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LANDSKAPSFÖRORDNING
om skolskjutsning
Föredragen för Republikens President den
Utfärdad i Mariehamn den 23 oktober 2008

Med stöd av 63 § vägtrafiklagen (1983:27) för
landskapet Åland sådan den lyder i landskapslagen 1993/100 stadgas:
1§
Med skolskjutsning avses i denna förordning
yrkesmässig transport av barn i grundskola
eller i barnomsorg inom, eller i anslutning till
verksamheten. Bestämmelserna i 2 § 3 mom.,
3 § och 5 - 8 §§ ska även tillämpas på skolskjutsning som inrättas som linjetrafik för att bereda
vuxna möjlighet att medfölja.
2§
Sittplatserna i en personbil (kategori M1)
eller i en buss med en totalvikt under fem ton
(kategori M2) som används för skolskjutsning
ska vara utrustade med trepunktsbälte.
Barn under tre år ska under färd sitta i en
bakåtvänd bilbarnstol.
Föraren ska ha gått en av landskapsregeringen godkänd utbildning för att få köra skolskjuts.
3§
Beställaren av skolskjutsen ska överlämna
en förteckning över de barn som ska skjutsas
med fordonet till den som utför transporten
samt ge instruktioner om färdvägen och av- och
påstigningsplatser. Passagerarförteckningen
ska finnas i fordonet. En passagerarförteckning
är inte obligatorisk för dagvårdstransporter.
Beställaren ska undervisa barnen om vad de
ska tänka på för att undvika olyckor i samband
med skolskjutsning.

4§
Färdvägen för skolskjuts ska om möjligt läggas så att barnen vid på- och avstigning inte
behöver korsa körbanan. På- och avstigning vid
skola ska ske på ett skyddat område på eller i
närheten av skolgården.
5§
När ett fordon används för skolskjutsning ska
det framtill och baktill vara försett med en
minst 40 x 40 cm stor kvadratisk skylt. På
skylten ska finnas en svart symbol på gul botten
omgiven av en 25 mm bred, röd bård. Skyltens
färger och symbolens utseende ska överensstämma med varningsmärke V17 ”Barn” enligt
landskapsförordningen
om
vägmärken
(2005:35). Skyltens gula yta ska vara reflekterande eller genomlyst. Reflekterande skylt ska
uppfylla kraven för reflexmaterial för vägmärken. Den röda bården får inte vara reflekterande
eller genomlyst på skylt som är vänd framåt i
bilens riktning. I skyltens övre hörn ska två
orangefärgade blinklyktor vara fästa. Skylten
ska monteras så nära fordonets mittlinje som
möjligt och så högt som det går. Den ska om
möjligt sitta lodrätt och vinkelrätt mot fordonets mittlinje. Högst 10° avvikelse får godtas.
En personbil som används för skolskjutsning
kan istället förses med en genomlyst dubbelsidig skylt med blinklyktor väl synlig både framåt
och bakåt som är placerad på fordonets tak.
Skolskjutsskylten ska bara användas då
skolskjutsning sker.
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6§
Blinklykta ska ha en rund ljusöppning med en
diameter mellan 70 och 100 mm och en ljusstyrka på mellan 350 och 500 cd mätt i lyktans
symmetriaxel. Ljuset ska vid nominell spänning i färgkoordinatsystemet enligt den internationella belysningskommissionen (CIE) ligga
inom det område som bestäms av hörnpunkterna med följande koordinater.
Gräns mot gult y < 0,429
Gräns mot rött y > 0,398
Gräns mot vitt z < 0,007
Strömställare för till och frånkoppling av
blinklyktorna ska vara lätt åtkomlig från bilens
förarplats. En kontrollampa som blinkar då
blinklyktorna används ska finnas. Blinklyktorna ska tändas 50 meter innan fordonet stannar
för att ta upp eller släppa av passagerare och
släckas när fordonet lämnat platsen.
7§
Vid skolskjutsning ska dörrar på vänster sida
av fordonet inte kunna öppnas av passagerare.
Andra dörrar ska vara så konstruerade att de
inte kan öppnas ofrivilligt av passagerare.
Ett fordon som används för skolskjutsning
ska vara försett med förstahjälpen-utrustning
vars innehåll fyller kraven på förstahjälpenutrustning för buss.

att fordonet startas och körs av förare som har
alkohol i utandningsluften. Fordonet får inte
vara äldre än 10 år för att få användas för
skolskjutsning och måste, innan det tas i bruk,
besiktigas för ändamålet av motorfordonsbyrån. Att fordonet uppfyller de villkor som anges
i denna förordning ska framgå i fordonets registreringsbevis.
9§
Den som bryter mot denna förordning ska
dömas till straff enligt bestämmelserna i trafikbrottslagen.
_________
Denna förordning träder i kraft den 15 juni
2009.
Genom denna förordning upphävs landskapsförordning (1997:17) om skolskjutsning.
Fordon som inte uppfyller kraven i denna
förordning men som vid en besiktning har godkänts för skolskjutsning enligt landskapsförordning (1997:17) om skolskjutsning får användas vid skolskjutsning fram till den 1 augusti
2012. Dock måste alla barn som skjutsas i
fordonet sitta på en plats som är utrustad med
trepunktsbälte.
_________

8§
Ett fordon som ska användas för skolskjutsning ska vara utrustat med alkolås som hindrar
Mariehamn den 23 oktober 2008
BRITT LUNDBERG
vicelantråd
Runar Karlsson
föredragande ledamot
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