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Förord 
Syftet med föreliggande studie har varit att utreda hur en framtida skolskjutsskylt bör se 
ut och vilka funktionella krav som bör ställas. 

Studien omfattar fyra delar som resulterar i en kravspecifikation som kan nyttjas som ett 
beslutsunderlag till Trafikverket. Arbetet inleds med en kunskapsöversikt med komp-
letterande fokusgrupper som framförallt har genomförts av Lars Eriksson vid VTI, 
därefter har experiment i laboratorium gjorts, där Lennart Strand och Thomas Porathe 
på Mälardalens högskola haft en stor betydelse. Med en utgångspunkt i de resultat som 
erhölls genomfördes därefter experiment utomhus på en testbana. Dessa har framförallt 
letts av Katja Kircher, VTI. Slutligen genomfördes hastighetsmätningar i anslutning till 
en stillastående buss på vilken valda alternativ monterats, ett arbete som leddes av Anna 
Anund, VTI. Analysarbetet och författandet av rapporten har skett i ett nära samarbete 
mellan Lars Eriksson, Katja Kircher och Anna Anund. 
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Utveckling och prövning av ny skolskjutsskylt 

av Anna Anund, Lars Eriksson, Katja Kircher, Lennart Strand  och 
Thomas Porathe  
VTI 
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 
I samband med av- och påstigning av buss utsätts passagerare för risker från övrig 
trafik. Barn är speciellt utsatta i samband med färd till och från skolan och det finns 
därför starka skäl att försöka förmå de fordon som passerar en stillastående skolskjuts 
att sänka hastigheten rejält.  

I ett tidigare projekt, det så kallade 30-projektet, testades i två svenska kommuner en 
lagstadgad regel om maximalt 30 km/h vid passage av stillastående buss. Bussen var då 
utrustad med en digital skylt som med gula lysdioder visade ”30”. Mätningar visade att 
jämfört med den traditionella skolskjutsskylten sänkte den digitala 30-skylten hastig-
heten med i medeltal 2 km/h för upphinnande och med 4 km/h för mötande trafik. Med 
erfarenheterna från 30-projektet som bakgrund beslutades att föreslå ett införande av en 
30-gräns vid stillastående skolskjuts i hela landet på vägar med hastighetsgränser 
70 km/h och lägre. Inför en sådan eventuell lagändring är det viktigt att utforma en 
skolskjutsskylt som respekteras av alla trafikanter. 

Syftet med föreliggande studie är att utforma och testa en skolskjutsskylt som är iögon-
fallande, kan upptäckas och läsas på tillräckligt stora avstånd, förstås och respekteras. 
Resultaten från studien ska ligga till grund för en kravspecifikation för en skylt som 
förmår trafikanterna att sänka hastigheten till lagstadgade 30 km/h vid passage av stilla-
stående skolskjuts. 

Studien inleddes med att tillvarata busschaufförers erfarenheter genom diskussioner i så 
kallade fokusgrupper och vid en workshop tillsammans med olika aktörer på mark-
naden. Dessa samtal, tillsammans med teorin för visuell perception, utmynnade i att en 
iögonfallande och synbar skylt bör ha god luminans- och färgkontrast mot bakgrunden 
samt innehålla någon typ av rörelse. Därför beslutades om test av ett antal digitala 
skyltar enligt följande. 

I ett laboratorietest jämfördes hur iögonfallande fyra skyltar vars budskap varierade var, 
jämfört med fyra skyltar som hela tiden visade ett och samma budskap. Metoden inne-
bar fixering av en punkt som flyttades bort från eller närmade sig den skylt som skulle 
bedömas. Avståndet mellan denna fixeringspunkt och skylten, precis så skylten kunde 
ses, användes som mått på hur iögonfallande skylten var. Resultatet från detta labora-
torieförsök var entydigt; skyltarna vars budskap varierade var mer iögonfallande än de 
som visade endast en symbol. Således fick perceptionsteorin och busschaufförernas 
erfarenheter stöd från resultatet av denna inledande studie. 

Delvis med laboratoriestudiens resultat som bakgrund, testades i ett fältförsök två 
skyltar med varierande budskap mot tre skylar som visade en enda symbol. I detta 
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försök undersöktes skyltarnas upptäckbarhet, läsbarhet och iögonfallandehet. De två 
första storheterna skattades med hjälp av försökspersoner som fick gå mot skyltarna och 
registrera då skyltarna precis kunde ses respektive läsas. För skattning av hur iögonfall-
ande skyltarna var, användes en metod som i princip överensstämmer med metoden i 
laboratoriestudien – dock utförd i full skala. Resultaten beträffande upptäckt- och läs-
barhet var inte entydiga och kunde inte stödja teorin. Exempelvis hade den traditionella 
skolskjutsskylten ungefär samma upptäckt- och läsbarhet som de skyltar vars budskap 
varierade. Emellertid gav skattningen av hur iögonfallande skyltarna var, samma 
resultat som laboratoriestudien. 

Skolskjutsskylten ska inte endast läsas och förstås, utan även respekteras. För att under-
söka efterlevnaden av några av de skyltar som studerats tidigare, mättes hastigheten för 
fordon som passerade en stillastående buss försedd endera med en digital 30-skylt med 
röd bård, en digital 30-skylt utan bård, en digital skylt med varierande symbol och en 
traditionell skolskjutsskylt. Resultaten från dessa mätningar var motsägelsefulla och 
egentligen framkom endast att den traditionella skylten, vilken inte visar någon 
hastighet, oftast innebar högre hastighet än övriga skyltar. 

Resultaten från de tre delstudierna utmynnar i en rekommendation att använda en skylt 
med någon typ av rörelse eftersom dessa är mer iögonfallande än skyltarna med endast 
en symbol. Sannolikt kan en sådan digital skylt utföras så att den även får samma eller 
bättre upptäckt- och läsbarhet än den traditionella skolskjutsskylten och då förväntas 
också efterlevnaden bli god. Detta bör undersökas i en ytterligare studie med digitala 
skyltar som har hög luminans- och färgkontrast mot bakgrunden. Vidare är det sannolikt 
att respekten ökas om förbipasserande inte enbart vet vad en eventuell fara kan bestå i 
(barn som springer ut) utan även vad de förväntas göra (köra 30 km/h).  
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Development and testing of new school bus sign 

by Anna Anund, Lars Eriksson, Katja Kircher, Lennart Strand  and Thomas Porathe  
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 
Boarding or alighting a bus is a critical situation for passengers due to speeding of 
passing vehicles. Especially children going to and from school are at risk and there are 
reasons to take measures in order to reduce the speed of passing vehicles. 

A former national project evaluated a possible rule of a speed limit of 30 km/h when 
passing a stationary school transport. This was done in the municipalities of Linköping 
and Örnsköldsvik. The buses in the experiment were equipped with a digital sign with 
yellow LEDs showing ”30”. The evaluation showed that compared to the traditional 
school bus sign the digital one reduces the speed of overtaking vehicles with 2 km/h and 
with 4 km/h for oncoming vehicles. The result from the experiment ended up with a 
recommendation to implement a national rule of 30 km/h at all bus stops when there is a 
stationary school transport on all roads with a speed limit of 70 km/h or lower. The rule 
will demand a new school bus sign, a sign that is also respected by passing vehicles.  

The aim of this study was to create and test a school bus sign that has a high degree of 
conspicuity, that is easy to notice and to read at the distance needed to act according to 
the law. The result should be seen as a starting point for a functionality specification for 
a sign in order to make the passing vehicle to slow down to 30 km/h when passing.  

The study started by taking into account bus drivers’ experience with help of discus-
sions within focus groups and by listening to involved stakeholders in a workshop. The 
results together with a benchmarking and a literature review focusing on theory related 
to perception were the base line for the recommendations.  

The recommendation is to aim at a sign with high contrast between luminance as well as 
choice of colour and the background. In addition some kind of movement activity 
should be used. Several tests were done in order to see if this holds true. 

A test within a laboratory was done in order to evaluate the conspicuity of four different 
signs with variable message compared to four different signs with static messages. The 
method used was to ask the participants to follow a point at a screen. The point was 
moved from the sign or closer to the sign that should be judged. They were asked to 
note when the sign was possible to see. The distance between the point and the sign 
when it appeared was used as a measure of the distance. The result showed that the 
variable message signs had a higher degree of conspicuity compared to the static signs. 
This is in line with the bus drivers experience but also in line with the theory of 
perception. 

Based on the laboratory studies the next step was taken and an experiment outdoors was 
performed. Two different signs possible to use variable messages were tested against 
three signs with static messages. The possibility to see and to read the sign was 
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evaluated but also the conspicuity of the different signs. The method for conspicuity 
was almost the same as in the laboratory. There was no consensus in the results related 
to seeing and reading the signs. For example, the traditional sign had the same distance 
for seeing and reading as the signs with variable messages. However, the results from 
the conspicuity test were in line with the laboratory test. 

The school bus sign should not only be seen, read and understood, it should also be 
respected. In order to evaluate this aspect speed measurements in real traffic were done 
for some of the signs namely; a digital 30 sign with red boarder; a digital 30 sign with-
out red board, a digital sign with variable message and a traditional sign in iron. The 
speed measurements were done on vehicles passing a school bus standing at a bus stop 
with a specific sign activated in an area using the rule of 30 km/h. The activation of the 
sign was done in a balanced order. There was no consensus from the results. However, 
it was seen that the traditional sign, that doesn’t show a speed limit, most often resulted 
in the highest speed from passing vehicles.  

The results from the three different studies are the baseline for the recommendation to 
use signs with some sort of movement since those have a higher degree of conspicuity 
compared to static signs. Most truly such a digital sign based on this concept could be 
constructed also having the same or even an increased possibility to be seen and read. If 
so the sign will have a higher probability also to be respected. A sign with high contrast 
between luminance as well as colour and the background is recommended and the 
effectivity of such a sign on passing vehicles needs to be evaluated in future studies. 

Most truly the respect of passing vehicles will improve if they know not only what to 
look for but also what to do (drive 30 km/h).  
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1 Inledning 
Alltför många kör alldeles för fort förbi bussar som står stilla för att ta ombord eller 
släppa av passagerare och varje år omkommer eller skadas både vuxna och barn i dessa 
situationer (Anund & Larsson, 2003). Beträffande skolskjutsar är det speciellt viktigt att 
tydligt informera övriga trafikanter om att den aktuella bussen har stannat för att släppa 
av eller ta upp skolbarn och detta görs lämpligen med någon typ av varningsskylt. 

Syftet med föreliggande studie har varit att utreda hur en framtida skolskjutsskylt bör se 
ut och vilka funktionella krav som bör ställas. 

Studien omfattar fyra delar som resulterar i en kravspecifikation som kan nyttjas som ett 
beslutsunderlag till Trafikverket. Arbetet inleds med en kunskapsöversikt med komplet-
terande fokusgrupper och en workshop som i huvudsak har genomförts vid VTI, där-
efter har experiment i laboratorium gjorts på Mälardalens Högskola. Med en utgångs-
punkt i de resultat som erhölls genomfördes därefter experiment utomhus på en testbana 
vid VTI. Slutligen genomfördes hastighetsmätningar i anslutning till en stillastående 
buss med olika skolskjutsskyltar monterade, ett arbete som också utfördes av VTI. De 
fyra delarna är således: 

 Kunskapsöversikt och fokusgrupper/workshops 
 Laboratorieexperiment 
 Experiment på testbana 
 Fältstudie på allmän väg. 

 
1.1 Bakgrund 
Hösten 2008 lämnade Vägverket över ett svar till regeringen från det så kallade 30-pro-
jektet (Vägverket, 2008a). I 30-projektet gjordes försök med lagstadgat 30 km/h förbi 
stillastående buss i två kommuner (Linköping och Örnsköldsvik). Syftet med försöket 
var att utreda om en regel kunde förväntas att öka säkerheten och tryggheten för buss-
resenärer, och framför allt för barn, vid på- och avstigning. Trafikverket (dåvarande 
Vägverket) rekommenderade regeringen att införa 30-regeln nationellt. Inför en realise-
ring av 30-regeln behövs fortsatt arbete kring synbarhet och effektiviteten av den skylt 
som ska upplysa medtrafikanterna om gällande 30-regel. Det finns behov av fortsatt ut-
vecklingsarbete för att specificera kraven kring skylten inför ett nationellt regelinför-
ande. Ökad kunskap behövs även för optimering av förutsättningarna för att uppnå en 
hög uppmärksamhet, förståelse, läsbarhet och en god synbarhet i såväl dagsljus som 
mörker och vid olika väderförhållanden. Skylten i sig föreslogs vara funktionalitetsbe-
skriven utifrån fyra aspekter, nämligen hur iögonfallande, synbar, läsbar och förståelig 
skylten bör vara (Vägverket, 2008a). 

Den nuvarande skolskjutsskylten, se Figur 1, ska minst ha yttermåtten 400x400 milli-
meter och vara utrustad med blinklyktor. Blinklyktorna ska tändas cirka 100 meter före 
hållplatsen och släckas cirka 100 meter efter hållplatsen, vilket görs manuellt av föraren. 
Idag är det endast skolskjutsfordon som har krav på sig att vara utmärkta med skol-
skjutsskylt. Det finns alltså inga krav på att linjebussar behöver vara utmärkt med 
skolskjutsskylt, detta trots att många barn använder kollektivtrafik för att ta sig till och 
från skolan.  
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Figur 1  Den nuvarande skolskjutsskylten. 
 

En experimentell utvärdering av skolskjutsskylten på 50- och 70-vägar (Anund et al., 
2005) har visat att skylten med tillhörande blinkljus inte leder till att upphinnande 
trafikanter nämnvärt sänker sin hastighet på vägar med hastighetsbegränsningen 
50 km/h. På 70-vägar noterades dock en hastighetsreducering på cirka 9 km/h när 
lamporna blinkade, medan motsvarande effekt uteblev om lamporna var släckta. Det bör 
noteras att en experimentell situation inte är detsamma som en fältstudie.  

Den digitala skylt som användes i 30-projektet kunde visa både skolskjutssymbolen och 
30-regeln, se Figur 2. 

 

   
Figur 2  Den digitala skylten som användes i 30-projektet. 
 

Under 30-projektet tändes skyltarna av chauffören 100 meter före hållplats och släcktes 
automatiskt 100 meter efter hållplats. Det har inte gjorts någon systematisk undersök-
ning av den digitala skyltens synbarhet, läsbarhet och förarergonomiska aspekter inom 
ramen för 30-projektet. Mindre justeringar har dock skett under projektet för att under-
lätta för chaufförerna att hantera knapparna för aktivering/avaktivering av skylten. 
Chauffören hade två knappar att välja på, en för skolskjutssymbolen och en för 
30-skylten beroende på vad som gäller för hållplatsen. Från chaufförsenkäterna i 
utvärderingen konstaterades att det finns en del att önska avseende förarergonomi för att 
säkerställa en optimal placering och användargränssnitt inne i bussen. I 30-projektet 
genomfördes även en informationskampanj för att informera medtrafikanterna om 
regeln. Två terminer senare uppmättes förbipasserande förares hastigheter när de 
passerade stillastående bussar med 30-skylten tänd. Endast en till två av tio förare som 
passerade körde i högst 30 km/h. Det går dock inte att separera effekterna från den nya 
skylten och kampanjen. 

Som ett komplement till utvärderingen av 30-regeln utfördes mätningar i Kramfors där 
den traditionella skolskjutsskyltens effekt på trafikanternas hastighetsval jämfördes med 
den digitala skyltens effekt då ”barnsymbolen” var tänd. Resultaten indikerade att den 
digitala skylten gav en hastighetssänkande effekt och då framförallt för upphinnande-
trafiken på 90-vägar. Hastighetsreduceringen på 90-väg var 16 km/h jämfört med buss 
utan skylt och 6 km/h jämfört med den traditionella skolskjutsskylten. Totalt sett, över 
alla mätplatser, gav den digitala skylten en hastighetssänkning på 2 km/h för upphinnan-
de trafik och 4 km/h för mötande, jämfört med den traditionella skolskjutsskylten. 
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Ett nationellt införande av lagstadgad 30 km/h kräver att den traditionella skolskjuts-
skylten byts ut till en skylt som kan visa både 30-budskap och ett mer traditionellt skol-
skjutsbudskap. En ny skolskjutsskylt innebär stora kostnader och det är sannolikt att den 
skylt som nu införs kommer att finnas med vid skolskjutsresor under lång framtid. 
Därför är det av stor vikt att säkerställa att den skylt som ska implementeras nationellt 
är utformad för att på bästa sätt stödja en hög efterlevnad av 30-regeln, genom god syn-
barhet, läsbarhet, iögonfallandehet och förståelighet. 

 
1.2 Syfte 
Föreliggande studie har som syfte att ta fram en kravspecifikation på fordonsplacerad 
skylt som är tänkt att användas på stillastående buss och skolskjuts då passagerare kliver 
på och av. Kravspecifikationen ska ha sin utgångspunkt i att skylten ska vara lätt att 
upptäcka, läsa och förstå för att på bästa sätt förmå förbipasserande att sänka hastig-
heten. Specifikationen har som syfte att utgöra ett beslutsunderlag till Trafikverket i 
arbetet mot en nationell regel kring lagstadgad 30 km/h vid passage av stillastående 
buss. 
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2 Genomförande 
Framtagandet av en ny skolskjutsskylt har sitt avstamp i tidigare erfarenheter och 
perceptionsteorier för bästa möjliga iögonfallandehet, läsbarhet och förståelighet. Den 
tekniska beskrivningen tar även hänsyn till skyltens synbarhet vid olika siktförhållan-
den.  

Busschaufförernas behov har tagits tillvara via fokusgrupper. Utgångspunkten har varit 
att skylten ska vara lätt att hantera och inte ha en negativ påverkan på framförandet av 
fordonet och förarens uppsikt.  

Projektet omfattar följande delar: 

1. Tidigare erfarenheter (se kapitel 3) 
a. Brainstorming med olika aktörer (bilaga 1) 
b. Kunskapsgenomgång 
c. Perceptionsteori 

2. Handhavande (bussförare) (kapitel 4) 
3. Detaljerad kravspecifikation (bilaga 9) 
4. Teknisk lösning för genomförande av test av koncept 
5. Synbarhetstest (laboratorium och testbana) (kapitel 6 och 7) 
6. Fälttest (hastighetsmätning) (kapitel 8). 

 

Experiment i laboratorium och på testbana samt studie i fält har skett stegvis där antal 
prövade alternativ successivt har minskats baserat på föregående resultat. 
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3 Perceptionsteori och tidigare erfarenheter 
För att få en bra grund att stå på har det förutom en workshop med aktörer inom 
branschen gjorts en kunskapsgenomgång av tidigare erfarenheter med varningsskyltar 
och varningsljus för skolbussar och övriga fordon i Sverige och andra länder. Arbetet 
fokuserades på hur olika lösningar har fungerat med avseende på trafikantbeteende och 
efterlevnad. Vidare gjordes en summering av relevant perceptionsteori i syfte att kunna 
nå en optimalt iögonfallande lösning, utifrån vad som fungerar bäst för att uppmärk-
samma medtrafikanter. 

I följande kapitel redovisas en summering av workshopen, tidigare erfarenhet och teori 
kring visuell perception. 

 
3.1 Workshop 
En del i arbetet var att genomföra en ”Brainstorming” med aktörer inom området. 
Arbetet mynnade ut i en summering av vad man bör ha i åtanke vid kravsättning av 
framtida system, se bilaga 1. Kortfattat kan man säga att det som de olika aktörerna 
önskade sig var följande: 

En självförklarande unik ikon kompletterat med blinkande/rinnande ljus. 
Allt ska vara så högt placerat på bussen som möjligt. 

 
3.2 Tidigare erfarenheter 
Kircher, Thorslund, Kircher, Falkmer och Anund (2007) genomförde en simulatorstudie 
där försökspersoner körde om en stillastående buss. Huvudresultatet visade bland annat 
att en buss utan 30-skylt men med blinkande ljus inte gav lika stor hastighetssänkning 
som en buss med skylt och blinkande ljus. En slutsats var att körbeteendet påverkades 
av de blinkande lamporna eftersom förarna påbörjade inbromsning innan skylten kunde 
läsas.  

I Anund, Renner, Falkmer och Waara (2009) gjordes en kunskapsgenomgång där slut-
satserna var att system avsett som direktstöd för föraren har utvärderats till mycket 
begränsad omfattning och studier med system som stöd för barnen saknas helt. System 
som utvärderats varnar andra trafikanter och fokuserar på blinkande/rinnande ljus. Ett 
exempel på system är Amparo Solutions system som aktiveras när barnen närmar sig 
hållplatsen, se Figur 3 . 
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Figur 3  Exempel på system med blinkande ljus vid hållplats. Det blinkande ljuset 
aktiveras då barnen närmar sig hållplatsen och aktivering sker via trådlös kommu-
nikation mellan en sändare som barnet bär och en mottagare på stolpen. Systemet är 
solcellsbaserat. 
 

Litteraturstudiens resultat visade på att det är lämpligt att fokusera på blinkande/rinnande 
ljus. Utifrån försök med stödsystem för skolbusschaufförer genomförda i Kristianstad 
angav chaufförerna exempelvis följande om blinkande busshållsplatsskylt: 

 mycket nöjda med blinkande busshållsplatsskylt 
 blinkar lite för länge 
 syns inte så väl under sommarhalvåret 
 borde åtminstone finnas vid hållplatser på 90-väg. 

Om utmärkning av bussen sa chaufförerna följande: 

 bussen syns inte tillräckligt väl vid hållplatser 
 skulle synas väl om blinkning utnyttjas 
 vill ha blixtljus 
 skolskjutsskylt borde sitta högre upp på buss. 

 

Huvudförslaget utifrån workshop genomförd 2009-03-12 var också att en busskylt bör 
utgöras av en självförklarande unik ikon kompletterad med blinkande/rinnande ljus, och 
de bör vara så högt placerade som möjligt. 

 
3.3 Visuell perception 
Områdena visuellt processande, visuell uppmärksamhet och visuellt avsökningsbete-
ende är relevanta att ta hänsyn till vid utformning av en skolskjutsskylt. Nedan ges en 
kort översikt av dessa områden. Tanken är att det ska ge en viss vägledning för utveck-
ling och prövning av olika designer av skolskjutsskylt.  

Visuell uppmärksamhet och visuellt avsökningsbeteende kännetecknas av både 
”bottom-up” och ”top-down” processer. Bottom-up processer är de som är primärt 
stimulusdrivna. Detta innebär att det är yttre faktorer som avgör vad vi uppmärk-
sammar, mer eller mindre oberoende av observatörens tillstånd och förmåga. 
Exempelvis har en normalseende person mycket svårt att inte uppmärksamma starka 
ljusblixtar i dennes närhet, även om han/hon inte på något sätt förväntar sig att de ska 
komma (och t.o.m. blundar). Top-down processer är de som är primärt observatörs-
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drivna, dvs. de är för observatören inre faktorer (perceptuella och kognitiva) som kan 
avgöra vad vi uppmärksammar. Exempelvis kan det vara svårt att uppmärksamma oför-
väntade händelser eller förändringar i omgivningen när man samtidigt är fokuserad på 
att utföra en uppgift som kräver hög koncentration. Till detta hör att de förväntningar 
man har på vad som kan komma eller kommer att ske påverkar vår förmåga eller 
känslighet att upptäcka objekt eller händelser.  

Ofta sker olika grad av interaktion mellan bottom-up och top-down processer, men 
under vissa yttre förutsättningar kan objekt och händelser väcka vår uppmärksamhet till 
avgörande del beroende av bottom-up processer. Ett objekt kan snabbt utskiljas från 
omgivande objekt eller strukturer – en ”pop-out” effekt – om objektet särskiljer sig i 
färg, textur eller form (Blake & Sekuler, 2006). Exempelvis avvikande färg från omgiv-
ningen ger en omedelbar pop-out och man ser den avvikande färgen som tydligt skild 
från bakgrunden. Man brukar ange att sökprocesser efter ett objekt bland omgivande 
distraherande objekt (distraktorer) sker enligt seriell- eller parallellprocess (Treisman & 
Gelade, 1980). Det som anses karakterisera parallellprocess är just den snabba pop-out 
som sker av ett objekt vid en blickfixering och att detta sker i stort sett lika snabbt 
oberoende av hur många distraktorer som används. Man kan säga att stimulusegen-
skaper som kan hänföras till tidiga processer i visuella cortex kan ge en pop-out effekt 
om stimulus eller objekt skiljer sig från omgivningen. Några ytterligare egenskaper 
utöver de ovan nämnda är rörelse, storlek och luminans (Thornton & Gilden, 2007). 

Thornton och Gilden (2007) anser dock att det som angetts som parallellprocess egent-
ligen kan vara mer begränsat till sin natur, men att det finns klasser av objekt- eller 
händelseegenskaper som får anses kännetecknas av seriella sökprocesser. En seriell 
sökprocess tar vanligen längre tid att utföra om man ökar antalet distraktorer, minskar 
avstånden mellan distraktorer eller om sökprocessen involverar konjunktiva kvaliteter. 
Ett exempel på en konjunktiv sökprocess är att hitta en röd stav horisontellt orienterad 
bland distraktorer bestående av horisontellt orienterade svarta stavar och vertikalt 
orienterade röda stavar (Porathe, 2008). Innan upptäckt kan göras måste man para ihop 
stavens färg och orientering inte bara bland röda stavar med annan orientering utan även 
svarta stavar med samma orientering. Detta är mycket svårare jämfört med att hitta en 
röd stav bland stavar med annan färg eftersom fler än en egenskap hos objektet ska 
sökas efter bland liknande distraktorer (distraktorernas samma orientering eller färg som 
det sökta objektet). 

En metod att mäta effektiviteten i visuell avsökning är att enligt ovan presentera t.ex. 
objekt bland distraktorer och mäta tiden det tar för upptäckt. Nackdelen är att det är 
relativt resurskrävande.  

Porathe (2008) prövar med positivt resultat en alternativ metod till den mer resurskräv-
ande metoden för visuell avsökning. Syftet är att få ett relevant och enklare mått på hur 
iögonfallande eller påtagligt synligt ett objekt eller en skylt är. Metoden behandlar fram-
tagandet av ett ”conspicuity index” genom en psykofysisk metod för kvantifiering av till 
vilken grad ett givet objekt (skylt) är iögonfallande (Wertheim, Hooge, Krikke, & 
Johnson, 2006). ”Visual conspicuity” refererar således till diskrepansen mellan ett 
objekts ”signaturer” och dess bakgrund eller omgivning vilket till olika grad attraherar 
en observatörs uppmärksamhet (Toet, Kooi, & Valeton, 1998). Metoden utförs genom 
att en observatör fixerar blicken på objektet och för sedan blicken successivt från 
objektet tills det inte längre kan identifieras (”identification conspicuity”) eller detekte-
ras (”detection conspicuity”). Processen utförs tre gånger för ett objekt och kan sedan 
också utföras tre gånger från andra hållet, dvs. från ett avstånd från objektet in mot 
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objektet tills detektering kan ske. Utför man båda processerna inifrån – ut och utifrån – 
in kan man anse att man får ett mer stabilt psykofysiskt mått med medelvärdet enligt 
denna produktionsmetod. (Processen kan även samtidigt inkludera att ange avstånden 
för identifiering och detektering, men kan göras separat.) 

Resultat med metoden för ”conspicuity index” visar en hög korrelation med resultat 
med metoden för visuell avsökning och söktider. Mätningar kan göras enkelt och snabbt 
under fältmässiga förhållanden, metoden genomförd med fotografier överensstämmer 
bra med mätningar i den verkliga omgivningen, och ett fåtal observatörer (2–3) tycks ge 
tillräcklig noggrannhet (Kooi & Toet, 1999; Porathe, 2008; Toet et al., 1998). Denna 
metod tycks därför passa bra att använda för att optimera exempelvis vägmärken och 
trafikljus avseende tidig och visuell perifer upptäckt. 

Synskärpan avtar drastiskt med ökat avstånd från den mest centrala delen av näthinnan 
– fovea – ut i den visuella periferin. I överensstämmelse med detta representeras fovea 
av en stor del av cortex medan med ökad periferi minskar den representerade delen i 
cortex (Blake & Sekuler, 2006). Den relativa sensitiviteten för rörelse är dock högre i 
den visuella periferin, vilket gör att vi här bättre uppfattar rörelse än objekt eller detaljer 
hos objekt.  

Kooi och Mosch (2006) utvecklade en display för den visuella periferin vilken utnyttja-
de rörelser definierade av mönster med låg kontrast för att förmedla olika instruktioner 
till bilförare. Instruktionerna innebar att få information om när och åt vilket håll man 
skulle svänga eller när man skulle bromsa (t.ex. rörelse åt höger för sväng åt höger). 
Rörelsemönstren var överlagrade en navigationsdisplay och den låga kontrasten gjorde 
att man kunde se kartpresentationen bakom rörelserna när man fixerade blicken på den. 
Displayen belastade uppmärksamhetsfokus till liten del och den medförde inte att blick-
riktningen attraherades av den när rörelsemönstren visades (Kooi & Mosch, 2006). 

Nilsson, Falkmer och Samuelsson (1998) studerade i en bilkörningssimulator om förare 
har kapacitet att ta in information presenterat i visuella periferin. Förarna kunde undvika 
att fixera blicken på den perifert presenterade informationen och ett statiskt stimulus i 
form av ett T orienterat korrekt eller upp och ner visade sig ge en högre felprocent i 
identifiering än diskriminering av ett rinnande ljus med rörelseriktning till höger eller 
vänster. Presentation av statiskt T längre ut i periferin medförde högre felprocent medan 
rörelseriktning hos det rinnande ljuset nästan alltid identifierades korrekt oberoende av 
presentationsposition. I en uppföljningsstudie (Falkmer, Nilsson & Törnros, 2000) 
presenterades rinnande ljus i fyra olika riktningar och vid fyra olika perifera positioner i 
förarkabinen. Huvudresultaten visade att det rinnande ljusets rörelseriktning presenterat 
i det perifera synfältet gick att diskriminera med stor säkerhet utan att displayen be-
hövde fixeras med blicken. 

Optiskt flöde kan anses vara en viktig informationskälla för vår interaktion med omgiv-
ningen (Gibson, 1950; Lee, 1980). Matematiska analyser av flödet har avslöjat att det 
kan beskrivas av de fyra olika rörelsestrukturerna expansion, kontraktion, rotation och 
”shear” (Koenderink & van Doorn, 1975, 1978). (Shear innebär en formförändring med 
arean bibehållen, såsom vid en expansion i den horisontella dimensionen samtidigt med 
en kontraktion i den vertikala dimensionen). Figur 4 illustrerar de nämnda rörelsestruk-
turerna expansion, kontraktion, rotation och formförändring (shear). Rörelsestrukturen 
translation visas också, vilken utgörs av linjär rörelse i en riktning och som också kan 
anses utgöra en grundläggande rörelse (t ex Ahlström & Börjesson, 1996). 
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Figur 4  Fem grundläggande rörelsestrukturer. 
 

Det finns bevis för att primaters cortex processar specifik rörelseinformation (Wurtz, 
Duffy & Roy, 1993). På neuronnivå sker processande av visuell rörelse vid områdena 
V1 (primära syncentrum), MT (”medial temporal area”) och MST (“medial superior 
temporal area”) och det föreligger en successiv ökning av de receptiva fältens storlek 
från V1 till MT till MST (Duffy & Wurtz, 1993; Tanaka, Hikosaka, Saito, Yukie, 
Fukada & Iwai, 1986; Tanaka & Saito, 1989). Neuron i V1 och MT responderar 
selektivt på linjära rörelser (translation) i olika riktningar i lokala delar av synfältet och 
MST-neuron responderar på rörelser över större delar. Neuron i MSTd (”MST dorsal 
area”) har mycket stora receptiva fält och uppvisar specifika responser på rörelsestruk-
turerna expansion, kontraktion och rotation. Detta gör det troligt att de är viktiga för vår 
perception av optiskt flöde genererat av vår egenrörelse eftersom det involverar 
koherent rörelse över stora delar av eller hela synfältet (Wurtz, 1998). 

Studier med PET (”positron emission tomography”) på människor visar också att 
optiskt flöde över en stor del av synfältet ger aktivitet i ett nätverk av olika hjärnom-
råden (Beer, Blakemore, Previc & Liotti, 2002; Peuskens, Sunaert, Dupont, van Hecke 
& Orban, 2001). FMRi (”functional magnetic resonance imaging”) på människor 
indikerar att områden förutom MT och MST är involverade i processandet av optiskt 
flöde (Peuskens et al., 2001; Rutschmann, Schrauf & Greenlee, 2000). Psykofysiska 
detektionsstudier med både primater och människor som observatörer har visat att 
rörelsestrukturerna translation, expansion, kontraktion och rotation presenterat i det 
centrala synfältet får anses som primitiva i den meningen att de upptäcks även vid höga 
brusnivåer eller låga signal/brus kvoter. (Ahlström & Börjesson, 1996). 

 
3.4 Ansats till digital skolskjutsskylt 
Sammanfattningsvis finns empiriskt stöd för att optimering av luminans- och färg-
kontrast gentemot en bakgrund bör utnyttjas. Detta bör ske samtidigt som specifika 
rörelser introduceras för att skylten ska kunna upptäckas så tidigt som möjligt, även om 
den befinner sig i synfältets periferi. Dessutom bör den rörelse som används ökas ut 
över en större yta än enbart skyltens, vilket kan underlätta rörelsedetektion eftersom ett 
större presentationsområde kan motsvara större receptiva fält hos neuron. Detta skulle 
kunna ske genom att använda sig av konfigurationer av lampor på bussen utanför 
skylten som tänds och släcks i fas med skyltrörelsen.  

Med andra ord bör en skylt inte bara kunna skiljas väl från sin bakgrund utifrån statiska 
egenskaper utan den bör även innehålla någon eller några rörelser som man normalt 
upptäcker relativt snabbt. Utöver detta kan med fördel den rörelse man utnyttjar spridas 
över ett större område som ligger utanför skyltens begränsade område, t.ex. med hjälp 
av lampor.  

 

Expansion Kontraktion Rotation Translation Formförändring 
(shear) 
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Det finns ett oändligt antal möjligheter att uppnå detta både vad avser hur man nyttjar 
ikoner, hur de ska visas sekventiellt och med vilken frekvens. Ett sätt kan vara att ha ett 
budskap som växlar mellan barnikon och 30, där det sker i fyra steg. Små barn – stora 
barn; litet 30 – stort 30. Detta visar både vad man ska se upp för och vad man ska göra. 
Övergången mellan små och stora barn ger ett växande eller närmande intryck av 
barnen och samma rörelse utnyttjas för presentationen av 30.  

Ett annat sätt kan vara att nyttja små barn – stora barn – 30, där det som är viktigast, 
dvs. 30, är aktiverat längre tid än barnikonerna. Detta bör kunna ge den växande 
effekten samtidigt som det betonar för förbipasserande vad det är man förväntar sig för 
åtgärd, dvs. en hastighet på 30 km. Små barn – stora barn kan underförstått visa vad 
som kan hända – barnen kan komma emot betraktaren eller fordonsföraren och ut i 
vägen, se Figur 5. 

 

   
0,5 sekunder 0,5 sekunder 2 sekunder 

Figur 5  Exempel på barnens växande rörelse och information om 30 km/h. 
 

Utifrån ovanstående resonemang är hypotesen: 

En skylt som innehåller någon typ av rörelse är mer synbar och iögonfallande än en fast 
skylt och kan därför leda till bättre efterlevnad av hastighetsbegränsningen. 
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4 Handhavande – utifrån bussförares perspektiv 
4.1 Syfte 
För att belysa bussförares tankar kring hur en skolskjuts/buss ska vara utmärkt för att på 
bästa sätt få förbipasserande att anpassa sin fart, genomfördes en kvalitativ studie i form 
av diskussion i fokusgrupp. 

 
4.2 Metod 
Arbetet har ett kvalitativt angreppssätt med avsikten att ge en bred och omfångsrik be-
skrivning av hur man kan resonera kring ett specifikt ämne eller en specifik företeelse, i 
detta fall hur skolskjutsar ska vara utmärkta. Det som framkommer är således inte en 
beskrivning av hur det verkligen är, utan en tolkning och en återberättelse av hur denna 
grupp med bussförare upplever situationen, tankar kring skolskjutsskyltar och till sist 
vad de anser om olika förslag till lösningar. 

Resultaten som återges är en tolkning av diskussionen. Tolkningen har förstärkts genom 
att citat infogats (inom citationstecken och i ”kursiv stil”) i anslutning till de slutsatser 
som dragits. Diskussionerna har spelats in på band och använts endast som ett stöd för 
minnet. Analysen är anteckningsbaserad, i de fall citat återges är dessa ordagranna från 
bandupptagningen. 

 
 Urval 4.2.1

Studien omfattade en grupp med 6 bussförare, vilka hade rekryterats av personal från 
VTI. Förarna är anställda på två olika bolag: Stångåbuss och Nykilstrafik AB. Bland 
deltagarna fanns framförallt anställda förare. En av förarna var anställd på familjens 
företag. I gruppen var det 5 manliga förare och en kvinna. Förarna körde både linjetrafik 
och upphandlad skolskjuts. 

 
 Genomförande 4.2.2

Diskussionen genomfördes vid VTI den 20 oktober 2009. Förarna kom till VTI kl. 11 
och serverades lunch vid ankomsten. Vid diskussionen deltog förutom de 6 förarna en 
moderator (VTI) och två bisittare (VTI). 

Fokusgruppsdiskussionen hade till syfte att generera en bred och innehållsmässigt rik 
beskrivning av förarnas tankar och förväntningar avseende utmärkning av fordon som 
används till skolskjutsning. Diskussionerna avsågs därför att styras så att såväl skyltning 
av bussar som trafiksäkerhetsaspekter vid skolskjutsning beaktades. Inför diskussio-
nerna hade ett strukturerat underlag tagits fram, se bilaga 3. Förarna i gruppen kände 
varandra sedan tidigare och någon närmare presentation av varandra gjordes inte. Efter 
en kort genomgång av syftet med diskussionen så introducerades den inledande frågan 
av moderatorn. 

 

”Anser ni att dagens skylt bidrar till att passerande hinner se och sänka farten?” 
 

Vid några tillfällen avstannade diskussionen eller diskussionen fokuserade på annat än 
skolskjutsning. Vid dessa tillfällen introducerades återigen frågor från intervjuguiden. 
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Avslutningsvis uppmanades gruppen att sammanfatta tre saker som kan göra skolskjuts-
ning bättre. Efter avslutad diskussion erhöll förarna varsin reflex och isskrapa som tack 
för hjälpen. Det hade varit önskvärt att alla gruppens deltagare var aktiva under diskus-
sionen. En individ var dock dominant och trots upprepade försök att stärka andras del-
tagande var det svårt att få en balans mellan de involverades delaktighet. 

 
4.3 Resultat och analys 
I kommande text återges en kort innehållsmässig sammanställning av diskussionen som 
fördes. Diskussionen har summerats under några valda huvudrubriker och återges inte i 
den kronologiska ordning som den genomfördes. I korta drag fokuserade en stor del av 
diskussionen kring att det behövs nya idéer som bidrar till att förbipasserande framför-
allt får en ökad grad av respekt för faran av att i hög fart passera stillastående bussar. 

Den grupp som framförallt diskuterades när det gäller respekt var föräldrarna själva och 
hur deras beteende äventyrade, framförallt andra barns, säkerhet men även de egna 
barnen i situationer vid avstigning på eftermiddagen. Diskussionen var ofta praktiskt 
orienterad, där förarnas dagliga verksamhet från ett praktiskt perspektiv lyste igenom. 
Diskussionen gav även en bild av att förarna själva vill ha kontrollen och själva kunna 
avgöra när man t.ex. ska tända och släcka skyltar. Förarna vill själva kunna anpassa sitt 
beteende till situationen. 

Om förarna själva fick välja tre aspekter för att få en bättre effekt av utmärkningen på 
skolskjutsar så är det: 

 

 Att få två skyltar bak – en hög och en som idag så att bilförarna som ligger 
längre bak i kön ser, de vill även ha kvar reflexerna som idag sitter på bussen, 
och dessutom starkare lampor.  

 De önskar sig även bättre återkoppling för att veta om de släckt/tänt skylten och 
om möjligt kan skylten släckas automatiskt.  

 Tändningen vill man starta själv. 

 
 Nytt tänk behövs 4.3.1

Den plåtskylt som används idag upplevdes som gammal. Någon förare sa ”…den gamla 
sortens lampa är inte bra…” och flera förare instämde. Förslag framkom att man vill ha 
en ramp med rullande ljus som ”….sticker ut lite grann….”. 
Förarna diskuterade kring att problemet nog egentligen inte var att skylten inte syns 
utan snarare att förbipasserande inte har för avsikt att sänka hastigheten. Uttalanden som 
styrker detta är …”jag tror att man ser skylten, men sen är det inte säkert man bryr 
sig…” och ”…respekten för skylten finns inte….” 
En tanke som en av förarna förde fram var att man behöver förändra och förnya sig och 
kombinera detta med en informationskampanj ”….så man lägger lite märke till de 
där….”. 
Förarna föreslog efter förfrågan från moderatorn att man gärna vill se båda budskapen 
samtidigt dvs. både 30 och barnen, gärna växelvis. 

”…så man verkligen får folk att tänka att det är barn det rör sig om….” 
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Diskussionen resulterade även i förslag på att man skulle ha en ”orytmisk sekvens” med 
blinkade LED ljus så att det alltid lyser. Här diskuterades även att LED måste vara 
starka nog att synas i motljus. 

På förfrågan om det var något särskilt man måste tänka på avseende skyltens placering 
fram såg förarna en del bekymmer då skylten inte kan placeras högt då det finns risk att 
den skymmer bussförarens sikt framåt. En möjlighet som framkom var att man i så fall 
kan bygga in dem. Diskussioner fördes kring bekymmer om lamporna var externt 
monterade; ökat luftmotstånd med ökad bränsleförbrukning och ökat buller för förarna 
var de största farhågorna. De kände även en oro över problem vid tvättning och risken 
att lamporna hakar i träd, lampor eller liknande när man kör förbi. 

En del av förarna reflekterade över att inbyggda skyltar kunde vara dyra alternativ, 
medan någon annan avfärdade snabbt det hela med att säga”…säkerhet får ju kosta, det 
är det viktigaste…”. 
Ett alternativ som nämndes var att kommunen bestämmer hur en skolskjuts ska se ut. 
Om detta finns med i kravspecifikationen så kan även busstillverkare enklare anpassa 
sig och bidra till att det blir bättre. 

Efter en stund kom förarna in på att det finns vissa fördelar med reflexmaterialet i den 
gamla skylten. Exakt vad fördelarna bestod i framkom dock inte. De samtalade även 
kring för- och nackdelar med de reflexer som kommunen betalat i stort sett alla 
entreprenörer för att sätta på fordon som går i skolskjutstrafik. Här fanns en delad 
uppfattning om det var bra eller inte. De som var kritiska argumenterade mer utifrån ett 
entreprenörskap än i rollen som förare. 

På frågan från moderatorn diskuterades lite kring styrkan hos eventuella blinkljus. De 
såg ingen fara i att ljusen var för starka. Det fanns till och med de som diskuterade att 
det var bra för förarna var tvungna att sänka farten eftersom de inte såg något. 

En förare sa: ”…oftast är det inte kolsvart när man kör skolbarnen….” 

En annan förare sa:”… så stannar de förhoppningsvis…..” 

 
 Det praktiska är viktigt 4.3.2

Praktiska aspekter var det som förarna först av allt började samtala omkring spontant. 
Synpunkter som att skylten måste var smidig och att den måste gå att vika bort så inte 
respekten blir dålig om skylten alltid finns där framkom tydligt. Förarna diskuterade 
vidare kring risken att skyltarna syns för ofta. Det kan innebära att respekten för 
skyltarna försvinner helt. Diskussionen var här inte helt entydig. Vissa av förarna 
diskuterade denna fråga med tankarna på enbart plåtskylten och vissa kring plåtskylt 
med lampor. De förare som hade erfarenhet av den skylt som använts i 30-försöket hade 
dock en annan inställning. De konstaterade att då varken 30 eller skolskjutsskylten är 
tänd så är skylten svart, vilket innebär att inget budskap visas och skylten kan då vara 
kvar. 

Någon förare föreslog att det borde vara stopplikt. På så vis slipper man skylt. 

En diskussion fördes kring om det verkligen fungerar. Det fanns förare som varit med i 
30-försöket och tyckte att en hastighetsbegränsning var en bättre lösning än stopplikt. 
Förarna som kört med skyltarna argumenterade för skyltarna och ansåg att de var bra. 
Vad de ansåg var bra, förutom att de refererade till de goda resultat de hade fått ta del 
av, var mindre tydligt. 
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Stopplikt diskuterades och ett av huvudargumenten som framkom var en oro över att 
man invaggar barnen i en falsk trygghet. En förare sa att ”… man räknar kallt med att 
det inte finns någon annan trafik…”. Flera förare instämde. 

Perspektivet vändes för att försöka förstå trafikanternas situation och hur dessa påverkas 
om de ligger i kö efter en buss som ska stanna överallt. Ett exempel på detta är följande 
citat; ”…..ska du lägga till en halvtimme, åt varje håll, för att ta dig in till jobbet….?” 
Det fanns en delad uppfattning bland förarna om stopp är bra eller inte. Det fanns far-
hågor, som att det bidrar till att bilförare gör farliga omkörningar om de hela tiden blir 
stoppade av en stillastående buss. Förarna hade olika uppfattning och olika strategier för 
hur man hanterar bilister som vill komma om bussen. Diskussionen vittnade om förar-
rutiner för att släppa förbi bilar, likaså att de som kör om bussen vanligtvis är samma 
personer varje dag och att man utvecklar informella regler för hur passering ska gå till. 
Uppenbarligen har bussförarna inte samma rutiner. Det fanns även en diskussion som 
speglar en form av belöningssystem. Trafikanter som stannat då skolskjutsföraren tagit 
ombord barn, belönas längre fram genom att skolskjutsföraren släpper förbi dem. 

Ytterligare en farhåga kring stopp- kontra 30-regel var om det skulle gälla på alla fordon 
eller bara skolskjuts. Förarnas oro var kopplat till att barnen inte rimligtvis kan veta vad 
som gäller. Ett förslag till hur man ska göra passering av skolskjutsen lättare för förbi-
passerande var att man skulle ha fler ”riktiga” hållplatser. Det skulle göra att man kan 
släppa om fler fordon. I denna diskussion var huvudfokus på morgontrafiken. Diskus-
sion kring säkerheten för barnen under eftermiddagen uppstod inte. 

Ett problem man såg var att vissa fordon, på till exempel 70-sträckor, stannar för att 
släppa om. De som ligger bakom det fordon som stannat ser inte varför det står stilla 
och kör om. En lösning kan vara att ha högt placerade ljus så att även de bakom ser att 
det är en skolskjuts eller linjebuss. 

 
 Förarna vill själva ha kontroll på tändning och släckning av skylten 4.3.3

Efter introduktion från moderatorn diskuterades det kring kontroll av att skyltar och 
blinkljus fungerar. I dagsläget kontrollerar förarna att skyltar och blinkljus fungerar. De 
ser det som en del i förarens uppgift. De ser kontroll av skylten som en naturlig del i 
”daglig tillsyn”. 

Moderatorn introducerade även en fråga kring tändning och släckning av skylten. 
Förarnas diskussion kring detta handlade mycket om att man vill ha hjälp att stänga av 
blinkljuset, men att de själva vill ha kontroll på när den startas. 

”...Automatisk avstängning på något sätt vore bra. Det är rätt många gånger man 
glömmer….” 
De vill att knappen sitter bra på instrumentpanelen. Med detta avsåg man mitt fram, 
emellan hastighetsmätare och varvräknare. Förarna hade även en önskan att den släcks 
automatiskt, t.ex. efter ett visst antal sekunder från det att dörren är stängd. 

En förare föreslog att på morgonen släcks varningen efter kortare sträcka än efter 
100 meter. Motivet var att det vid den tiden på dagen inte är några barn som ska kliva 
av. Det fanns en anda i linje med att förarna själva vill vara de som har kontroll och kan 
påverka när det är lämpligt att tända och släcka skylten. Ett citat som stöder detta är 
följande: 

”……man får göra det själv, så kan man anpassa det till situationen…..” 
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Ansvarsfrågan när det gäller att tända och släcka skylten var inget de såg som ett 
problem, utan ”det är något som sitter…..” 
 

 Förbipasserande bidrar till att barnen lever farligt 4.3.4
En del av diskussionen upptogs av vem det är som kör förbi fort. Flera av förarna hade 
erfarenheten att det inte var ovanligt att det var föräldrarna själva. Någon sa: 

”Mina barn och andras ungar” vilket var ett sätt för föraren att exemplifiera att de som 
passerar bara bryr sig om sina egna barn. 

Ett annat exempel på risksituationer är då föräldrarna vid enstaka tillfällen ska 
hämta/möta barnen när de kommer hem. En förare berättade att han senast dagen före 
diskussionen erfarit detta. Barnet hade berättat att mamman skulle hämta för att de 
skulle åka och handla och bad att bli avsläppt på annan plats än normalt för att påskynda 
hemkomsten. (Normalt ska föraren köra bussen en bit längre bort och vända för att 
sedan släppa av på samma sida som huset). Mamman stod inte vid hållplatsen utan på 
tomten på motsatt sida av vägen. Föraren sa: 

”…trodde hon skulle stå vid hållplatsen och ta ansvaret för att de kommer över….” 
Förarna tror, på frågan från moderatorn, att den stora utmaningen är att få respekt för 
varningen hos trafikanterna. Det fanns tankar om att det enda som gäller är att man får 
en påföljd om man inte följer reglerna. Exempel gavs på andra områden, t.ex. bärg-
ningsbilar och brandbilar där problem föreligger avseende den bristande respekten från 
förbipasserande. 

Flera förare uttryckte en form av uppgivenhet när det gäller vad som ska till för att få 
respekt. Ett citat som får exemplifiera detta är följande: 

”Det kvittar om du har gröna elefanter som hoppar ut ur skylten…...så reagerar folk 
inte, det spelar ingen roll om de inte har respekten…man måste få folk att tänka efter 
varför man varnar och tänka efter konsekvenserna om det går fel….” 
 

 Hur länge är barn barn? 4.3.5
En diskussion fördes kring hur länge barn är barn. Diskussionen hade bäring på inte 
bara hur gamla barnen ska vara för att följas över vägen, utan även för att veta när man 
ska tända skylten. En förare betonade vikten av att alla gör likadant och ytterligare en 
underströk vikten av att alla förare måste veta i vilka lägen de ska använda skylten. 

 
 Att följa barn över vägen….bakom eller framför bussen? 4.3.6

Diskussionen kom in på hur man som förare gör när barn ska följas över vägen. 
Här hade förarna olika uppfattning och rutiner. De flesta lät dem passera framför 
bussen, men några lät dem passera bakom. Argument för bakom var att det är i linje 
med vad som gäller om de åker linjetrafik. De som föreslog att de skulle passera framför 
såg det mer praktiskt i termer av att det var närmare för föraren, man har mer koll, man 
slipper gå så långt från bussen när man ska följa dem över. Alla var eniga om att det 
krävs riktlinjer så att alla åtminstone gör likadant. Förare gav även exempel på håll-
platser vintertid där kurvorna är doserade och bussen glider ner mot barnen. 
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Denna diskussion kan tyckas perifer med tanke på skyltfrågan, men om man tänker att 
olika rutiner bidrar till att barn kan passera såväl framför som bakom bussen så inser 
man vikten av system som är väl synliga och förståeliga från båda körriktningarna. 

 
 Bälten 4.3.7

En del av diskussionen kom in på bältesanvändning bland passagerare. Enligt förarna är 
detta ett bekymmer. Det är de äldre barnen som inte använder bälten. De yngre barnen 
är bra på att berätta när de äldre inte har bälte på. Förarna går ofta en sväng i bussen 
innan de åker, mer än så anser de inte att de kan göra. Här är det flera förare som saknar 
delaktighet och att även andra aktörer ska informera barnen. Det är inte bara bussföraren 
som ska ta upp bältesanvändningen. Diskussioner fördes kring avvägningen mellan att 
inte vara för tjatig för att barnen ska lyssna och det faktum att de ska använda bälten. 
Under diskussionens senare del framkom även att man har system för att skriva upp 
vilka barn som inte använder bälten för att sedan, om möjligt, kunna ta kontakt med 
föräldrarna. Ett förslag som kom upp var ett system med högst tre varningar och sedan 
kunde man ta kontakt med föräldrarna. 

Under diskussion kom förarna även in på en farhåga om en buss som vält med 50 barn 
hängande i taket i bältena. De såg en risk för panik hos barnen. Förarna hade egna lös-
ningar och tagit med sax i bilen. 

 
4.4 Slutsats 
Avslutningsvis fick förarna tillsammans summera hur de vill ha en framtida utmärkning 
av skolskjuts. 

Moderatorn initierade detta med frågan: ”Hur vill ni att utmärkning av buss som har 
barn ombord ska se ut i framtiden för att vara säkert?” 

 

Följande punkter blev resultatet: 

 
 Bak ska man ha två skyltar – en lågt och en högt så även medtrafikanter längre 

bak ser 
 Låt reflexen vara kvar 1 
 Starkare lampor2  
 Man vill se inne i bussen att man har varningslamporna på 

 

 

                                                 
1 Med reflex avsågs de reflekterande remsor som klistrats på många av de bussar som går i 
skolskjutsverksamhet i Linköping under 2008–2009. 
2 Med lampor avsågs de blinkljus som aktiveras 100 meter före hållplatsen och avaktiveras 100 meter 
efter start. 
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5 Utgångspunkt för kravspecifikation och experiment 
Huvudresultatet från denna studie är en detaljerad kravspecifikation, framförallt på 
iögonfallandehet/synbarhet, läsbarhet och förståelse, efterlevnadserfarenheter samt 
chaufförernas handhavandebehov. Även krav på drift och underhåll ingår. Den slutliga 
kravspecifikationen finns presenterad i bilaga 9. 

Kraven som ställs på skylten kommer från olika håll. Underlaget som togs fram för ut-
arbetning av kravspecifikationen visas i Tabell 1. De flesta punkterna tas upp i större 
detalj längre fram. 

Först och främst är det trafikanten som måste kunna se skylten, läsa, tolka, förstå och 
acceptera den samt slutligen agera i enlighet med förväntningarna. Varje steg i denna 
kedja är viktig för att syftet med skylten ska uppfyllas. Förutom dessa krav måste 
skylten vara användarvänlig för chauffören och skylten måste vara tålig i drift och 
underhåll. Skylten ska kunna produceras till en rimlig kostnad och den ska vara 
flexibel för att vid behov kunna visa andra budskap. Slutligen bör skylten utformas i 
enlighet med gällande regelverk, alternativt bör regelverket uppdateras, för att kunna 
garantera att myndigheterna kan sanktionera trafikanters regelöverträdelser. 

 
Tabell 1  Underlag för utarbetningen av kravspecifikationen. 

Trafikant  

Synbarhet/Iögonfallande skylten i sig 

 färg 

 form 

 rörelse (frekvens, formförändring, färgändring, …) 

 storlek 

 ljusstyrka/retroreflektivitet (anpassat till omgivande ljuset) 

 i relation till omgivningen 

 placering på fordonet (högt, lågt, …)  

 unik i utformningen (jmf m andra skyltar och bakgrunder) 

 kontrast mot omgivningen 

Läsbarhet  

 symbol/grafik (utformning, storlek, kontrast mot bakgrunden, 
…) 

 text (font, storlek, kontrast mot bakgrunden, …) 

Förståelighet  

 likheter med befintliga skyltar, … 

 tydlighet 

Acceptans  

 användningsområde (vägtyp, tid på dygn, duration, …) 

 information kring lanseringen 
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Forts. tabell 1 
Chaufför  

Handhavande  

 automatisk hantering 

 manuell ”override” möjlig 

 statusfeedback (på, av, vilken symbol visas, trasig) 

 reglageplacering 

Regelverk  

 förarens ansvar klart definierat 

 regler för alla undantagssituationer 

 tydlighet, klarhet, enkelhet 

 

Drift och Underhåll  

 slitstarkt material 

 enkelt att reparera/underhålla 

 smutstålig 

 fukttålig 

 

Flexibilitet  

 släckbar 

 fler budskap ska kunna visas vid behov 

 

Myndigheter  

 i enlighet med gällande regelverk 

 möjligt att straffsanktionera passerande 

 

Iögonfallandehet: Detta beskriver hur lättupptäckt skylten är från en viss distans, jäm-
fört med andra objekt i samma storlek på samma distans. En rödgul skylt framför en 
grön skog är t.ex. mer iögonfallande än en grön skylt framför en grön skog. Hur lätt 
blicken dras till skylten framför en given bakgrund, dvs. hur mycket skylten ”sticker 
ut”, beskriver hur iögonfallande skylten är. 

Synbarhet: Skylten kan förnimmas, utan att man nödvändigtvis behöver kunna urskilja 
vilken information som finns på skylten. Man vet dock med säkerhet att det finns en 
skylt där. Detta gäller utan att man behöver förvänta sig att det måste finnas en skylt 
där. Om en person som ser skylten för första gång kan upptäcka den, då är den synbar. 

Läsbarhet: Man kan med säkerhet läsa informationen på skylten. Detta gäller både text 
och symboler. Även här är det viktigt att en person utan förväntningar om vad som finns 
på skylten kan läsa den. 

Ovanstående begrepp redogörs mer detaljerat i följande stycken. 
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5.1 Iögonfallandehet 
Skylten ska vara lätt att upptäcka och iögonfallande. Forskning visar att människor först 
behöver skifta sin uppmärksamhet innan de flyttar blicken (Souto & Kerzel, 2008). Det 
betyder att skylten ska dra till sig uppmärksamhet, även om den enbart ligger i det peri-
fera synfältet. Starka färger som skiljer sig från bakgrundsfärgen, blinkande stimuli 
framför en annars statisk bakgrund, eller en speciell form är exempel på egenskaper som 
ökar iögonfallandehet. En skylt som är monterad på en buss har alltid bussen som 
närmsta bakgrund, men omgivningen kan variera mycket. För att säkerställa att skylten 
är iögonfallande framför olika bakgrunder är det viktigt att integrera olika iögonfallande 
egenskaper, så att skylten ”sticker ut” på en mängd olika bakgrunder. 

 
5.2 Synbarhet 
När skylten är ny så är det viktigt att förarna kan läsa skylten i tid, men när de har vant 
sig vid skylten och innebörden är synbarheten av skylten det viktiga, eftersom man 
troligen inte behöver läsa budskapet för att kunna känna igen det. Är skylten synbar på 
150 m håll så kan man resonera på följande sätt: En förare som är distraherad lägger 
möjligen inte märke till skylten för att han/hon tittar bort och inte ser den. Man brukar 
dock sällan titta bort längre än 1,6 s, och mycket sällan över 2,0 s. Kör man i 70 km/h så 
hinner man knappt 40 m på två sekunder. Tittar man alltså bort just innan skylten blir 
synbar, så har man ändå över hundra meter på sig att kunna se den, läsa den och agera. 
Har man redan upptäckt skylten på 150 m håll så är det osannolikt att man sedan börjar 
titta bort i två sekunder, innan man har tagit till sig informationen på skylten. I ett syn-
barhetstest undersöks inte hur förståelig skylten är, dvs. om budskapet kommer fram 
och påverkar beteendet. Detta görs i en separat prövning i fält. Ett synbarhetstest går ut 
på att undersöka om skylten lever upp till de krav som ställs på den och om den ut-
konkurrerar både plåtskylten som är i bruk nu och skylten som användes i 30-försöket i 
några städer. Sammanfattningsvis gör detta att kravet på en skylts synbarhetsavstånd 
föreslås vara 150 meter när det är uppehållsväder, oavsett det omgivande ljuset, med 
undantag för bländande sol.  

 
5.3 Läsbarhet 
Kravet är att skylten ska vara läsbar på 100 m avstånd när det är uppehållsväder, oavsett 
det omgivande ljuset, med undantag för bländande sol. 

En stoppsträcka på max 100 m, som alltså inkluderar både reaktionstid och tiden som 
behövs för att uppnå full bromskraft, uppnås under följande förhållanden: 

- personbil som kör 110 km/h eller saktare på torr asfalt (retardation 8 m/s2) 
- fullastad lastbil med bra bromsar/däck som kör upp till 90 km/h på torr asfalt 

(retardation 4,5 m/s2) 
- fullastad lastbil med dåliga bromsar/däck (körförbudsgräns) som kör upp till 

70 km/h på torr asfalt (retardation 3,0 m/s2) 
- personbil med dubbdäck på spolad is som kör max 60 km/h (retardation ca 

2,0 m/s2) 
- lastbil med dubbdäck på spolad is som kör max 50 km/h (retardation ca 

1,3 m/s2). 
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Exemplen ovan beskriver en stoppsträcka, dvs. att bilen stannar helt, vid en mycket 
stark retardation. Vid vanlig körning är kravet att fordonet ska kunna sakta ner till 
30 km/h med en normal retardation som inte känns obehaglig. Sträckan som behövs för 
att sakta ner till 30 km/h är olika beroende på utgångshastighet och retardation, se 
Tabell 2. 

 
Tabell 2  Retardationssträcka (m) till 30 km/h utifrån retardation och utgångshastighet. 

  Retardation 

  1 m/s2 2 m/s2 3 m/s2 4 m/s2 5 m/s2 

H
as

tig
he

t 

40 km/h 31 17 13 11 9 

50 km/h 69 38 28 23 20 

60 km/h 116 63 46 37 32 

70 km/h 169 92 67 54 46 

80 km/h 231 125 90 72 61 

 

Som framgår av Tabell 2 räcker en retardation på 2 m/s2 (ungefär 0,2g) för att komma 
ner till 30 km/h från 70 km/h på mindre än 100 m. Detta är en mycket mjuk retardation 
och därför blir slutsatsen att kravet på 100 m läsavstånd är rimligt. 
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6 Experiment i laboratorium 
6.1 Syfte 
Syftet med experimentet i laboratorium var att i ett första steg avgöra om den teoretiska 
utgångspunkten kring växande – krympande ansatsen var effektiv och om det fanns en 
skillnad mellan gul bakgrund med svart text/ikon och svart bakgrund med vit text/ikon. 
Dessutom var avsikten att studera om det fanns en ökad grad av iögonfallandehet om 
skylten försågs med röd ram. Notera dock att ansatsen till fullt inte var växande – 
krympande utan snarare växande – rörelse då detta realiserades genom att barnikonen 
blev 30. 

 
6.2 Metod 

 Scenario 6.2.1
Mätning av iögonfallandehet gjordes i enlighet med Alexander Wertheims metod 
(Wertheim et al., 2006). Teorin bakom metoden finns beskriven på annan plats 
(Porathe, 2008; Wertheim et al., 2006). 

Stimuli var olika skyltar monterade på bilden av en buss i trafikmiljö, vilken utgjordes 
av ett fotografi från Västermarksgatan i Eskilstuna. Figur 6 visar ett exempel på skylt på 
baksidan av bussen längst till höger. Till vänster om bussen kopierades den ursprungliga 
bildens vänstra del två gånger för att distraktor-området skulle bli tillräckligt stort. Det 
är viktigt att påpeka att skyltbakgrunden här bara är en distraktor och det faktum att den 
innehåller en realistisk miljö egentligen är mer eller mindre irrelevant. Dock är det 
viktigt att samma bakgrund används för alla skyltar. 

 
Figur 6  Bilden med skylten längst till höger, i nederkant på bussens högra sida. Under 
försöket flyttades en gul fixeringspunkt omväxlande från skyltens mitt horisontellt ut till 
vänster eller från bildens vänstra kant i höjd med skylten och horisontellt ut till höger 
mot skylten. 
 

Storleken på skylten motsvarade 500 mm x 500 mm i verkligheten (som referens an-
vändes bussens registreringsskylt vilken hade en verklig bredd av 530 mm). Bilden med 
bussen och skylten visades på en monitor. Monitorns bildyta hade en upplösning av 
1 920 x 1 200 pixlar. Bildytans fysiska bredd var 523 mm. Försökspersonernas ungefär-
liga ögonavstånd fixerades till 660 mm ± 10 mm med hjälp av ett hakstöd. Skyltens 
storlek på skärmen var 48 x 48 pixlar eller 13 x 13 mm, och en synvinkel på 1,13 grader 
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horisontellt och vertikalt motsvarande en 500 mm x 500 mm stor skylt sedd från ca 
25 m avstånd, se Figur 7. 

 
Figur 7  Skyltens storlek i synfältet motsvarar en 0,5 x 0,5 m stor skylt sedd på 25,4 m 
avstånd. 
 

Sammanlagt ingick 8 olika skyltar eller kombinationer av skyltikoner i försöket: Fyra 
statiska och fyra som växlade bild (Tabell 3). För enkelhetens skull kommer alla skyltar 
som har svart text på gul bakgrund att kallas för ”plåt” framöver, eftersom de liknar 
plåtskylten som används på bussarna i dagsläget. Skyltarna med vit text på svart bak-
grund kommer att kallas för ”VMS”, eftersom deras utseende liknar VMS-skyltar. 

 
 Procedur 6.2.2

Försöket gick till så att försökspersonen placerades framför datorskärmen med hakan i 
fixeringsstödet. Försöksapplikationen startades (ett Flash-program) och försöksperso-
nens ID-nummer, kön och ålder noterades. 

Försökspersonerna instruerades om vad den kommande uppgiften gick ut på. Därefter 
visades bilden, se Figur 8. Försökspersonen fick instruktionen att med vänster piltangent 
flytta en liten gul punkt som befann sig rakt på skylten till vänster. Vid den vita pilen i 
Figur 8 så är den gula punkten ett antal cm till vänster om skylten. Hon/han skulle hela 
tiden fixera punkten med ögonen, men lägga sin uppmärksamhet på skylten i ögonvrån. 
Hon/han skulle flytta punkten till vänster till dess att hon/han ”inte längre kunde se den 
gula skylten i bussens nedre högra hörn.” Försökspersonen kunde med piltangenterna 
flytta punkten fram och tillbaka runt denna position till dess att en punkt hittades som 
ungefärligt motsvarade platsen där skylten försvann. Platsen markerades genom att 
försökspersonen tryckte ner mellanslagstangenten, varefter programmet sparade ner 
avståndet mellan punktens utgångsplats och platsen där skylten inte längre syntes. 

Därefter flyttades den gula fixeringspunkten till en ny utgångspunkt, nu längst ut till 
vänster i bilden på samma höjd som skolbusskylten. Proceduren upprepades fast åt 
andra hållet. Försökspersonen skulle nu flytta punkten med höger piltangent och hela 
tiden fixerande den gula punkten, men med uppmärksamheten riktat mot skylten i 
bussens nedre högra hörn. När försökspersonen tyckte att hon/han kunde se skylten så 
markerades platsen genom att trycka på mellanslagstangenten igen och avståndet 
lagrades. Denna procedur upprepades sammanlagt tre gånger från varje håll. 

Skyltens 
storlek på 
skärmen 
(mm) 

13 mm x 13 mm 

500 mm x 500 mm 

Skyltens storlek i 
verkligheten 

660 mm 

25 384 mm 
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Tabell 3  Schematisk presentation av skyltarna som ingick i laboratorieförsöket. 

 Namn och utseende  Beskrivning 

1 VMS/30/bård 

 

statisk kvadratisk 
skylt 

”30” med vita 
siffror mot svart 
bakgrund 

röd bård 

2 VMS/30/ej bård 

 

statisk kvadratisk 
skylt 

”30” med vita 
siffror mot svart 
bakgrund 

ingen bård 

3 Plåt/30/bård 

 

statisk kvadratisk 
skylt 

”30” med svarta 
siffror mot gul 
bakgrund 

röd bård 

4 Plåt/30/ej bård 

 

statisk kvadratisk 
skylt 

”30” med svarta 
siffror mot gul 
bakgrund 

ingen bård 

5 VMS/barn/30/bård 

   

rörlig kvadratisk 
skylt med små barn 
(0,5 s), stora barn 
(0,5 s), 30 (2 s) 

vita symboler mot 
svart bakgrund 

röd bård 

6 VMS/barn/30/ej bård 

   

rörlig kvadratisk 
skylt med små barn 
(0,5 s), stora barn 
(0,5 s), 30 (2 s) 

vita symboler mot 
svart bakgrund 

ingen bård 

7 Plåt/barn/30/bård 

   

rörlig kvadratisk 
skylt med små barn 
(0,5 s), stora barn 
(0,5 s), 30 (2 s) 

svarta symboler 
mot gul bakgrund 

röd bård 

8 Plåt/barn/30/ej bård 

   

rörlig kvadratisk 
skylt med små barn 
(0,5 s), stora barn 
(0,5 s), 30 (2 s) 

svarta symboler 
mot gul bakgrund 

ingen bård 
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Figur 8  Försöksapplikationen med bilden som visades och instruktionstexten. Under 
försöket flyttades en gul fixeringspunkt (se den vita pilen) omväxlande från skyltens mitt 
horisontellt ut till vänster eller från bildens vänstra kant i höjd med skylten och hori-
sontellt ut till höger. 
 

 Försökspersoner 6.2.3
Sammanlagt deltog 5 försökspersoner (fem män, 27 till 56 år gamla). Varje försöks-
person gjorde tre mätningar med den initiala blickriktningen på skylten och sedan utåt. 

Medelvärdet av dessa tre mätningar räknades sedan om till ett vinkelmått baserat på 
avståndet till skärmen (660 mm) och antalet pixlar mellan skyltens mitt och punkten där 
försökspersonen inte längre kunde se skylten. På den aktuella monitorn var varje pixel 
0,27 mm. 
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6.3 Resultat 
Iögonfallandehetsindex presenteras i Tabell 4 och i Figur 9. Detta index har definierats 
som antalet pixlar mellan mitten av skylten och den punkt där försökspersonen precis 
kunde se densamma. Ett iögonfallandehetsindex på 23 grader för ett visst avstånd från 
skylten betyder att man ser skylten så länge man inte avviker med blicken mer än 
23 grader från att titta rakt på skylten. Ju större iögonfallandehetsindex desto bättre 
iögonfallandehet har skylten. 

 
Tabell 4  Iögonfallandehetsindex uttryckt i pixlar på den aktuella skärmen. (Medelvärde 
för resp. skylt uttryckt även i synvinkelgrader.) 

 

 
Figur 9  Iögonfallandehetsindex för samtliga 8 testade skyltar. (Skyltarnas numrering, 
angivet i Tabell 4 ovan, är från vänster till höger: 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4 och 8.) 
 

Tabell 4 uttrycks både i termer av pixlar på den aktuella skärmen och som ett mer 
överförbart mått i grader. Skillnaden mellan statisk skylt, oavsett färg kombinationer, 
och de rörliga skyltarna var signifikant (t=-8.22; p<0,05. Det var ingen skillnad i 
resultat mellan de statiska skyltarna och inte heller mellan de olika rörliga skyltarna. 

 
6.4 Slutsats 
Resultaten visar tydligt att skyltarna som växlar bild har ett större iögonfallande-
hetsindex än de statiska. Skillnaderna inbördes mellan de fyra med rörelse och de 
fyra statiska är små och inte signifikanta. Någon skillnad i effekt avseende färgval 
för det växelvisa budskapet barn – 30 kunde inte ses. 

Skylt 1 Skylt 5 Skylt 2 Skylt 6 Skylt 3 Skylt 7 Skylt 4 Skylt 8 Medelvärde per person

fp17m56 588 1667 723 1720 1215 1857 1308 1812 1361,25

fp18m53 377 1347 410 1265 430 1392 332 1378 866,375

fp19m47 1310 1897 982 1847 1115 1862 1240 1890 1517,875

fp20m40 1108 1812 1177 1840 1027 1803 962 1812 1442,625

fp21m26 1287 1925 1200 1933 1407 1943 1732 1873 1662,5

Medel totalt (pixlar) 934 1730 898 1721 1039 1771 1115 1753 1370

Standarddeviation 426 236 333 266 369 218 517 213 303

Index i grader 20,9 35,3 20,2 35,1 23,0 35,9 24,5 35,6 29,3
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7 Experiment på testbana 
7.1 Syfte 
Syftet med testerna utomhus var att undersöka följande frågeställningar: 

1. Upptäcks skylten från den önskvärda distansen 150 m? 
2. Kan informationen på skylten läsas från den önskvärda distansen 100 m? 
3. Hur lättupptäckt/iögonfallande är skylten? 

Utöver dessa frågeställningar har det nya konceptet, implementerat i den nya skylten, 
jämförts med plåtskylten och 30-försöksskylten. Det är ett krav att den nya skylten ska 
fungera bättre än dessa två skyltar i alla avseenden. Detta krav lades till för att säker-
ställa att synbarhet/läsbarhet/iögonfallandehet inte försämras med den nya skylten. 
Även om den nya skylten uppfyller alla krav så är det möjligt att även den gamla gör 
det. 

 
7.2 Metod 
Alla försök genomfördes på VTI:s gård. Skyltarna testades fristående, dvs. de var inte 
monterade på någon buss, se Figur 10. 

 
Figur 10  Exempel på fristående montering av testad 30-skylt.  
 

Motivet till monteringen var att minska risken för påverkan från bussens utseende, men 
även för att underlätta framtida möjligheter till upprepande mätningar. 

Testet omfattade följande 5 delar, se bilaga 5: 
1. Synbarhetstest 
2. Läsbarhetstest  
3. Läsbarhetsbedömning från ett givet avstånd på 100 meter 
4. Iögonfallandehetstest där vinkeln vid vilken skylten kunde skönjas i ”ögonvrån” 

mättes upp 
5. Rangordning utifrån vilken lösning man bäst tror ska få förbipasserande att 

sänka sin hastighet. 
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I testet av iögonfallandehet så undersöktes detta vid en given distans. Detta för att 
iögonfallandehetsvinkel och distans är relaterade till varandra. Iögonfallandehetsvinkeln 
blir mindre för samma skylt ju längre bort från skylten man befinner sig. Åtminstone för 
distanser upp till 50 m är vinkelförändringen ungefär indirekt proportionell till distans-
förändringen. Detta gör det möjligt att estimera vinkeln för andra distanser.  

Testet av iögonfallandehetsvinkeln gjordes från 25 m avstånd. Motivet till val av 
25 meter var att ju närmare försökspersonerna kommer skylten, desto större blir vinkeln 
och möjligheten att identifiera skillnader i iögonfallandehet mellan olika skyltar för-
bättras. Dessutom motsvarar denna distans det avstånd som användes i laboratorieexpe-
rimentet, se kapitel 6.  

Iögonfallandehetsvinkeln undersöktes bara för en sida av synfältet, dvs. enbart på 
skyltens vänstra sida. Det har visats att iögonfallandehetsvinkeln för respektive sida av 
synfältet blir mycket lika, vilket gör en undersökning åt både vänster och höger onödig 
(Toet, Kooi, Bijl & Valeton, 1998). Enligt ovan kan metoden även utföras på två andra 
olika sätt: (1) man fixerar skylten och flyttar blicken från skylten – ”inifrån och ut” – till 
den vinkel mellan blickriktning och skylt där skylten inte längre uppfattas, och (2) 
fixerar blicken långt från skylten och flyttar blicken mot skylten – ”utifrån och in” – till 
den vinkel skylten först uppfattas. Vanligast är att utföra metoden endast med procedur-
en för utifrån och in (Kooi & Toet, 1999; Toet, Kooi, Bijl & Valeton, 1998; Wertheim, 
2010). Dessutom är det mest intressanta fallet i trafiksammanhang utifrån och in, efter-
som det anger hur stor vinkel det behövs för att skylten hamnar inom det fält där den 
kan uppfattas om uppmärksamheten ligger i rätt riktning. Detta är en förutsättning för 
att föraren ska kunna identifiera skylten. 

En skylts synbarhet, läsbarhet och iögonfallandehet kan variera mycket beroende på den 
omgivande belysningen. Den omgivande belysningen påverkar hur mycket av omgiv-
ningen runt den självlysande skylten som blir upplyst. Detta i sin tur påverkar 
komplexiteten av omgivningen. Är det omgivande ljuset lika med noll så syns enbart 
skylten, finns det enbart lite omgivande ljus så syns konturerna på andra objekt, men 
deras färgmättnad är mycket låg, vilket gör att den självlysande skylten i färg sticker ut. 
Är det omgivande ljuset starkt solljus så är alla andra objekt fullt färgmättade samt att 
det kan finnas starka skuggor som bidrar till höga kontraster. I en miljö som är belyst på 
detta sätt är det svårare att upptäcka skylten (Wertheim, 2010). Vidare finns det special-
fall där bländning är involverad, t.ex. när man måste upptäcka skylten mot lågt stående 
sol eller mötande trafik. Det bestämdes att skylten skulle testas och jämföras i dagsljus, 
eftersom de flesta olyckor sker i dagsljus. Skyltarna har inte testats i mörker och inte 
heller under förutsättningar då risk för bländning kan förekomma. 

Ett krav på skylten var att den måste kunna anpassa sin ljusstyrka mot det omgivande 
ljuset. Eftersom skylttillverkarna har stor kunskap och erfarenhet med vilken ljusstyrka 
som krävs gjordes inga separata tester för att optimera kontrasten mellan ljusstyrkan hos 
skylten och det omgivande ljuset. Ljusstyrkan hos skylten ställdes in (optimerades) i 
relation till det omgivande ljuset. 

 
 Procedur 7.2.1

Skyltarna prövades i ett tvåstegsförfarande. Först jämfördes fyra varianter av skyltar 
som redan finns ute på vägarna idag, se tabell 5. Skylten ”plåt/barn/bård” är standard-
skylten för skolskjuts i Sverige idag, medan de statiska LED-skyltarna har använts inom 
ramen för 30-försöket i Linköping. 
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De fyra skyltarna i första jämförelsen var: (a) LED/30/ej bård, (b) LED/30/barn/ej bård, 
(c) LED/barn/ej bård, och (d) plåt/barn/bård som är den som krävs enligt skolskjutsför-
ordningen. 

 
Tabell 5  Skyltar som testades under utomhusförsöket. 

Namn och utseende Beskrivning I delförsök 

a) LED/30/ej bård 

 

statisk kvadratisk skylt 
som visade ”30”, gula 
LED, ingen fyllning av 
symbolerna, ingen bård 

1 

b) LED/30/barn/ej bård 

  

rörlig kvadratisk skylt 
som växelvis visade ”30” 
och barn, gula LED, 
ingen fyllning av 
symbolerna, frekvens ca 
0,25, ingen bård 

1 och 2 

c) LED/barn/ej bård 

 

statisk kvadratisk skylt 
som visade barn, gula 
LED, ingen fyllning av 
symbolerna, ingen bård 

1 

d) plåt/barn/bård 

 

statisk kvadratisk skylt 
som visar svarta 
barnsymboler på gul 
bakgrund, röd bård, gula 
lampor som blinkade 
av/på med frekvens 1,5 
Hz. 

1 och 2 

e) VMS/barn/30/bård 

   

rörlig kvadratisk skylt 
med små barn, stora 
barn, 30, kvadratisk röd 
bård för barnen, rund röd 
bård för 30, vita 
symboler på svart 
bakgrund, frekvens ca. 1 
sekund per ikon. 

2 

 

I delförsök 2 jämfördes (b) LED/30/barn/ej bård med den nya skylten (e) VMS/barn/ 
30/bård. Den nya skylten VMS/barn/30/bård har ökad prestanda i termer av antal 
ljusdioder och röd bård runt såväl barn (fyrkantig) som 30 (rund). 

Vid försöksdagen möttes deltagarna av en försöksledare vid VTI:s reception. 
Instruktioner för experimentet gavs och de fyllde i ett kort bakgrundsformulär som 
handlade om körerfarenhet och erfarenheter och åsikter kring skolskjutsfrågor, se 
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bilaga 6. Därefter gick försöksledaren tillsammans med försökspersonerna ut till VTI:s 
testbana där försöken genomfördes. Ordningen som skyltarna visades i var slump-
mässig, med syftet att undvika inlärningseffekter och varje presentationsomgång hade 
en unik presentationsordning. 

 
 Försökspersoner 7.2.2

Sammanlagt deltog 15 personer (5 män och 10 kvinnor) vid båda delförsöken. Personer-
na rekryterades internt. Det var tre försökspersoner som deltog vid varje omgång, med 
undantag för två grupper där det var fyra försökspersoner. Av de deltagande var det en 
person som inte hade körkort, 3 personer som kör mindre än 500 mil per år, 8 som kör 
500–1 500 mil per år och 2 som kör mer än 1 500 mil per år. En deltagare avstod att 
svara på frågan. Av de 15 deltagarna var det 7 som ansåg att det är säkert för barn att 
åka skolskjuts, 2 ansåg inte att det är säkert och 6 svarade vet ej. Det moment till skolan 
som upplevdes medföra störst risk för barnen att skadas var avstigning från buss/bil 
(7 svar) och på väg till hållplatsen (5 svar). På eftermiddagen upplevdes det moment 
som genererar störst risk vara när barnen kliver av bussen/bilen (7 svar) och på vägen 
hem (6 svar). Ingen av deltagarna har barn som åker skolskjuts idag, det var dock 3 av 
de 15 som tidigare haft skolskjutsbarn. 

Deltagarnas bild av vilken hastighet som ska gälla vid passage av stillastående buss 
varierade, se Tabell 6. 

 
Tabell 6  Acceptabel hastighet vid olika hastighetsgränser och passage av en stilla-
stående buss med skolskjutsskylten aktiverad. Värdena i tabellen är antal svar, det mest 
frekventa svaren per hastighetsgräns är markerad med fetstil. 

 

Hastighets- 

gräns 

Acceptabel hastighet vid passage av en stillastående buss med 
skolskjutsskylten aktiverad 

0 30 40 50 60 70 Vet ej 

50  11 1 3    

60  8 3 4    

70  6  8   1 

80 1 3  4 3 1 3 

90 1 3  3 2 3 3 

 

Det var ingen konsensus avseende om dessa gränser skulle vara lagstadgade eller 
rekommenderade. När det gäller den hastighet deltagarna själva anser att de håller när 
de möter respektive hinner upp en stillastående skolskjuts med skylten aktiverad så tror 
de generellt att de sänker farten mer om de hinner upp en buss än om de möter den, se 
Figur 11. Detta är i linje med hur det normalt ser ut i trafiken (Vägverket, 2008a). Det 
blir tydligt att många försökspersoner rapporterar en egen hastighet som vida överstiger 
stoppsträckan (reaktionstid + bromssträcka) vid samtliga hastighetsgränser, vilket inne-
bär att det inte finns en möjlighet att stanna om något oförutsett händer. 
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Figur 11  Deltagarnas självrapporterade hastighet när de passerar en stillastående 
skolskjuts med blinkljusen tända. ”Felstaplarna” är standardavvikelse (sd). 
 

 Synbarhet/läsbarhet 7.2.3
Försökspersonerna ställde sig på förbestämd plats, 200 m ifrån skylten. Var femte meter 
fram till skylten 200 meter bort var markerad med färg, se Figur 12. 

 
Figur 12  Platsen för test av synbarhet och läsbarhet. 
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Efter att aktuell skylt tänts fick personerna följande instruktion: 

”gå härifrån (en plats på bakgården) och framåt mot skylten och markera när du anser 
att skylten är synbar dvs. när du ser skylten utan att i detalj kunna läsa vad som står på 
skylten. Ange avståndet i meter på skalan till vänster vid det meterantal där detta in-
träffar för dig.” 
 

Försökspersonerna fick därefter en ny instruktion: 

”Fortsätt att gå mot skylten och markera på skalan i mitten när du kan läsa vad som 
står på skylten dvs. när du tydligt kan avgöra vilken information som finns på skylten. 
Ange avståndet i meter på höger sida av synbarhetsskalan.” 
 

I den tredje delen av experimentet gick samtliga till markeringen för 100 meters avstånd 
och där ombads de att: 

”…skatta kvalitén på läsbarheten vid detta avstånd. Markera med ett kryss på skalan 
till höger hur du uppfattar läsbarhetskvalitén vid detta avstånd.” 
 

 Iögonfallandehet 7.2.4
Iögonfallandehet prövades vid annan plats på testbanan, se Figur 13. 

 
Figur 13  Prövning av iögonfallandehet på testbanan. 
 

Försökspersonerna ställde sig nära ihop 25 m bort från skylten. Detta motsvarade 
distansen i laboratorieförsöket. Från skylten mot vänster var 90 grader utmärkta med 
koner. Var 10:e grad stod en större kon försedd med gradtalet. En grad på cirkeln med 
radie 25 m motsvarar ca 0,44 m. Varannan grad stod en mindre kon. En försöksledare 
stod 90 grader till vänster om skylten (på 90-graders-märket) och började röra sig mot 
skylten på en cirkellinje. På sträckan mellan 90 grader och 50 grader tog försöksledaren 
steg som motsvarade 2 grader per steg. Från 50 grader till noll grader tog försöksledaren 
steg som motsvarade en grad. Försökspersonerna tittade på henne och noterade sedan på 
blanketten vid vilket gradtal de först kunde se skylten i ögonvrån. Försöket upprepades 
tre gånger per skylt. För varje grupp presenterades skyltarna i samma ordning som 
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under synbarhets-/läsbarhetsförsöket.För att avgöra graden av iögonfallandehet så om-
bads personerna att göra följande: 

”Nu ska du stå vid den utmärkta platsen (25 meter från skylten) och vänd mot 
försöksledaren. OBS! Det är viktigt att du har blicken riktad mot försöksledaren och 
när försöksledaren börjar gå följer du henne/honom med blicken genom att vrida 
huvudet. Stå still med fötterna och undvik att ”irra” med blicken mot skylten. 
Du ska avgöra när du ser skylten i ögonvrån. Du noterar den uppskattade vinkeln med 
hjälp av värdena som finns på skyltarna och delstreck som är markerade på asfalten. 
Proceduren upprepas 3 ggr för båda alternativen.” 
 

 Subjektiv jämförelse 7.2.5
Slutligen ombads alla försökspersonerna att de skulle rangordna skyltarna. Instruktionen 
var: 

”Avslutningsvis vill vi be om din hjälp att rangordna de system du sett med utgångs-
punkten i vilket system som du tror har bäst möjlighet att få förbipasserande att sänka 
hastigheten (1=Bäst och 2=Sämst).” 
 

 Statistiska analyser 7.2.6
Samtliga analyser är gjorda i SPSS version 15.0. För att beräkna om det fanns skillnader 
i synbarhet, läsbarhet och iögonfallandehet har variansanalys för upprepande mätningar 
gjorts. Signifikanstester har gjorts på 0,05 signifikansnivå. Det test som har använts är 
ANOVA för upprepade mätningar (GLM). Korrektion för sfäriskhet har skett med 
Huynh-Feldt korrektion. För tester av rankningen har Friedmans icke parametriska test 
använts med en signifikansnivå på 0,05. 

 
7.3 Resultat 
I kapitlet presenteras resultatet för de två delförsöken med de sammanlagt sex olika 
skyltarna. ”LED/30/barn/ej bård” och ”LED/30/barn/ej bård (II)” var samma skylt, men 
användes vid såväl första som andra mättillfället där andra mätningen indikeras av det 
tillagda (II) i den ena benämningen. För en närmare beskrivning av skyltarna se 
Tabell 5. 

 
 Synbarhet/läsbarhet 7.3.1

Det var ingen signifikant skillnad i synbarhet, uppskattad från 200 meters håll och 
framåt, för de olika alternativen (F(5,70)=1,85; p=0,15), se Figur 14. Sämst synbarhet 
visade plåt/barn/bård. De övriga var i stort sett likvärdiga. Det fanns en liten skillnad för 
LED/30/barn/ej bård mellan första testet och andra testet. 
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Figur 14  Synbarhet för de 6 olika testerna. Definition av synbar = när du ser skylten 
utan att i detalj kunna läsa vad som står på skylten. 
 

Det var en signifikant skillnad i läsbarhet, se Figur 15 för de olika alternativen 
(F(5,70)=18,61; p<0,05). Sämst läsbarhet erhölls med LED/barn/ej bård (89,2 m) och 
LED/30/barn/ej bård vid första testet (98,3 m). Bäst läsbarhet erhölls för LED/30/ej 
bård (139 m). VMS/barn/30/bård, LED/30/barn/ej bård (II) och plåt/barn/bård redo-
visade en läsbarhet som var förhållandevis lika. 

  
Figur 15  Läsbarhet för de 6 olika alternativen. Läsbarhet = när du tydligt kan avgöra 
vilken information som finns på skylten. 
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Deltagarnas upplevelse av kvaliteten på läsbarheten 100 meter från skylten varierade 
mellan skyltarna (F(5,70)=4,31; p<0,05), se Figur 16. Den skylt med bästa värde på 
läsbarnet var LED/30/ej bård (77,8) och LED/30/barn/ej bård (II) (76,2). Sämst 
läsbarhet hade LED/barn/ej bård (49,6). VMS/barn/30/bård hade 75,2. 

  
Figur 16  Läsbarhetskvalitén för de 6 olika alternativen. Definition av kvalitet på 
läsbarhet = hur du uppfattar läsbarhetskvalitén (100=perfekt läsbart; 0=inte alls 
läsbart). 
 

 Iögonfallandehet 7.3.2
Det fanns ingen skillnad för de tre bedömningarna som gjordes per skylt och därför 
presenteras medelvärde för varje skylt i figur 17. Det fanns en skillnad mellan 
skyltarnas iögonfallandehet (F(5,70)=4,31; p<0,05). De skyltar som visade sig vara mest 
iögonfallande var den nya VMS/barn/30/bård (29 grader), LED/30/barn/ej bård (29 
grader) och plåt/barn/bård (29 grader). Sämst var LED/30/ej bård (24 grader) och 
LED/30/barn/ej bård (25 grader). 
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Figur 17  Gradtal för iögonfallandehet baserat på tre mätningar utifrån, mot skylten. 
0 grader är vid skylten. 
 

 Subjektiv jämförelse 7.3.3
Försökspersonerna gjorde rankningen vid båda testtillfällena. Den vänstra bilden i Figur 
18 visar att den skylt som upplevdes bäst vid första omgångens test var plåt/barn/bård 
(1,47 i rang) och den som upplevdes sämst var LED/barn/ej bård (3,73 i rang). 
Skillnaderna var signifikanta (Chi-två(3) =23,6; p<0,05). Vid den andra omgångens test 
fick VMS/barn/30/bård bäst resultat (1,13 i rang). Skillnaden var signifikant (Chi-två(1) 
=8,07; p<0,05). 
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Figur 18  Rankning av skyltarnas förmåga att påverka förbipasserande (upphinnande 
och mötande)att sänka sin hastighet (vänstra bilden: 1= bäst och 4=sämst; högra 
bilden: 1= bäst och 2 är lika med sämst). 
 

 Slutsats 7.3.4
 

De mest iögonfallande alternativen var de med växelvisa budskap och plåtskylten 
(29 grader). 
Samtliga alternativ var synbara på 200 meters avstånd. 
De bäst läsbara alternativen var VMS/barn/30/bård, LED/30/barn/ej bård och 
plåt/barn/bård vilka redovisade en läsbarhet som var runt 110–118 meter. 
Av redan befintliga skyltar ansågs plåtskylten vara det bästa alternativet. 

I andra omgången ansågs VMS/barn/30/bård vara det bästa alternativet. 
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8 Fältstudie – förbipasserandes hastighet 
8.1 Metod 

 Skyltar som ingick i försöket 8.1.1
Fältstudien utfördes för att avgöra om det föreslagna konceptet kan vara effektivt i 
termer av sänkt hastighet för förbipasserande. En buss användes som kunde förses med 
4 olika typer av skyltar. Bussen stod parkerad i 10 minuter enligt ett i förväg bestämt 
schema med en skylt aktiverad, se Figur 19. 

Figur 19  Foto från mätplatsen på 50-väg i riktning mot Linköping, framför bussen syns 
en av slangarna för hastighetsmätningen. 
 

Olika skyltar användes på bussens bak- och framsida, se Tabell 7. Skyltarna testades i 
en balanserad ordning, se bilaga 7. Alternativen a, b och d är digitala och alternativ c 
är plåtskylten vilken nyttjades med skyltens integrerade blinkljus aktiverade. 

 
 Mätning av hastighet 8.1.2

Mätningar av hastighet gjordes med slanggivare kopplade till trafikanalysator (TA893). 
Mätningen innebar att man med hjälp av slangar som placerades över vägen registrerade 
data för beräkning av förbipasserande fordons hastigheter samt fordonstyp. Slangarna 
(2 st.) placerades mitt över mäthållplatsen och bussen placerades i möjligaste mån mitt 
över slangarna eller i nära anslutning till dem. 

Vid varje hållplats stod bussen omväxlande på vänster respektive höger sida av vägen 
och varje gång i 10-minutersperioder. Ett flertal 10-minutersperioder erhölls varje mät-
dag. Under denna tid mättes hastigheten hos samtliga passerande fordon. 

Försöksledarna förde protokoll under varje mätpass. De angav start- och sluttid samt tid 
för eventuella speciella händelser, såsom möte på slangarna, långsamtgående fordon och 
fordon med mycket hög hastighet. 

 

 

                                                 
3 Utrustning för automatisk mätning av hastigheter, framtagen av VTI. 
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Tabell 7  Skyltar som användes vid hastighetsmätningarna. 

Namn och utseende Beskrivning 

a) LED/30/ej bård 

 

statisk kvadratisk skylt som visade ”30”, 
gula LED, ingen fyllning av symbolerna, 
ingen bård 

b) VMS/30/bård 

 

statisk kvadratisk skylt som visade ”30”, 
vit text på svart bakgrund, rund röd bård 

c) Plåt/barn/bård 

 

statisk kvadratisk skylt som visar svarta 
barnsymboler på gul bakgrund, röd 
bård, gula lampor som blinkade av/på 
med frekvens ca 1,5 s 

d) VMS/barn/30/bård 

   

rörlig kvadratisk skylt med små barn, 
stora barn, 30, kvadratisk röd bård för 
barnen, rund röd bård för 30, vita 
symboler på svart bakgrund, varje 
symbol visades ca 1 s 

 
 Val av platser 8.1.3

Mätningarna har skett vid tre platser där bussen stått i såväl riktning mot Linköping som 
från Linköping. En av platserna (E04) har hastighetsgränsen 50 km/h (se Figur 20) och 
två platser E05 och E06 har hastighetsgränsen 70 km/h (se Figur 21 & Figur 22). 

Samtliga platser ligger utmed sträckor där 30-regeln enligt försöksförordningen gäller. 
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Figur 20  Mätplats E04, 50-väg utan busshållplatsficka, används som 
skolskjutshållplats. 
 

 
Figur 21  Mätplats E05, 70-väg med hållplatsficka, används som skolskjutshållplats 
(Skravestad R2). 
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Figur 22  Mätplats E06, 70-väg med hållplatsficka, används som skolskjutshållplats 
(Ås – R2). 
 

 Statistisk analys 8.1.4
Resultaten från hastighetsmätningarna redovisas separat för fordon som möter bussen 
(mötande) och fordon som hinner upp (upphinnande). Vidare delas de upp per skylt och 
för hastighetsgräns 50 km/h respektive 70 km/h. Vid 50 km/h baseras således beräk-
ningarna på data från två mäthållplatser och vid 70 km/h baseras den på data från 4 mät-
hållplatser. 

Den statistiska analysen omfattar endast de fordon som är fria (tidlucka till framför-
varande är >5 sekunder och fordonet har inget möte på närmare tidsavstånd än 
15 sekunder). 

Signifikanstester har genomförts med F-tester (Univariate ANOVA). Post-hoc tester 
gjordes med t-test. Samtliga tester har haft en signifikansnivå på 0,05 och utfördes i 
SPSS (version 16.0). 

 
8.2 Resultat 
Först presenteras resultaten för medelhastighet. Redovisningen sker uppdelat för dem 
som möter respektive hinner upp bussen samt på den gällande hastighetsgränsen 
(50 km/h respektive 70 km/h) när bussen inte är där. Vi vill göra läsaren uppmärksam 
på att när bussen är på platsen gäller lagstadgad 30 km/h även om det tidigare försöket i 
sig är avslutat så gäller försöksförordningen till och med år 2011. Därefter presenteras 
hastighetsfördelningarna, även de uppdelade på mötande och upphinnande samt på 
respektive hastighetsgräns. 

 
 Medelhastighet 8.2.1

Generellt kan noteras att hastigheterna är högre för dem som möter bussen jämfört med 
dem som hinner ifatt bussen, se Figur 23. Detaljerade resultat per plats och skylt åter-
finns i bilaga 8. 
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Figur 23  Hastighetsmätningar för fria fordon utan möte för hållplats på väg med 
50 km/h (E04) och för två hållplatser på väg med 70 km/h (E05 & E06). Felstaplar är 
konfidensintervall (KI-95 %). A=VMS/30/bård; B=LED/30/ej bård; 
C=VMS/barn/30/bård; D=plåt/barn/bård.   
 
50 km/h Mötande 
Lägst hastighet uppmättes för VMS/30/bård (27,6 km/h) samt för VMS/barn/30/bård 
(27,6 km/h). Högst hastighet uppmättes för plåt/barn/bård (43,9 km/h). Skillnaden 
mellan skyltarna var signifikant (F(3,61) =5,88;p<0,05). Skillnaden mellan 
VMS/barn/30/bård och VMS/30/bård var dock inte signifikant (p=0,50). 

 

50 km/h Upphinnande 
Tekniska problem gjorde att en skylt föll bort på denna hållplatstyp (VMS/30/bård). För 
de resterande 3 var skillnaderna i hastighet mindre än för mötande. Lägst hastighet 
erhölls vid LED/30/ej bård (22,4 km/h) och högst hastighet för VMS/barn/30/bård 
(26,3 km/h). Skillnaderna var inte signifikanta (F(2,38)=0,68;p=0,51). 

 

70 km/h Mötande 
Skillnaderna i hastighet för de olika skyltarna var generellt sett inte signifikant 
(F(3,69)=1,96;p=0,13). De varierade mellan 69,5 km/h för VMS/30/bård till 77,9 km/h för 
plåt/barn/bård.  
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70 km/h Upphinnande 
Skillnaderna i hastighet för de olika skyltarna var signifikant (F(3,72)=11,01;p<0,05). 
Lägst hastighet hade VMS/30/bård med 48,2 km/h, därefter VMS/barn/30/bård med 
49,7 km/h. Högst hastighet uppvisade plåt/barn/bård med 83,3 km/h. LED/30/ej bård 
hamnade mitt emellan med 63,4 km/h. Vid enskilda signifikanstester var det signi-
fikanta skillnader mellan samtliga skyltar förutom VMS/30/bård och VMS/barn/30/bård 
(p=0,42). 

 
 Hastighetsfördelning 8.2.2

I följande avsnitt presenteras hastighetsfördelningen för 50- och 70-vägar, uppdelat på 
mötande och upphinnande. 

 

50 km/h 
I Figur 24 kan det ses att hastighetsfördelningarna (i grupper på 5 km/h) är normal-
fördelade. Spridningen i hastighet för mötande är större än för upphinnande fordon. För 
vissa av skyltarna är antalet fordon få. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 24  Hastighetsfördelning för mötande och upphinnande på vägen med 50 km/h 
som hastighetsbegränsning. 
 

70 km/h 
I Figur 25 kan det ses att även hastighetsfördelningarna på 70-vägarna är normalför-
delade. Spridningen för upphinnande är större än för mötande. För LED/30/ej bård och 
för plåt/barn/bård i upphinnande situationen finns det fordon som passerar i hastigheter 
över 100 km/h, trots att det juridiskt är högst 30 km/h som gäller vid passage av stilla-
stående buss. 
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Figur 25  Hastighetsfördelning för mötande och upphinnande på vägen med 70 km/h 
som hastighetsbegränsning. 
 
8.3 Slutsats 
Resultaten från hastighetsmätningarna visar att Plåt/barn/bård gav högst hastighet i de 
flesta fall och att de variabla alternativen gav lägsta hastighet i de flesta situationer. 
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9 Diskussion och slutsats 
9.1 Metod 
Att ta fram en specifikation på funktionskrav för framtida skylt på bussar som stannat 
för att ta ombord eller släppa av passagerare, med fokus på barns skolresor, är en upp-
gift med många olika aspekter att beakta. Inom ramen för detta arbete har avsikten varit 
att se vad som kan utgöra den mest lämpade ansatsen för att uppmärksamma förbi-
passerande, få förbipasserande att se och förstå vad de ska göra samt att omsätta detta 
till en hastighetssänkning. Avsikten var att testa ett koncept experimentellt i laborato-
rium och på testbana utomhus samt i fält. Med fördel bör tester ske av olika alternativa 
lösningar, men även under olika externa förutsättningar. Det senare har inte kunnat upp-
nås t.ex. vad avser mörker, lågt stående sol och konkurrens med bländning från mötande 
fordon. Av ekonomiska skäl gjordes testerna utomhus under dagtid och företrädesvis i 
solsken. 

 
 Experiment i laboratorium 9.1.1

Fördelen med testerna i laboratorium är att de kan ske under kontrollerade former. 
Exempelvis går omgivningen kring bussen och ljusförhållanden runt omkring att 
kontrollera och hålla konstanta. Nackdelen är att miljön inte erbjuder en hög ekologisk 
validitet i relation till körning i verklig vägmiljö. 

Att mäta mot samma bakgrund för alla skyltar och med samma avstånd mellan obser-
vatören och skylten gör det möjligt att jämföra olika skyltars iögonfallandehet. En 
nackdel är dock att man i princip antar att resultatet är oberoende av bakgrunden, vilket 
inte nödvändigtvis är sant.  

Bakgrunden som valts i det aktuella experimentet var en realistisk standardbakgrund 
med en busshållplats i stadsmiljö. Bakgrunden var dock ett foto och inte en film. Mot en 
filmad bakgrund skulle omgivande trafiks rörelser sannolikt förändrat de absoluta 
indexvärdena, men vi vet inte hur deras relativa skillnader skulle förändras. Ett alterna-
tiv skulle kunna vara en metod baserad på söktider vilken bl.a. är både svårare att admi-
nistrera och kräver ett större antal försökspersoner för att bli tillförlitlig. 

Målet är att i framtiden utnyttja ett antal standardbakgrunder med olika typer av miljö- 
och ljusförhållanden, samt med statisk och rörlig bild, i syfte att fastställa mer ekolo-
giskt valida gränsvärden för iögonfallandehetsindex avseende buss- och skolskjutsskylt. 

 
 Experiment på testbana 9.1.2

Att ta steget från laboratorium ut i verkligt ljus är en förutsättning i utvecklingsarbetet. 
Fördelen är att mer realistiska förhållanden råder och att det går att skala upp fråge-
ställningarna till mer realistiska avstånd. Även en testbana som den vi använt omges av 
föremål och byggnader och det finns en risk att dessa påverkar resultaten. Eftersom upp-
lägget i studien är jämförande mätningar så kan man anse att risken för att resultaten 
påverkas av detta minimerats, men det ska dock påpekas att det kan finnas en potentiell 
interaktion mellan bakgrund och skylt så att en given skylt kan bli svårare att se. En stor 
skillnad mot upplevelsen i verklig trafik är att försökspersonerna stod stilla vid de olika 
bedömningarna och kunde ta tid på sig, medan bilförare i verklig trafik rör sig med 
hastigheter uppemot 90 km/h och ibland mer när de ska uppfatta skylten.  

Vid försöket fick deltagarna gå till slutet på banan och väl där gav försöksledaren tecken 
att aktivera vald skylt. Detta påverkade så att försökspersonerna uppmärksammade den 
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plötsliga förändringen denna aktivering innebar och att en skylt fanns vid platsen. Det 
kan tänkas att om skylten varit tänd från början så hade den upplevts som synlig vid ett 
kortare avstånd. 

Vid testet av iögonfallandehet så var instruktionen att de skulle avgöra när de såg 
”skylten i ögonvrån”. Här uppstod en del frågor från försökspersonerna som undrade 
om de skulle se att det var något där (detektering) eller om de skulle se skylten (identi-
fiering). Framtida test bör hantera båda dessa delar. Det som nu prövats var när de såg 
skylten. 

Optimalt hade varit om samtliga skyltar kunnat prövas vid samma mättillfälle. Detta var 
tyvärr inte möjligt på grund av tekniska problem. Det näst bästa alternativet har dock 
uppfyllts, dvs. att samma personer deltog vid första och andra experimentomgången. 

Den nya skylten var en prototyp. En serietillverkad skylt kommer med stor sannolikhet 
att visa upp bättre prestanda med avseende på kontrast mellan symboler och bakgrund, 
och möjligen täthet av dioderna, vilket skulle förbättra läsbarheten. 

 
 Fältstudie 9.1.3

Fältstudien hade som syfte att utvärdera vad de olika alternativen har för möjlighet att 
bidra till att förbipasserande sänker sin hastighet när de möter eller hinner upp en stilla-
stående buss. 

I verklig trafik stannar en buss endast en kort tid vid varje hållplats och många håll-
platser används bara en eller två gånger per dag. För att få in tillräckligt mycket hastig-
hetsdata (tillräckligt många förbipasserande) under verklig busstrafik hade mätningarna 
därför behövt pågå under mycket lång tid. Detta var inte praktiskt och ekonomiskt 
möjligt, vilket var skälet till det valda tillvägagångssättet. Elevernas bussresa startar 
vanligen före klockan 8, men mätningarna startade först klockan 8. Flertalet mätningar 
är inte gjorda under ”rusningstrafik”. Därför är det möjligt att medtrafikanternas hastig-
het är något överskattad jämfört med under normal tid för elevernas bussresa. 

Viktigt att observera är att hastighetsmätningarna genomförts i dagsljus och vid torrt 
väglag. Hur de olika skyltarnas effektivitet står sig i relation till varandra under andra 
förhållanden, såsom halt väglag, mörker, vinter och snö är inte prövat och inte känt. 

Den nya skylten som användes var tung. Detta innebar att monteringen krävde avlast-
ning i form av en pinne (se t.ex. figur 19). Försökspersonerna kan ha uppmärksammat 
just detta och förändrat sitt beteende. Om så är fallet är inte möjligt att avgöra. 

Fältstudien innebär en utvärdering av en korttidseffekt. Vad en ny skylt ger för effekter 
på lång sikt är svårt att avgöra, men är självklart en viktig utvärdering att göra. 
 

 Begränsningar 9.1.4
Tester bör även ske då omgivningen runt skylten är mer eller mindre ”störande” eller 
möjliggör mer eller mindre ”svåra” externa förhållanden såsom t.ex. i starkt motljus, 
lågt stående sol, dimma och mörker. En begränsning med föreliggande studie är att detta 
inte har varit möjligt. Istället har den mest vanligt förekommande situationen varit ut-
gångspunkten, dvs. dagsljus. Dagarna som användes för testbaneexperimentet var soliga 
i de flesta fall, men för ett fåtal personer var vädret något mer mulet. Detta påverkar 
sannolikt resultaten något. Även i detta sammanhang är det en fördel att analyserna 
baseras på jämförande mätningar med skyltarna bedömda av en och samma person. 
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En del i förutsättningarna vid framtagandet av skylt var att det ska vara möjligt att 
reglera skyltens ljusstyrka för att undvika risk för bländning vid mörkare betingelser. 
Detta har dock inte prövats, utan en lämplig nivå har valts för varje mättillfälle. 

En annan aspekt att beakta är hur skylten klarar av konflikten med bländning av 
mötande fordon. Inte heller detta har kunnat utvärderas. 

Om en framtida skylt ska kunna fungera i praktiken vid en regel med undantag krävs en 
support för förarna så de vet när regeln gäller och därmed om skylten ska aktiveras. 
Detta är rent tekniskt inget större bekymmer. Eventuellt bekymmer är snarare att ha 
tillförlitliga data om var hållplatser finns och om regeln gäller. Detta är indata som 
krävs för en eventuell automatisk aktivering.  

Kostnaderna för att ta fram en skylt där föreslaget koncept kan nyttjas är svår att avgöra. 
De kostnader som en traditionell skolskjutsskylt innebär är cirka 15 000 SEK per buss. 
En serieproduktion av VMS skyltar bör kunna ske utan en extrem ökad kostnad per 
buss. Exakt kostnad har inte beräknats. 

 
9.2 Resultat 

 Iögonfallandehet 9.2.1
Konceptet med växande rörelse via små barn – stora barn – 30 är sannolikt ett steg i rätt 
riktning. Initialt var utgångspunkten att ha olika frekvenser för barnen och 30, där 30 
var tänd längre tid för att säkerställa att alla förbipasserande skulle kunna se den lag-
stadgade hastighetsbegränsningen i tid. Detta gick inte att realisera för den använda 
skyltprototypen, men det finns inget som talar emot den teoriska tanken bakom. 

Testerna i laboratorium visade att oavsett färg på bakgrund, färg på barnikonen och 30 
med och utan ram så var det växelvisa budskapet det som gav störst grad av iögon-
fallandehet. Detta styrks av det vi tidigare sett när det gäller fast monterade skolskjuts-
budskap med rörliga ljus (Anund, Kronqvist & Falkmer, 2005). Experimenten på 
testbanan var något mer begränsade och där valdes de alternativ som finns idag och 
ytterligare ett alternativ jämfördes med dessa. Det ”nya” alternativet var det växelvisa 
budskapet med små barn – stora barn – 30, där barnen och 30 var upplysta och bak-
grunden svart med en fyrkantig röd ram runt barnen samt en cirkulär röd ram runt 30.  

Resultaten visade att de skyltar som visade sig vara mest iögonfallande var de alternativ 
där budskapen växlade (VMS/barn/30/bård och LED/30/barn/ej bård) och plåtskylten 
med aktiverade gula blinklampor (plåt/barn/bård). Även detta pekar på betydelsen av 
förändring eller rörelse i ljuskällan. Samtliga dessa 3 alternativ erhöll en genomsnittlig 
iögonfallandehet på 29 grader. I laboratorium uppmättes ett gradtal motsvarande 
35,3 grader. Om denna skillnad beror på att det ena är gjort utomhus i konkurrens med 
ljus och omgivning med verkliga skyltar eller om det beror på olika försöksuppsättning 
med något olika uppgift är svårt att avgöra. 

Resultaten styrker utgångspunkten att ett budskap med fördel ska vara rörligt/föränder-
ligt – via sekventiella budskap alternativt blinkljus – för att öka iögonfallandeheten. Det 
finns inte heller något som talar mot att en ansats med växande, eller växande  – krymp-
ande, ikoner är effektiv i fråga om iögonfallandehet.  

Ytterligare förstärkt iögonfallandehet av prototypen för skolskjutsskylt kan uppnås. En 
åtgärd är att låta presentationen av den mindre barnikonen även inkludera en mindre 
ram. Detta var inte tekniskt och ekonomiskt möjligt i projektet, men skulle innebära en 
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större total storleksförändring av skyltikonen vid växlingen till den större skyltikonen 
med större barn och därmed möjligen en förbättrad iögonfallandehet.  

En annan åtgärd är att ha en svart yta direkt utanför skyltområdet för att ge en enhetligt 
bra bakgrund för skyltpresentationen, vilket visat sig ha positiv effekt på iögonfallande-
het (Porathe, 2008; Wertheim, 2010). Detta är en mycket viktig åtgärd och som relativt 
enkelt kan åstadkommas om det finns fri yta utanför skylten. Vad man kan göra är helt 
enkelt att man målar ytan svart så att en relativt bred svart ram finns direkt utanför 
skylten. Enligt Wertheim (2010) kan en sådan åtgärd ha avgörande inverkan så att 
skylten kan uppmärksammas långt ut i det perifera synfältet. Denna målade svarta ram 
tillför en enhetligt färgad bakgrund som inte är i direkt konflikt med skyltens färger och 
gör att rörelser och information lättare kan uppmärksammas. 

Ytterligare en åtgärd är att sprida ut den växande rörelsen över en större yta utanför 
skylten för att underlätta rörelsedetektion och upptäckt. Detta kan uppnås genom att ut-
nyttja lampor som tänds och släcks i fas med liten resp. stor skyltikon; en mindre 
kvadratisk konfiguration av exempelvis fyra lampor centrerad runt skylten är tänd 
samtidigt med den mindre skyltikonen med barn och en större sådan lampkonfiguration 
är tänd samtidigt med den större skyltikonen med barn. Effekten av samtidig övergång 
från liten till stor – växande rörelse – i skyltikoner och lampkonfigurationer är att 
rörelsen blir grupperad över en större yta. Detta kan medföra en potential att väcka upp-
märksamhet och vara effektivt på längre avstånd och mer extremt perifera synvinklar.  

Vilka åtgärder som kan tänkas vara realistiskt genomförbara avgörs dock av till vilken 
grad olika bussutformningar tillåter åtgärderna och hur kostsamma dessa blir. 

 
 Synbarhet 9.2.2

Experimentet på testbanan visade inga nämnvärda skillnader när det gäller skyltarnas 
synbarhet. I stort sett samtliga alternativ gick att se från 200 meters avstånd. Detta är 
positivt för samtliga alternativ då stoppsträckan inte överstiger 200 för vare sig en 
personbil eller en tungt lastad lastbil på torr vägbana, se Figur 26. För en personbil i 
70 km/h på torr väg behövs 50 meter för att stanna. Motsvarande meterantal för en fullt 
lastad lastbil är 89 m. För en personbil med dubbdäck på en väg som är istäckt är stopp-
sträckan vid 70 km/h 123 meter och för en fullt lastad lastbil med odubbade vinterdäck 
är den 219 meter. Detta talar för att i de flesta fall kommer en skylt som ses på cirka 
200 meter vara tillräckligt för att hinna stanna. Det kan även vägas in att vanligtvis sker 
inte inbromsningen till helt stillastående utan snarare ner till 30 km/h varför synbarhet 
vid 200 meter får anses tillräckligt. 
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Figur 26  Stoppsträcka på torr väg för personbil och fullastad lastbil. Reaktionstid är 
satt till 1 sekund. (Källa: Mattias Hjort, VTI notat 58-2005.) 
 

 Läsbarhet 9.2.3
Att tydligt kunna läsa vad som står på en skylt är givetvis mycket viktigt när det gäller att 
förmå trafikanterna att vidta den åtgärd man vill. Det handlar sannolikt om att fånga hela 
budskapet varför samtliga delar i budskapet ska vara läsbart. Bäst läsbarhet erhölls för 
LED/30/ej bård (139 m). VMS/barn/30/bård, LED/30/barn/ej bård och plåt/barn/bård gav 
en läsbarhet som var förhållandevis lika (110–118 meter). Under normala förhållanden, 
dvs. torr väg, kommer därför såväl de nya som de gamla växelvisa och plåtskylten att 
kunna läsas i tid för att hinna vidta åtgärd. Flera försökspersoner påpekade att den nya 
skylten fick en sämre läsbarhetsbedömning enbart på grund av att de små barnen var 
svåra att urskilja. Problemet att man inte sänker farten skulle snarare och mer sannolikt 
handla om att det inte finns en förståelse eller vilja att sänka farten snarare än att man inte 
har kunnat upptäcka, se eller läsa budskapet på skyltarna. 

 
 Hastighetsanpassning 9.2.4

Det är inte möjligt att särredovisa effekt av konceptet växande rörelse av barnikonen, 
följt av 30-budskapet från effekten av att det presenteras en ny skylt som trafikanterna 
överhuvudtaget inte sett förut. Avsikten var dock att utveckla och pröva en potentiellt 
effektiv skylt och inte att exakt utreda olika skyltegenskapers bidrag till effekter.  

Resultaten från hastighetsmätningarna visar att de variabla alternativen gav lägsta 
hastigheter i de flesta situationer. För dem som mötte bussen på vägen med 50 km/h var 
hastigheterna strax under 28 km/h med VMS/barn/30/bård. För upphinnande trafik på 
50-vägen varierade hastigheterna på mellan 22–26 km/h beroende på skylt. Skillnaderna 
mellan skyltarna var inte signifikanta för mötande, men för upphinnande. På 70-väg för 
mötande trafik var det VMS/30/bård som gav lägst hastighet (69,5 km/h), och detta var 
signifikant lägre jämfört med skylten plåt/barn/bård, men inte jämfört med de andra 
skyltalternativen. Slutligen på 70-väg med upphinnande trafik var det VMS/30/bård och 
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VMS/barn/30/bård som visade lägsta hastigheter (48–50 km/h), vilket var signifikant 
lägre hastigheter i förhållande till hastigheterna förknippade med de andra skyltarna. 

Om hastigheterna vid denna mätning jämförs med 30-försökets eftermätning där 
LED/30/ej bård användes (Vägverket, 2008b) så kan vi notera att medelvärdet per plats, 
oavsett riktning, indikerar en ökning av hastigheten, se Tabell 8. Detta gäller på såväl 
platserna med 50 km/h som med 70 km/h och för de som möter och hinner upp bussen, 
utom vid 50-sträckan med upphinnande fordon. Orsaken till förändringarna är okänd 
och de ska tolkas med största försiktighet med anledning av medelvärdesberäkningen 
för 30-försökets mätningar och för att det är få observationer vid skyltförsökets mät-
ningar. 

 
Tabell 8  Jämförelse av resultat från skyltförsökets mätningar och från eftermätningar 
gjorda i samband med utvärderingen av 30-försöket. Mätningarna där LED/30/ej bård 
har använts är markerade i fetstil. Värdena i tabellen är km/h. 

Enhet: km/h 
30-försökets 
eftermätning Skyltförsökets mätning 

Mätplats 

LED/30/ 

ej bård 

VMS/30/ 

bård 

LED/30/ 

ej bård 

VMS/barn/ 

30/bård 

plåt/barn/ 

bård 

E04 mötande 40 28 42 28 44 

E04 upphinnande 38 saknas 22 26 26 

E05-EO6 mötande 65 70 70 72 78 

E05-EO6 upphinnande 52 48 63 50 83 

 

Att VMS/30/bård oftast visar på lägre hastighet än den gamla LED/30/ej bård är 
glädjande. Det som primärt skiljer dem åt är att VMS/30/bård har fått formen av en 
digital hastighetsbegränsningsskylt. Denna skulle man med fördel kunna ha tänd när 
bussen står stilla. Att den visar röd ram framåt strider mot Vägmärkesförordningen 
(VVFS 207:90), eller ”CONVENTION ON ROAD SIGNS AND SIGNALS” 
(http://www.unece.org/trans/conventn/signalse.pdf). I övrigt är förslaget i linje med 
nämnda förordningar och standarder som EN 12966 (EN Standards: EN12966-
1:2005) och EN 12352 (EN Standards: EN12352:2000). 
Det är även positivt att de nya VMS/barn/30/bård och VMS/30/bård inte skiljer sig 
nämnvärt åt i resultat. Detta innebär att den nya 30 kan användas i de fall det inte är 
barn ombord. Samtidigt visar resultaten från tidigare studier att användningen av enbart 
digitala barn inte ger någon tillräcklig effekt i termer av sänkt hastighet (Vägverket, 
2008a). 

 

http://www.unece.org/trans/conventn/signalse.pdf
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10 Rekommendation 
10.1 Budskap på skylten 
Studierna visar att det finns starka skäl att nyttja huvuddragen av befintliga ikoner, men 
med en mer modern ansats. En fördel är att vid skolskjuts kan barnikonen nyttjas i sam-
band med 30 och vid vanliga bussresor kan endast 30 nyttjas. Tanken är att skylten ska 
aktiveras före ankomst till hållplatsen. Det kan finnas en risk att 30 i detta utförande 
strider mot konventionen, vilket kräver ytterligare utredning och förankring. Nyttjande 
av huvuddragen av befintliga ikoner är dock sannolikt en av de mer naturligt fördel-
aktiga och effektiva lösningarna, inte minst pga. att man redan har etablerade associa-
tioner och tolkningar samt handlingsberedskap kopplade till de befintliga ikonerna. 

 
10.2 Växelvis budskap 
En introducerad växande rörelse ger enligt försökspersonerna sannolikt en bättre effekt i 
termer av att få förbipasserande att sänka hastigheten. Resultaten visar även att det nya 
konceptet där 30 alternativt växelvis 30 med barnikonerna små barn – stora barn 
varierat ger lägsta hastigheterna. Utgångspunkten var från början att ha barnikonerna 
aktiverade 0,5 sekunder var och 30 i 2 sekunder. Detta har inte kunnat testas av tekniska 
skäl. Vi anser fortfarande att det är en potentiellt bra lösning. 

 
10.3 Typ av skylt 
Om lagstadgad 30 träder i kraft finns det anledning att hitta till lösningar som möjliggör 
en smidig övergång till det nya systemet och de skyltar som krävs i framtiden. 

En framtida skylt bör vara digital och med möjlighet att välja mellan manuell eller auto-
matisk aktivering, detta enligt förarna i fokusgruppen och även utifrån resultatet från 
Kristianstadsförsöket (Anund, Renner, Falkmer & Waara, 2009). Kravspecifikationen i 
bilaga 9 är avsedd att täcka en digital lösning, men är i många avseenden mer att se som 
en funktionsspecifikation som bör kunna gälla även för en övergångslösning med t.ex. 
varianter av plåtskyltar. 

 
10.4 Extra gula ljus integrerade i bussens topp bak och fram 
Som ett komplement till skylten avses föreslås högt placerade gula lampor som blinkar 
växelvis (som de blinklampor som finns på dagens plåtskylt). Dessa ska finnas såväl 
fram som bak på bussen och kan med fördel integreras i bussens kaross. Detta krav 
motiveras utifrån resultaten av Kristianstadsförsöket (Anund et al., 2009) och även 
utifrån resultaten av föreliggande studies workshop och fokusgrupp. 
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Summering av workshop med inbjudna aktörer 
 

 

 

 

Summering från workshop 
 
”Ny svensk utmärkning av bussar! 
– Workshop den 23 februari kl. 11.00–16.00” 
 
Workshopen skedde den 23 februari och pågick från kl. 11 till 16 och inleddes med en 
presentation av 30-försöket och de resultat som försöket mynnade ut i. Agenda och 
presentationer biläggs dessa anteckningar. Workshopen genomfördes vid VTI:s lokaler i 
Stockholm. Ett 25 tal gäster var inbjudna. Deltagarförteckningen återfinns i bilaga. 

Summeringen från workshopen utgår från de fyra huvudområdena: iögonfallande-
het/synbarhet, läsbarhet/förstålighet, chaufförens handhavande, drift och underhåll samt 
övrigt och presenteras i form av stödord. 

 

Iögonfallande/Synbarhet 
Summering: Självförklarande unik ikon (30 + ngt som säger varför) samt blinkande 
rinnande ljus (1-2 Hz, titta på ECR65, EN12966) som är högt placerat. 

Svårigheter kan vara vid följande tillfällen: 

- Om bländad av solen 
- Om mycket övrig trafik/distraktion 
- Om skylten inte startar (backup). 

 

Lösningsförlag som diskuterades var: 

- Typ ”blåljus” 
- Typ rinnande ljus (som brandkåren) 
- Takbågar 
- Aktivt varningssystem (kopplat till före, under stopp, vid passage) 
- Pedestrian Alert System (ljus, ljud om ngn rör sig framför bussen) 
- Reflexmaterial 
- Trafikinformation via bilradion (som på försök för vissa utryckningsfordon) 
- Ökad blinkfrekvens ju fortare medtrafikanten kör? Ger det bättre effekt? 
- Växla skyltens budskap för att påkalla uppmärksamhet (Lagstiftning emot 

detta?)  
- LED optimalt för att kunna variera budskapet 
- Elektronisk skylt ”Du kör för fort” 
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- LED-teknik (utvecklingen går mkt snabbt, viktigt att inte låsa fast sig vid en 
enda lösning). Dock ej LED bakom glas-/plastskiva. Bilden kan bli suddig. 

 

Övriga kommentarer som framkom var: 

- Önskvärt med hög placering, dock svårt fram på bussen pga. ej tillräckligt stora 
destinationsskyltar 

- Ej möjligt att ställa ner halvljuset för att se skylten bättre. Ger för kort livslängd 
på halvljuset 

- Ej möjligt att projicera på glaset, inte tillräckligt ljusstarkt 
- När ska man kunna se för att hinna göra rätt åtgärd. Geografin kanske är ett 

större problem, vilket kopplar till var vi ska ha hållplatser. 

 

Läsbarhet/Förståelighet 
Självförklarande unik ikon (30 + ngt som säger varför) 

Ej textbudskap. 

Vi ska skapa ett beteende! Det behövs komplement till ikonen/skylten och blinkljusen 
via kommunikation/marknadsföring av den nya lagen, detta är A och O. 

Viktigt med något man känner igen, dvs. utgå från befintliga trafikskyltar/aktiv 
information. 

Färger/typsnitt etc. måste alltid utvärderas för den specifika situationen, så även här. 

Vikten av utvärdering i alla olika designled kan inte nog understrykas. 

 

Svårigheter: 

- Troligtvis behöver lagen ändras, ev. även Wien-konventionen 
- Om 30-skylten inte blir en skylt som är krävd enligt lagen, hur hantera andra 

fordon som har siffror bak? 
- Hur ska undantagen hanteras? 
- Hur ska internationell trafik hanteras? 

Tips: 

- Det finns VV-studier om hur stor texten ska vara 
- Typsnitt för vanligt vägmärke för 70/90-väg kan vara lämpligt, 300-400 mm är 

läsbart från 100 meter 
- Finns ej standarder för fordonsmonterade skyltar, men EN12966 används trots 

det i Norden även för mobila skyltar 
- Viktigt att kunna reglera ljusstyrkan beroende på dagsljus, skymning, mörker 
- Använd ”anslagstavlan” mycket mer till marknadsföring. 

 

Chaufförens handhavande 
Helautomatiska system för start och avstängning finns redan idag, förslagsvis via 
trådlös kommunikation (Movic). Problemet är snarare indata. Ett självlärande system 
skulle kunna användas för vilka platser systemet bör tändas på. Det finns/är lätt att 
bygga stödsystem för indatainsamling. 
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Det kan behövas juridiska krav på dokumentation kring när och var regeln träder i kraft. 
Detta behöver sedan arkiveras som ett kvitto på funktionen. Kanske kan man använda 
motsatt bevisbörda, via kontroll av skyltens funktion morgon och kväll. Kameror (som 
på sopbilar) skulle kunna användas för att ge föraren möjlighet att kontrollera 
funktionen inifrån bussen. 

 

Drift och underhåll 
Kraftförsörjning inget problem, räcker med fordonets batteri. 

Förutom kraftförsörjning rekommenderas trådlös kommunikation till resten (pga. mkt 
billigare installation). Men det finns riktlinjer för platser i bussen där alla signaler ska 
finnas. 

Busstillverkarna tror att det är svårt att bygga in en skylt i karossen, också onödigt 
eftersom man kan behöva laga hela bussen pga. att en lysdiod gått sönder. 

Att hänga på en skylt rekommenderas istället, bland annat för att kunna flytta över 
tekniken till ny buss. Det kan dock vara svårt att eftermontera, bra att beställa rätt från 
början vid nyproduktion. Allt är möjligt, men kravställningen är A och O. Med en mobil 
lösning är det också lättare att hänga med i teknikutvecklingen. 

Skyltplacering på taket rekommenderas inte. Då den behöver fällas upp och ner ger det 
försämrad livslängd. Skylten får heller inte sticka ut för mycket pga. problem i maskin-
tvätt. Det är även viktigt att ställa krav på högsta IP-klass (mot högtryckstvätt hjälper 
dock inget). Det är lättare att täta en rund skylt, skylten bör inte vara fyrkantig. 

Skylten/blinkljusen bör inte ingå i besiktningen? I så fall tillkommer även kriterier för 
detta, (man bör i så fall tillåta viss försämring av LED-effekten) bland annat viktkrav 
för det eftermonterade. 

Ett förslag som diskuterades var att företag ska kunna hyra ut skylt och blinkljus med 
funktionsgaranti. 

Ytterligare faktorer att ta hänsyn till är: 

- Stora temperaturskillnader, från garaget till kallt ute 
- Snörök 
- Värmetrådar i skylten 
- (Smuts är dock inte ett stort problem pga. att bussarna tvättas varje dag) 
- Miljökrav vid tillverkning 
- Vibrationer 
- Fukt 
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Övrigt 
Glöm inte fokus på persontransport – ej enbart skolskjuts 

Ikonen borde vara lagstadgad, resten borde kunna få variera. 

Ikonen kompletteras med ljus som sitter högt för bra synbarhet. 

Man bör utgå från funktionella minimikrav, det är funktionen som ska specificeras. 

Kravspecifikationen bör innehålla krav på certifiering. 

Vad kommer att gälla för taxi/små fordon? 

 

Slutligen: Tekniskt är det mesta möjligt, bara det finns en tydlig kravspecifikation att 
utgå ifrån. 

 

Huvudförslaget från workshopen kan summeras med följande: en självförklarande unik 
ikon kompletterat med blinkande/rinnande ljus. Allt ska vara så högt placerat på bussen 
som möjligt. 
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Deltagarlista 

 

Företag Representant 
Volvo Bus Corporation Jan Olof Åkersten 

Setra/Evobus Stefan Lindahl 

Setra/Evobus Åke Ryden 

Amparo Solutions Henrik Linell 

Amparo Solutions Leon Nilsson 

Svevia Per Öjelid 

3M Svenska AB Lennart Runersjö 

3M Svenska AB Anders Claug 

LEDtec Åke Palmer 

Meag Genevad AB Janne Lindberg 

MoWic Christer Karlsson 

Standby Anders Wiqvist 

Mälardalens högskola Lennart Strand 

Point Guard Gunnar Österholm 

Vägverket Katarina Appeltoft 

Hälsohögskolan i Jönköping Torbjörn Falkmer 

BR Tommie Vesterlund 

KG Sandström AB Jonas Sandström 

Backarydsgruppen  

Övikskommun Anders Björkman 

Vägverket Jörgen Normen 

SkärmTeknik AB Sören Eriksson 

Vägverket Åsa Wiklund 

VTI Anna Anund 

VTI Linda Renner 

VTI Elin Rydén 
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Agenda
Gemensam startpunkt

Vad är skolskjuts, varför är det viktigt (10 min) 
Vägverkets satsning på 30 försöket (10 min)
Resultat från Övik (10 min)
Svar som lämnats in till regeringen (10 min)
Skylt som användes i 30-försöket (10 min)
Ny skylt – fokus funktionalitet (10 min)

Presentation av medverkande (4 min var)
Workshop

Er input på kravspecifikationen
Era uppslag och idéer till utmärkning
Hur hantera automatisk tändning/släckning?
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Inbjudan till fokusgrupp 

 
Skolskjuts – Trafiksäkerhet 
 

 
 

 

Välkommen till VTI tisdagen den 20 oktober 2009 kl. 11.00. 
 

VTI har fått i uppdrag av Vägverket att studera hur en ny skylt för skolskjutsning bör se 
ut. 

 

För oss är det viktigt att ta del av vad ni som förare anser om nästa generations skylt, för 
att det ska kännas säkert och tryggt. Vi vill därför hälsa er välkomna till VTI för att dela 
med er av era tankar. Vi inleder med lunch och beräknar att diskussionen tar max 2 
timmar inklusive lunch. 

 

Om Ni har några frågor så är Ni välkomna att ringa Anna 013-204327 eller Katja 013-
204118. Om Ni skulle få förhinder är vi tacksamma om Ni snarast ringer och meddelar 
detta. 

 

Bästa hälsningar 

 

 

 

Anna Anund   Katja Kircher 

anna.anund@vti.se  katja.kircher@vti.se 
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Intervjuguide vid fokusgrupp med förare 
 

Anna Anund    2009-10-12 
MFT 
 
 

Strukturerad intervjuguide inför diskussion med bussförare 
 

Inledning 
Vi förväntar oss att ni diskuterar omkring frågor som har med trafiksäkerhet, trygghet 
och skolskjutsning att göra och speciellt hur man bör märka ut skolskjutsar och bussar 
för att det ska vara säkert. 
 
Inledande frågor: 

 Anser ni att dagens skylt bidrar till att passerande hinner se och sänka farten? 
 Vad tror ni orsaken är till att de inte sänker hastigheten tillräckligt? 
 Hur borde det vara? 

 
 

Iögonfallande/Synbarhet 
Vad är er uppfattning om svårigheter när det gäller att få till en bra skylt? 

 Om bländad av solen 
 Om mycket övrig trafik/distraktion 
 Om skylten inte startar (backup) 

 

Läsbarhet/Förståelighet 
 Hur ska det se ut för att man ska kunna läsa och förstå vad som gäller? 
 Vad anser ni om dagens skylt? 
 Vad tror ni krävs för att påverka förbipasserandes beteende? 
 

Chaufförens handhavande 
 Helautomatiska system för start och avstängning – vad tror ni om det? 
 Vad tror ni om tillförlitlighet i systemet? 
 Vad tänker ni kring kontroll av att systemet är på eller av? 
 Hur ser ni på manuell möjlighet att tända och släcka? 
 Var ska reglage för detta i så fall sitta? 
 Hur ser ni på ert ansvar? 

 

Drift och underhåll 
 Kraftförsörjning? 
 Tvättning? 
 Snörök 
 Värmetrådar i skylten 
 Vibrationer 
 Fukt 
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 Stora temperaturskillnader, från garaget till kallt ute – är det ett problem? 
 Funktionskontroll – vem gör det? 

 

Förslag 
 Hur tycker ni att en ny skylt ska se ut? 
 
Vårt förslag: Självförklarande unik ikon (30 + ngt som säger varför) samt blinkande 
rinnande ljus (1-2 Hz, titta på ECR65, EN12966) som är högt placerat. 
 Hur ser ni på detta? 
 Vad tycker förarna allmänt om blinkljus på bussen? Bra att ha eller ej? 
 Vad tycker förarna allmänt om blinkljus i trafiken? 

Hur ser man på balansgången mellan störande ljus och effektivt varnande ljus? 
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Exempel på översikt avseende kravspecification 
Den nya busskylten ska informera bilföraren om att hastighetsgränsen 30 km/h gäller i 
båda färdriktningar för passage av bussen. Dessutom ska bilförarna informeras om att 
detta är främst för barnens säkerhet, som ska kliva på eller av bussen. 

Tanken är att när en bilförare närmar sig bussen så ska föraren så tidigt som möjligt 
upptäcka att det finns en skylt på bussen, oavsett om föraren fokuserar på bussen eller 
inte, dvs. man ska kunna upptäcka skylten både med perifert och med fovealt seende. 
Har man upptäckt skylten, så ska man kunna läsa och förstå budskapet i tid för att hinna 
reagera och följa anvisningen på skylten på ett säkert och kontrollerat sätt. Skylten ska 
kunna läsas och dess budskap uppfattas med en enda blick bort från vägen framför. Har 
budskapet uppfattats så ska skylten finnas kvar som påminnelse i det perifera seendet så 
länge som möjligt. 

Följande kravspecifikation ska säkerställa att ett händelseförlopp som beskrivet ovan är 
möjligt och kommer att inträffa. 
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Skalor använda vid synbarhet, läsbarhet, kvalitetsgrad och 
iögonfallande test 
Testet genomfördes i två omgångar. Först testades de fyra alternativen plåtskylt med 
blinkljus, befintlig digital skylt med barnikonen, befintlig digital skylt med 30 samt be-
fintlig digital skylt med växelvis barnikon och 30. 

Två veckor senare testades det nya alternativet mot det med den redan befintliga digitala 
skylten som varierade mellan barn och 30 budskap. Testen som genomfördes var identi-
ska och i bilagan redovisas protokollen för det sista genomförda testet. 
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Bakgrundsformulär använt vid test på bakgården 
Välkommen till test av framtida skolskjutsskyltar! 

 
Före själva testet börjar så vill be om din hjälp att fylla i lite 
bakgrundsfrågor. 
 
 

Namn: _____________________ 
Datum: _____________________ 

 
1 Kön? 

 
Man  
Kvinna  

 
2 Vilket år är du född?   _____________ 

 
3 Vilket år tog du körkort?  ________________ 

 
4 Hur många mil kör du ungefär per år? 

 
 < 500 mil/år 

 500-1500 mil/år 

 >1500 mil/år 

 Vet ej 

 
5 Tror du att det är säkert för barn att åka skolskjuts? 

Ja  
Nej  
Vet ej  
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6 I vilket av följande moment tror du att skolskjutsbarnen löper 

störst risk att skadas? (markera med ett kryss under till skolan och ett 

kryss under hem från skolan) 

 
Till skolan   Hem från skolan  

På väg till hållplatsen   På väg till hållplatsen  
Väntan vid hållplatsen   Väntan vid hållplatsen  
Resan med buss/bil   Resan med buss/bil  
Avstigning från buss/bil   Avstigning från buss/bil  
Vägen från buss/bil till 
skolan 

  Vägen från buss/bil till 
hemmet 

 

 
7 Har du/har du haft barn som åker skolskjuts? (flera kryss är 

möjliga) 
 

Ja, jag har barn som åker nu  
Ja, men de har slutat att åka  
Nej  

 
 

8 Vilken hastighet anser du som acceptabel vid passage av en 
stillastående buss med skolskjutsskylten aktiverad? Ska denna 
hastighet vara lagstadgad eller rekommenderad? 

 
 acceptabel 

hastighet 
 

 Anser du att det ska vara … 

  Vet ej  lag rekommenderat Vet ej 

50 väg _____      
60 väg _____      
70 väg _____      
80 väg _____      
90 väg och mer _____      
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9 Ungefär vilken hastighet (km/h) håller du vanligtvis själv när du 

möter respektive passerar en stillastående buss med 
skolskjutsskylten aktiverad? 
 

Vägar med hastighetsgräns … Möter Hinner upp 
50 km/h eller lägre _____ _____ 
60 km/h _____ _____ 
70 km/h _____ _____ 
80 km/h _____ _____ 
90 km eller högre _____ _____ 
   

 
 
Tack för hjälpen! 
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Skyltordning vid hastighetsmätningarna 
 

 

A B C D 

 

 
Tisdag förmiddag 10.22–12.56 
Mätordning Plats Riktning Betingelse 

Fram 
Illuminans 
Fram 

Betingelse 
Bak 

Iluminans 
Bak 

1 Sturefors, 
Hovetorp R2 B – D – 

2 Sturefors, 
Hovetorp R1 C 17 090 lx B 98 900 lx 

3 Askeby, 
Skravestad R2 A 83 900 lx D 63 400 lx 

4 Askeby, Ås R2 C 61 000 lx B 64 000 lx 

5 Askeby, Ås R1 C 40 100 lx B 40 600 lx 

6 Askeby, 
Skravestad R1 A 31 500 lx D 30 600 lx 

       

Tisdag eftermiddag 14.15–17.13 

1 Sturefors, 
Hovetorp R2 D 78 300 lx D 73 300 lx 

2 Sturefors, 
Hovetorp R1 B 51 200 lx C 49 000 lx 

3 Askeby, 
Skravestad R2 D 38 400 lx C 38 700 lx 

4 Askeby, Ås R2 C 25 820 lx B 22 290 lx 

5 Askeby, ås R1 B 8 430 lx C 18 300 lx 

6 Askeby, 
Skravestad R1 D 13 530 lx A 8 840 lx 
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Onsdag förmiddag 9.25–12.05 
Mätordning Plats Riktning Betingelse 

Fram 
Illuminans 
Fram 

Betingelse 
Bak 

Iluminans 
Bak 

1 Sturefors, 
Hovetorp R2 C 25 550 lx D 30 300 lx 

2 Sturefors, 
Hovetorp R1 B 34 700 lx D 12 880 lx 

3 Askeby, 
Skravestad R2 D 57 800 lx A 52 200 lx 

4 Askeby, Ås R2 C 66 700 lx B 35 300 lx 

5 Askeby, Ås R1 B – C – 

6 Askeby, 
Skravestad R1 A 65 200 lx D 61 700 lx 

       

Onsdag eftermiddag 13.27–16.34 

1 Sturefors, 
Hovetorp R2 D 13 100 lx C 18 400 lx 

2 Sturefors, 
Hovetorp R1 A 19 500 lx B 12 730 lx 

3 Sturefors, 
Hovetorp R1 C 21 380 lx B 13 370 lx 

4 Sturefors, 
Hovetorp R1 B 14 960 lx C 8 620 lx 

5 Askeby, 
Skravestad R2 A 26 260 lx D 23 710 lx 

6 Askeby, Ås R2 B 19 310 lx C 18 090 lx 

7 Askeby, Ås R1 C 21 620 lx B 19 870 lx 

8 Askeby, 
Skravestad R1 D 21 370 lx A 20 620 lx 
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Hastighetsmätningar 
 
E04 
50 km/h 

Hinner upp bussen 

Skylt A Skylt B Skylt C Skylt D 

     

Medelvärde  22.4 26.3 26.1 

Medianvärde  20.25 22.6 23.75 

Standardavvikelse  7.24 9.19 9.37 

Minimum  11.6 15.8 12.4 

Maximum  34.6 39.5 48.7 

Antal  10 11 20 

Konfidensnivå(95.0%)  5.2 6.2 4.4 

 
E04 
50 km/h 

Möter bussen 

Skylt A Skylt B Skylt C Skylt D 

     

Medelvärde 27.6 41.7 27.6 43.9 

Medianvärde 24.6 42.1 25.25 42.95 

Standardavvikelse 8.55 15.11 7.28 14.34 

Minimum 17.1 11.1 17.1 26.4 

Maximum 40.2 70.8 38.3 63.3 

Antal 10 37 12 6 

Konfidensnivå(95.0%) 6.1 5.0 4.6 15.1 

 
E05 & E06 
70 km/h 

Hinner upp bussen 

Skylt A Skylt B Skylt C Skylt D 

     

Medelvärde 48.2 63.4 49.7 83.3 

Medianvärde 50.7 70.35 42.5 79.25 

Standardavvikelse 18.14 24.91 21.79 11.29 

Minimum 17.1 19.9 18.1 69.2 

Maximum 70 100.2 90.8 111.3 

Antal 15 20 25 16 

Konfidensnivå(95.0%) 10.0 11.7 9.0 6.0 

 
E05 & E06 
70 km/h 

Möter bussen 

Skylt A Skylt B Skylt C Skylt D 

     

Medelvärde 69.5 69.6 71.7 77.9 

Medianvärde 69.2 64 69.8 79.65 

Standardavvikelse 14.97 11.15 15.68 11.23 

Minimum 41 54.3 30.8 46.3 

Maximum 100.9 86.8 95.3 97.8 

Antal 17 11 17 28 

Konfidensnivå(95.0%) 7.7 7.5 8.1 4.4 
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Kravspecifikationen – draft 2010-07-14 
Specification of functionality 
The new bus sign should inform passing drivers that the speed limit is 30 km/h when 
approaching the stopped bus from both directions. The sign should also provide the 
passing driver with knowledge about the reason behind – due to safety for children 
boarding / deboarding the bus. 

The aim is to have a sign that is visible for the driver as soon as possible, no matter if 
the driver focuses on the bus or not. This means that the sign should be possible to see 
both in the peripheral and the foveal vision. If the driver has seen the sign he or she 
should be able to read and understand the message in time to react and follow the 
recommendation in a safe and well controlled way. The sign should be possible to be 
read and understood by a glance. If the sign has been recognized it should only be 
present in the peripheral view as a reminder. 

The following functionality specification has the aim to assure that the desires above 
will be fulfilled. The specification is done in order to support Trafikverket with 
knowledge moving towards a final legalisation related to a speed of 30 km/h as 
mandatory when passing. 

 

The pictorials aimed for are the following: 

Small children with small red frame (square), large children with large red frame 
(square), 30 large frame (round). 

 

To keep in mind: 

In Sweden there are no national mandatory rule regarding VMS signs when it comes to 
design. The recommendations and standards used during the work are the following: 

 

 The EU standard of “Traffic control equipment - warning and safety light 
devices” 
(EN 12352:2000) 

 The EU standard of “Road vertical signs – Variable message traffic signs” 
(EN 12966) 

 Vägmärkesförordningen (2007:90) 
 VMS – A literature review (Sara Nygårdhs and Gabriel Helmers, 2007) 
 Vägar och gators utformning (VGU) (a national tool for road construction 

including examples) 
 Laesbarhed af VMS tavler, Results from NMF seminar in Helsingfors 2008, 

Lene Herrestedt. 
 Optimum luminance of VMS in daylight, Preliminary results from NMF 

 

It is worth underlining that all recommendations given here both regarding pictorials 
and speed recommendations should be in line with EN 12966 and EN 12352. 
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Functional demands on a higher level. 
 Demands Motivation 

Conspicuity The sign must be detectable 
peripherally with an angle of at least 
XX deg at a distance of YY m (tested 
statically). The viewing angle for 
testing is 0°. 

The larger the conspicuity angle the 
more likely it is that the driver will focus 
on the sign and read it. 

Visibility The sign must be visible at a distance 
of at least 150 m with an overcast sky. 

Drivers very rarely look away from the 
road for more than 2 s each time. At 70 
km/h this corresponds to a distance of 
40 m. Then there are always at least 
100 m left to detect and read the sign. 

Readability The sign must be readable at a 
distance of 100 m with an overcast 
sky. 

Over a distance of 90 m a vehicle can 
decelerate from 80 km/h to 30 km/h if 
the deceleration occurs with 3 m/s2. 
(Comment: in Denmark the following 
equation is used: 2 s + antal budskap/3 
= 2.3 s (source: Danske vejregler för 
skyltar) 

 

Understandable The driver has to be able to 
understand without doubt that 30 km/h 
is the legal speed limit when passing 
the bus. 

Drivers must be able to follow the laws. 

(Comment: Making the sign as similar 
as possible to the well-known road signs 
will enhance understanding. It is 
necessary to inform about what to do 
(30) and why (children).) 

Handling   

Maintenance   
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Specification related to visibility, readability,  perception and conspecuity 
 Demands Motivation / Source 

”Information” The following should sequentially be 
seen on the sign: 

Mandatory: 

A larger version of the child pictorial 
with a red squared frame around and 
30 with a red circular frame around. 

Optional: In addition a sign with small 
children with a red squared frame 
around. 

The conspicuity level will be raised by having a 
moving information sequence. This will also 
stress the message that children move and are 
unpredictable. Also, both the speed limit and 
the motivation for the speed limit have to be 
visible. 

Type of sign The sign must be able to display a 
sequence of different messages. 

Expansion and contraction will increase the 
conspicuity level. 

Form of sign The sign should be square. To have space enough to show the different 
pictorials. 

Luminance The luminance should vary with the 
ambient light. It should automatically 
adapt to ambient brightness with at 
least 4 dimming levels or preferably 
continuously 

 

 

The sign should be visible both in bright sunlight 
and at night and at all ambient light levels in 
between, but it should not produce glare. 

Continuous or many steps of luminance 
adaptation to ambient light levels is preferred 
over one luminance level or few steps in 
luminance adaptation. 

Minimum 
luminance 

The minimum luminance level should 
be 75 cd/m2. 

Comment: Danish motorways have 200 cd/m2 
as minimum possible luminance. We would like 
to have the lowest possible luminance level that 
is realistic. We propose L2. 

Luminance 
ratio 
(contrast) 

Min R31 

 

 

Viewing 
angle (or 
beam width) 

The minimum viewing angle should 
be at 30° (i.e. min 50% of 
luminance). 

Comment: There is no legal demand how well a 
sign must be visible in terms of visual angle. 
The school bus sign must work both in urban 
and rural areas. For urban areas it is likely that 
big angles are common (vehicles coming 
around the corner). At least 30 deg are 
recommended. 

Frame type Frames will surround the pictogram 
(squared) and the 30 (circular) 

 

The big frame should be as large as the sign we 
have. 

  

                                                 
1 Prioritization: C2 (colour), L3* (luminance), R3 (luminance ratio) och B7 (beam width) we 
prefer a prioritization in line with L, LR, B & C (the most important first). 
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Frame width The frame width should follow the EN 
12966 standard 

The more a sign resembles a roadside 30-sign, 
the easier it is to understand it. EN 12966 
Standard (Bilaga C) 

Frame 
colour 

The colour of the frame should be 
red (Pantone 185 C Röd) 
(Recommended: Class C2 according 
to CIE 1931 chromaticity diagram, in 
EN 12966). 

 

The sign should be as similar as possible to a 
roadside sign that carries a similar message. 

Child symbol 
– design 

Pictogram symbol with children 
should be in line with the Vienna 
convention. 

 
 

E/CONF.56/17/Rev.1/Amend.1 

Child symbol 
– ”filling” 

The child symbols should be solid 
(filled) 

Visibility is better with solid/filled symbols. EN 
12966 Standard 

Child symbol 
– size 

For the large symbol the children 
should be as large as the number 30 
in its largest dimension. If also small 
children is used in sequence with big 
children and 30 then they should still 
be large enough to be seen. 

 

Child symbol 
– colour 

white  

   

Child symbol 
– direction 

The children should run to the left. The same as on the old sign, similarity will 
increase understandability. 

30 – font The same font as for roadside signs 
should be used (Tratex) 

 
 

The more a sign resembles a roadside 30-sign, 
the easier it is to understand it. 

30 – ”filling” Filled or two rows of diods. Should 
follow EN 12966 Bilaga C 

EN 12966 

30 – size The numbers should be 400 mm 
high. 

Tests have shown that text of this size can be 
read from a distance of 100 m. 
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30 – colour White VTI rapport 570A, Sara Nygårdhs, 2007 

Background 
– colour 

Black VTI rapport 570A, Sara Nygårdhs, 2007 

Blink 
sequence – 
symbols 

Mandatory: Children – 30 

Optional: Small children – Big 
children - 30 

The increase in size of the children symbolises 
that the children are moving and get closer. 

Blink 
sequence – 
duration 

Smaller children – 0.5 s 

Bigger children – 0.5 s 

30 – 2 s 

VTI report, coming 

Placement 
front of bus 

The sign should be placed as high on 
the bus as possible. 

 

Placement 
back of bus 

The sign should be placed as high on 
the bus as possible. 

A high placement enables drivers who are in 
the second, third or a following position behind 
the bus to see the sign, which allows them to 
adapt their behaviour in time. A sign placed 
high also does not get as dirty as a sign placed 
low. 
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Demands related to handling by the driver. 
   Demands Motivation / Source 

   

Switching on 
the sign 

The sign should be switched on 
automatically at a distance 
where the bus has departed 100 
m from the bus stop. There must 
be a manual override switch. 

 

Ignition of 
sign 

The sign must have the 
possibility to be switched on 
automatically (e. g. related to 
door opening or a certain GPS 
position), and also with a manual 
function. The manual function 
should override the automatic 
function. 

The automatic function guarantees that 
everything works under normal 
conditions. Under certain special 
circumstances, however, the drivers 
must have the possibility to override the 
automation. In focus groups drivers also 
demanded this functionality. 

Switching off 
the sign 

The sign should be switched off 
automatically at a distance 
where the bus has departed 100 
m from the bus stop. There must 
be a manual override switch. 

Comment: Drivers mentioned that the 
distance could be flexible and different 
on the way to school and away from 
school, depending on whether there are 
children on the street before the bus 
arrives (way to school) or after the bus 
has left (away from school). 

Indicator 
(sign status) 

An indicator should show 
whether the sign is switched on 
or switched off. In case of 
different messages (t. ex. 70 
km/h speed limit vs. higher 
speed limits) it should also show 
what information the sign 
presents. 

ESoP, 2005 

 

Placement 
of switch 

Easy to reach and not 
demanding more than one hand. 

ESoP, 2005 
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Demands on maintenance/resistance 
  Demands Motivation / Source 

Washing The sign should be able to 
withstand high-pressure washing. 

EN 12699 

Vibrations  EN 12699 

Weight of sign  EN 12699 

Salt spray test  EN 12699 

Withstanding 
substances 
(Benzintest) 

 EN 12699 

Impact resistance  EN 12699 

Temperature range  EN 12699 

Operating voltage 24Volts EN 12699 

Frontplate  EN 12699 

Housing Easy to clean, flat surfaces EN 12699 
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