10. trinn:  Minimum 4 km fra hjem til skole 
 
 
2. Bestemmelser som definerer særlig trafikkfarlig skoleveg knyttet til den 
enkelte skole. Elever langs disse strekningene gis rett til skoleskyss. 
 
2.1 Lunner barneskole: 

 Rv. 4: Strekningen Roa – Volla: Særlig trafikkfarlig for 1. - 7. trinn 

 Fv. 17: Volla – Liæker gartneri: Særlig trafikkfarlig for 1. – 7. trinn 

 Fv. 4: Sand -Kalvsjø: Særlig trafikkfarlig for 1. – 7. trinn 

 Fv. 4: Hallumshøgda – Fagertun holdeplass: Særlig trafikkfarlig for 1. – 7 trinn  

 Fv. 15: Rypsekkvegen fra krysset Fv4/Fv15 – Rypsekkvegen 5:  Særlig trafikkfarlig 

for 1. – 4 trinn 

 Fv. 3: Grindvoll – Lunner barneskole: Særlig trafikk-farlig for 1. – 4. trinn hele året, 

og for 5. – 7. trinn i vinterhalvåret. 

 Fv. 14: Koperud – Svingen: Særlig trafikk-farlig for 1. – 7. trinn 

 Kommunal veg Jevnaker grense – Grindvoll: Særlig trafikk-farlig for 1. – 4. trinn 

 Roa stasjon – Åsvegen 169: Særlig trafikkfarlig for elver 1. – 4. trinn 

 Krysset Kongevegen og Bureiservegen – Lunner kirke: Særlig trafikkfarlig for 1. – 4. 

trinn 

 
2.2 Grua skole: 

 Fv. 12: Myllavegen fra krysset med Fv13: Særlig trafikkfarlig for 1. – 7. trinn  

 Fv. 16: Granly idrettsplass – sydover: Særlig trafikkfarlig for elever på 1. – 4. trinn 

hele året, og for 5. – 7 trinn i vinterhalvåret 

 Fv. 16: Fra slutt på gangveg og nordover: Særlig trafikkfarlig for 1. – 7. trinn   

 
2.3 Harestua skole:  

 Fv.16: Fra Harestua Kro og sydover: Særlig trafikkfarlig for  1. – 10. trinn 

 Fv.16: Fra Skolevegen til Sørås: Særlig trafikkfarlig for 1. – 10. trinn 

 
2.4 Lunner ungdomsskole:  
Rv. 4: Strekningen Volla – Roa: Særlig trafikkfarlig for alle elever  

  
 



 
3. Øvrige bestemmelser: 
Skoleskyss i vinterhalvåret defineres i perioden 01.11 – 31.03. 
 
Alle elever vil få skyss til skole dersom hovedveger må stenges og alternativ omkjøring gjør 
eksisterende skoleveg særlig trafikk-farlig. 
 
Elever som etter søknad er blitt overført til annen barneskole innvilges ikke ekstra 
skoleskyss som følge av overføringen. Etter søknad kan unntak gjøres.   
 
Avstand hjem – skole (dør til dør) beregnes langs korteste vinterbrøytet veg/gangveg. 
 
For å samordne ekstra skyss på grunn av trafikkfarlig veg aksepteres ventetid på 1 
skoletime før og etter elevens timeplan, når dette faller innenfor skoledagens lengde.  
 
Skyss på grunn av trafikkfarlig veg faller bort etter hvert som det etableres 
trafikksikringstiltak på nevnte strekninger. 
 
Elever skal benytte alternative veger/gutuer til skole i sommerhalvåret der det er mulig.  
 
   


