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SKOLSKJUTSAR - En litteraturstudie kompletterad med fältstudier från USA

av Berit Nilsson

Väg- och trafikinstitutet, Linköping

Sammanfattning

I en tidigare pilotstudie, Nilsson B (1991) framkom att det finns vissa prob-

lem i samband med skolskjutsåkandet för förskolebarnen i Kinda kommun.

Barnen fick åka långa omvägar för atthämta upp sina kamrater och/eller byta

Skolskjutsar pga samåkning med barn i olika åldrar som sedan skulle vidare

till skolor som var placerade på annan ort.

Ett behov av att systematisera kunskapen om skolskjutsarna internationellt

genom en litteraturstudie fanns och därför genomfördes en Iitteratursökning

med hjälp av VTIs dokumentalister.

Den mest utbredda verksamheten förekommer i USA och därför genomfördes

vissa kompletterande fältstudier där.

I de officiella dokument som finns i Sverige presenteras problemet på ett

övergripande sätt där barnens intressen tas till vara. I olika forskningsrappor-

ter som finns redovisade i Sverige förekommer ett mer ekonomiskt inriktat

perspektiv och där kommer lätt barnens intressen i kläm med olika bespa-

ringsåtgärder.

Ett speciellt framtaget fordon används i USA för skolskjutsning. Verksamhe-

ten är väl utbyggd med 390 000 fordon som skjutsar 25 miljoner barn. Arbe-

tet med att öka säkerheten fortsätter hela tiden. Höftbältens för- och nackde-

lar har diskuterats flitigt samt hur miljön runt omkring ska förbättras med

hjälp av bla säkrare hållplatser. Som ett exempel kan nämnas att man har

infört stopplikt, vilket innebär att när skolbussen stannat för att ta upp eller

släppa av barn, stannar den övriga trafiken.

I Norge anses skolskjutsarna vara ett säkert sätt att transportera skolbarn. I

Tyskland upplever man problem med trängseln i samband med färd i och vid

väntan på skolbussen. De försöker åtgärda problemen med hjälp av frivilliga

vakter. Skolbussarna i Österrike är i dåligt skick. Där försöker man engagera
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föräldrarna till att ta ett större engagemang. I Frankrike satsar man på att

integrera skolskjutsarna med ordinarie Iinjetrafik.

Canada har krocktestat skolbussar försedda med höftbälten. Deras resultat

visar att bälten kan åstadkomma mer skada än nytta. Vid senare test fram-

kom att bakätvänd stol med höftbälte gav goda resultat.

I Australien ägs skolbussarna till ca 40% av privatägda företag. Olika model-

ler har testats, bl a att lärarna på landsbygden hämtar upp och lämnar av

barnen på väg till skolan.
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School transport - A literature study with complementary field studies in the

U.S.

by Berit Nilsson

National Swedish Road and Traffic Research Institute

Summary

A previous pilot study, Nilsson 8 (1991) showed that there are certain

problems for pre-school children using school transport in the municipality of

Kinda. i

There was a need to study the scheme through a literature survey and with

the aid of the Institute, documentary research was carried out.

The U.S. proved to have the most widespread scheme. Consequently, a

number of complementary field studies were carried out there.

In the official documents available in Sweden, the problems are presented in

a comprehensive way and are concerned with children's interests. Various

Swedish research reports have an economic approach, where children's

interests are neglected because of various cost-saving measures.

Specially designed vehicles for school transport are used in the U.S. The

scheme is well organized, with 390,000 vehicles transporting 25 million

children. Efforts to increase safety continue all the time. The advantages and

disadvantages of hip belts have beendiscussed frequently and so has im-

provement of the environment through, for instance, safer bus stops. To

mention an example, there is an obligation for all other traffic to stop when

the school bus has stopped to collect or drop children.

In Norway, school buses are considered to be a safe way of transporting

children. In Germany, there is a problem with crowding, both when waiting

for and travelling by school bus. Voluntary guards are one way of solving the

problem. School buses in Austria are in poor condition and parents are urged

to increase their commitment. ln France, there is investment in the integra-

tion of school transport and regular traffic .
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IV

In Canada, crash tests with school buses equipped with hip belts have been

performed. The results show that belts can result in more damage than

benefit. However, further tests with rearward facing seats with hip belts

have been successful.

In Australia, approximately 40% of school buses are owned by private enter-

prises. Various methods have been tested, such as teachers in the country-

side collecting and dropping children on their way to school.
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1 BAKGRUND

I dag åker nästan 300 000 barn i Sverige kollektivt till förskola/skola, två

tredjedelar med särskild skolskjuts och resterande med ordinarie busstrafik

(888:12 servicematerial). Skolskjuts får barn som har lång eller trafikfarlig

skolväg. Skolstyrelsen eller socialnämnden i kommunen fattar beslut om vem

som får skolskjuts.

I många fall får barnen vänta på bussen vid trafikerade vägar och framför allt

de mindre barnen kan uppleva oro inför skolresan pga bråk vid hållplatsen.

Det är vid av- och påstigning som de största olycksriskerna förekommer och

det är där de utsätts för bilarnas avgaser och buller (888z12 servicematerial).

En studie med titeln "Skolskjuts för förskolebarn i Kinda kommun" Nilsson 8

(1991) genomfördes 1990.

I denna studie framkom att det finns en del problem i samband med skol-

skjutsåkandet. Barnen fick i vissa fall åka långa omvägar för atthämta upp

sina kamrater och/eller byta Skolskjutsar pga samåkning med barn i olika åld-

rar som sedan skulle till skolor som var placerade på annan ort. Samåkningen

medförde även långa väntetider för förskolans barn.

Barn som skjutsades i taxibilar satt bältade medan barnen i minibussar fick

sitta obältade.

Utifrån dessa resultat framkom ett behov av att systematisera kunskapen om

skolskjutsverksamheten internationellt för att få en översikt över verksamhe-

tens mål, organisation och problem.

1 .1 Syfte

Syftet med denna studie är att genom en litteraturinventering av de forsk-

ningsresultat och anvisningar som finns för skolskjutsverksamheten, beskriva

skolskjutsverksamheten i Sverige och i andra länder. Studien syftar även till

att få fram förslag och idéer till lösningar som skulle kunna förbättra den

svenska verksamheten.
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2 METOD

Med hjälp av dokumentalister på VTI gjordes en litteratursökning på databa-

serna IRRD, ROAD LINE och TRANSDOC med begränsningen att litteraturen

inte fick vara äldre än från 1980.

Genom denna sökning och genom förfrågningar hos andra forskare återstod

efter gallring 90 titlar som bedömdes vara av intresse. Samtliga titlar är ge-

nomgångna och finns redovisade i bokstavsordning i Iitteraturförteckningen.

Det skulle vara önskvärt att beskriva olika länders organisation på ett jämför-

bart sätt, men dessa uppgifter kan inte fås via ovan redovisade databaser.

Dessutom saknas engelsk översättning för vissa länder. I detta meddelande

redovisas därför olika aspekter från olika länder.

Målsättningen vid genomläsningen av litteraturen har varit att få en bild av

hur verksamheten fungerar och var resurserna läggs. Är det en ökad säkerhet

som prioriteras och är det i så fall den inre eller den utanför skolskjutsen?

Läggs resurserna på att bygga ut och förbättra verksamheten eller på att få

en så billig verksamhet som möjligt?

Detta arbete redovisar inte de rent tekniska aspekterna på skolskjutsarna.

Fältstudier som genomfördes i USA dokumenterades genom fotografering för

att exemplifiera hur verksamheten kan se ut där. Det är välkänt att verksam-

heten är mest utbyggd i USA.

Fältstudierna kompletterades med några få personliga öppna intervjuer med

personer bosatta i utkanten av Philadelphia. En lärare och en sekreterare på

samma skola intervjuades. En mamma och hennes aupair samt sonen i

samma familj intervjuades också.

Intervjupersonerna fick här tillfälle att berätta om sina erfarenheter av verk-

samheten.
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3 RESULTAT

Nedan följer en redovisning av den genomgångna svenska litteraturen och

den från USA med resultat från intervjuer och bilddokument. Därefter följer

en redovisning från Norge, Tyskland, Österrike, Frankrike, Canada och

Australien.

3. 1 Skolskjutsverksamheten i Sverige

TSV gav den 19 april 1988 ut "Översyn av bestämmelserna om skol-

skjutsning". Där finner man de föreskrifter som gäller för skolskjutsverksam-

heten i Sverige.

Under rubriken "Regler om vägmärken och trafik - skolskjutsning", paragraf 1

kan man läsa definitionen av skolskjutsning.

"Med skolskjutsning avses i denna förordning sådan befordran av elev i för-

skola, grundskola, gymnasieskola eller motsvarande skola till eller från skolan

som ordnas av det allmänna särskilt för ändamålet och ej är av tillfällig

natur".

Vidare kan man läsa under paragraf 2, samma rubrik, att: "Skolskjutsning

ska med avseende på tidsplaner och färdvägar ordnas så att kraven på tra-

fiksäkerhet tillgodoses". Man prioriterar alltså barnens säkerhet.

I paragraf 5 står att sittplatserna i personbil som används för skolskjutsning

ska vara utrustade med bilbälten, vilket innebär att minibussar som är regist-

rerade som lätt lastbil eller buss inte behöver utrustas med bilbälten.

TSVs bedömning är att de flesta barnen åker med normal taxibil, därefter lin-

jebuss, minibuss registrerad som buss, läng taxi, minibuss registrerad som

personbil och i sista hand åker barnen i minibuss registrerad som lastbil. Det

innebär att flest antal barn åker bältade i personbil till förskolan/skolan.

Vidare återfinns i denna skrift "TSVs föreskrifter om anordningar för utmärk-

ning av skolskjuts". Där står i punkt 2.1 att: "Anordning för utmärkning av

skolskjuts ska bestå av kvadratisk skylt med blinklyktor i skyltens över hörn".
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Blinklyktorna ska kunna avge orangegult blinkande ljus. Denna skylt ska

under färd vara uppfälld och blinka i samband med av- och påstigning.

Mycket övergripande beskrivs tidsplaner, färdvägar, hållplatser och under-

visning i TSVs föreskrifter om skolskjutsning. Som exempel står att "Vid

skola bör hållplats för skolskjuts läggas i direkt anslutning till skolområdet.

Kan hållplats inte förläggas i direkt anslutning till skolområdet och måste ele-

verna därför korsa väg med livlig fordonstrafik, bör det eftersträvas att

gångtunnel, gångbro eller signalreglerat övergångsställe anläggs". Åter igen

kan man konstatera att barnens säkerhet understryks mycket kraftigt.

Under denna rubrik finns även under punkt 8 redovisat om bilbälte att "Den

som färdas i en buss eller en lätt lastbil som används vid skolskjutsning på en

sådan sittplats som är utrustad med bilbälte ska använda bältet." Dessutom

gäller fr 0 m 1989-08-01 bestämmelserna i TSVFS 1988:7 om användning

av bilbälte och särskild skyddsanordning även vid skolskjutsning. Det ligger

på Skolstyrelsen att se till att bestämmelserna om skolskjutsning och Skol-

styrelsens direktiv efterlevs.

I Statens offentliga utredningar (1969/26) berörs det mesta inom skol-

skjutsverksamheten. I ett stycke under planering står: "I första hand bör

emellertid elevernas berättigade intresse av korta väntetider och så kort färd-

väg som möjligt beaktas". Här är det både säkerheten och framkomligheten

som poängteras. Man beaktar här barnens intressen i första hand.

I en rapport från Kollektivtrafikberedningen, (KTB, 1984:3 delrapport 2), be-

skrivs i inledningen att skolskjutsandet är mycket omfattande i Sverige och

därmed mycket kostsamt. Planeringsarbetet blir mycket komplext och be-

svärligt, vilket gör att kommunen får göra många kompromisser där den

bästa avvägningen mellan kostnad och standard för barnet avgörs. De har

delat upp kostnaden för skolskjutsarna på kapitalkostnad, tidskostnad som

beror på hur lång tid bussen kör och körkostnad som är beroende av

sträckan.

I Transportforskningsberedningens slutrapport, (1985:3 Johansson B mfl),

redovisas resultatet av den planeringsmetod som testats av KTB (se ovan).

Där framkom att kostnaderna kunde reduceras genom en samordning av

förskolans och skolans scheman, utnyttjande av tomkörningar till nytto-
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transport och gemensamt utnyttjande av fordon med andra grannkommuner.

Om skolans tider ändrades kunde skolbarnen i större utsträckning utnyttja

den ordinarie linjetrafiken.

En enkätstudie där barn från mellan- och högstadiet tillfrågats visar att bar-

nen accepterar ett byte av skolskjuts under vägen, längre åktid eller väntetid

om de i stället fick en sittplats i bussen. De kunde också i högre grad accep-

tera längre väntetid om de väntade med en kamrat jämfört med att vänta

ensam.

Oberoende av organisationsform konstateras i rapporten att det är viktigt att

man väljer en person med hög kompetens inom trafikplanering, trafikekonomi

och skolfrågor att planera verksamheten.

l rapporten nämns att trafiksäkerheten, pedagogiska aspekter och standarden

för barnen mäste tillgodoses, men man säger inte i vilken utsträckning.

Dessutom konstateras att skillnader förekommer mellan vad förskole- och

lågstadlebarn har för förutsättningar i jämförelse med mellan- och högstadie-

barnen. Ett resonemang om på vilket sätt detta kan påverka skolskjutsplane-

ringen saknas. Som exempel kan nämnas att man i olika åldrar klarar olika

mycket, t ex förmågan att klara av att åka med ordinarie linjetrafiken, att

byta fordon och att stå och vänta vid hållplatsen. De mindre barnen har inte

samma mognadsmässiga förutsättningar. Att vistas i trafiken innebär en

mängd komplicerade överväganden som kräver en viss utvecklingsnivå

(S 88:12 Servicematerial).

l Byggforskningsrådets rapport, R18:1985 "Bjerkemo S-A" m fl, belyser man

olika bebyggelsemönster och lokaliseringsprincipers inverkan på transportbe-

hovet och transportförutsättningarna.

För att minska kostnaderna för kommunen när det gäller skolskjutsning ges

tre olika förslag:

1. Anpassning av standardkraven, vilket här menas att inga barn inom tätt-

bebyggt område får skolskjuts eller att man ökar gränsen för när barnen

är berättigade till skolskjuts.
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2. Samordning av transporter som ger ett bättre utnyttjande. En samplane-

ring av linjetrafiken, färdtjänsten och skolskjutsarna bidrar till att man

kan se transportbehovet som ett gemensamt behov.

3. Beakta transportförutsättningar vid lokalisering av olika verksamheten

och bebyggelse, fundera på transporter vid nybebyggelse och eventuellt

att man inte tillåter att bygga bostäder på avlägsna platser.

I rapporten saknas ett resonemang om barnens säkerhet och trygghet. Liten

hänsyn tas till dessa aspekter. Man lägger i stället tyngdpunkten på de eko-

nomiska aspekterna.

Kommunikationsdepartementets betänkande 1979:6, beskriver skolskjuts-

arna som ett transportsystem som från trafiksäkerhetssynpunkt är säkrast

och därför bör anordnas i så stor utsträckning som möjligt.

Vidare beskrivs där att trängsel och oordning i samband med av- och påstig-

ning är ett problem och bidrar till olyckor som kan få svåra konsekvenser. Ett

försök att förhindra denna typ av olyckor är att skolskjutsarna sedan 1976

har försetts med en skylt med blinkande orangegult ljus. Dessa lampor ska

tändas 100 m före och efter på- och avstigning.

l boken "Mamma, pappa barn" från TSV 1988 skriver man att de svåraste

olyckorna inträffat när barnen i samband med avstigningen sprungit rakt ut

på trafikerade vägar. I tidskriften "Skolan och trafiken" våren 1988, TSV, re-

dovisas att under perioden 1980-85 omkom nio barn i Sverige i samband

med skolskjutsning. Tre av dessa omkom i samband med av- och påstigning,

fem i samband med kollision med tåg.

En genomgång gjordes av TSVs analyssektions dödsolycksregister, innehål-

lande data över olyckor där någon person avlidit i omedelbar anslutning till

olyckor för åren 1986 till 1991-11-18. Där framkom att åtta barn i åldern 6-

14 år omkommit i samband med att de hade åkt skolskjuts. Sex olyckor in-

träffade när barnen gått av skolbussen/taxin och gått ut bakom bussen för

att korsa gatan. De har blivit påkörda av mötande fordon. Vid ett olyckstill-

fälle blev ett barn påkört av skolbussen, när det var på väg att korsa gatan

framför bussen. En olycka inträffade när ett barn sprang parallellt med skol-
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bussen på motsatt sida och när barnet korsade gatan för att hinna med bus-

sen blev det påkört.

I materialet kan man misstänka att fler dödsfall i samband med skolskjutsar

finns, men det framgår inte i klartext. Dessutom kan fler barn ha avlidit efter

en tids sjukdom. Hur många som skadats framgår inte av materialet.

Att många kommuner fortfarande följer de regler som tidigare gällde för att

få statsbidrag påpekas i "Skolan och trafiken" 1983 från Skolöverstyrelsen.

Reglerna upphörde att gälla 1966 och nu avgör kommunerna själva när det är

lämpligt att sätta in skolskjuts. Kommunen har alltså möjlighet att ompriori-

tera besluten varje termin för varje enskilt barn.

I boken påpekas också att speciellt för de små barnen kan resan till skolan bli

lång och arbetsam, vilket kan leda till att de känner en oro inför skolresan.

Socialstyrelsen redovisar i sin rapport nr 17/79 att chaufförerna som kör

skolskjutsarna främst ansåg att riskerna förekom i samband med av- och på

stigningen. Lärare och föräldrar till barnen ansåg däremot att det var de långa

väntetiderna som var riskfyllda. l Skolöverstyrelsens servicematerial (1988)

tas problemet med oro och rädsla inför resan upp. Även här fastslås att det

är i samband med av- och påstigning samt väntetiderna som barnen utsätts

för olycks- och även hälsorisker.

Vid den studien som genomfördes i Kinda kommun (Nilsson 8, 1991) fram-

kom att verksamheten i stor utsträckning anpassat sig efter skolans tider,

vilket i Kinda kommun resulterat i tidiga morgnar för förskolans barn, samåk-

ning med större skolbarn och byten av skolskjuts med väntetider som följd.

Föräldrarna till förskolebarnen ansåg bl a att inskolningen till deltidsförskolan

fördröjdes eftersom väntetider och byten med skolskjutsarna påverkade bar-

nen så pass mycket. Kritik framfördes mot att Skolskjutsar körde för fort, vil-

ket bl a leder till att barnen blev åksjuka. Att några barn stod upp i linjebuss

och minibuss klagade ett par föräldrar på. De ansåg att kontakten mellan

barnen och chaufförerna fungerade bra samt att det var bra när taxin körde

fram till bostaden och lämnade av och hämtade upp barnen där.

I en rapport från Linköpings Universitet (Andersson 8-0 1979) redovisas att

en förskjutning av skolans start och sluttider samt ökade väntetider gav en
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ekonomisk besparing. Förslag på en samlad skoldag föreslås i rapporten för

att lösa problemet med olika slut- och starttider. Däremot blev vinsten liten

på att förlänga gångavståndet för barnen från hemmet till hållplatsen.

Regeringens proposition 1987/88z33 uppskattar att ca 100 000 barn åker

skolskjuts med personbil. Vidare redovisas att Socialstyrelsen efterlyser reg-

ler för skolskjutsverksamheten inom förskolans ram, bl a för transporter av

barn på daghem och inom familjedaghem. Motiveringen är att det är viktigt

från säkerhetssynpunkt men även de pedagogiska aspekterna framhålls. De

anser att det är viktigt för barnen att få se att man använder bilbälte kon-

sekvent, även föraren. Dessutom måste säkerheten höjas totalt sett för bar-

nen som åker till och från skolan anses det i propositionen. En hög säkerhet

inne i skolskjutsen är bra men det ökar inte säkerheten totalt sett om många

barn av ekonomiska orsaker tvingas att gå till skolan i stället för attåka skol-

skjuts.

Stopplikt vid stillastående skolskjuts har diskuterats i Sverige men det har

beslutats att det inte ska införas, med motiveringen att det kan skapa en

falsk trygghet hos barnen. Dessutom anser de att barn har svårt att komma

ihåg om de åker skolskjuts eller linjetrafik och kan då tro att bilarna alltid

stannar. Det kan även bli problem med köbildning, om all övrig trafik måste

stanna i samband med att barnen går av och på bussen. Vid propositionens

remissutredning framkom att några instanser ansåg att stopplikten skulle ut-

redas vidare. Stopplikten diskuteras vidare nedan under USA-avsnittet.

l bulletin 45 (Lippoy R rn fl 1982) beskrivs ett projekt där man utifrån ett

datorbaserat program planerade skolskjutstrafiken. Resultatet visar att med

hjälp av en omläggning av busstrafiken och en förskjutning av skolans tider

kunde antalet bussar reduceras från 11 till 6 st. Några elever fick ökade res-

tider med 5-10 min och några fick upp till 30 minuters väntetid vid skolan.

Den totala kostnaden minskade med 30%.

I den svenska litteraturen framkommer sammanfattningsvis att de problem

som finns förekommer i samband med att barnen väntar på skolskjutsen och

vid av- och påstigningen. Dessutom är det ett ekonomiskt problem för kom-

munerna som kan få konsekvenser för barnens säkerhet.

VTI Meddelande 665



3.2 Skolskjutsverksamheten i USA

Thomas L (1983) redovisar att skolskjutsandet började med häst och vagn

redan 1869 i USA. Den första skolbussen byggdes 1909 och tog 24-30

barn, vilket var dubbelt så många som hästvagnen. Då var skolbussarna

svarta, sedan orangefärgade och nu gula. I början av seklet var farmarna

stolta över att sända sina barn i skolbussarna till de större skolorna med

bättre undervisning. Enligt Thomas ändrades skolbussarna drastiskt 1977 då

de utrustades med bl a nödutgängar och speciella säten med höga ryggstöd.

Det är främst under de senaste 50 åren som gator och motorvägar byggts ut

i USA, bilismen har ökat och med den antalet Skolskjutsar. En ökning har

skett i USA från 58 000 Skolskjutsar ären 1929-30 upp till 340 000 skol-

skjutsar ären 1985-86.

l Special report 222, (THE 1989) redovisas att i medeltal dödas 10 skolbarn

inne i skolskjutsarna varje år. Detta gäller för skolbuss "Type I", som an-

vänds till 80-85% av transporterna. Ytterligare två dödas när de åker annan

skolskjuts och 38 dödas i området utanför skolbussen i samband med vänte-

tid och av- och pästigning. 480 barn skadas inne i skolbussen och 160 i om-

rådet utanför, men då ska man veta att i USA finns ca 390 000 skolbussar

som skjutsar ca 25 miljoner barn.

Under en femårsperiod 1982-86 gjordes en sammanställning och analys av

skolbussrelaterade olyckor. Varje år dödades 149 personer i skolbussrelate-

rade olyckor. Av dessa var 45 fotgängare utanför bussen, 37 var elever

(under 20 är) och åtta vuxna. Av dessa dödades 24 av skolbussen, två av

fordon som användes till skolbuss och en av annat fordon. Olyckorna inträf-

fade måndag till fredag och 40% inträffade mellan kl 15.00-16.00

(oberoende av ålder slutar de flesta barn vid samma tidpunkt).

Dödsolyckorna sker oftast på små vägar, medan olyckor med andra fordon

inblandade sker på större vägar och på landsbygden. Det är de yngre barnen

som dödas i dessa olyckor, 22% är mellan 5-6 är och 28% är mellan 7-8 år.

Förutom att det varje år dödas 45 fotgängare i området utanför skolskjutsen,

rapporteras 800 personer skadade.
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Arbetet med att öka säkerheten fortsätter hela tiden. Övergripande i USA är

TRB i Washington som arbetar med utvecklingsarbetet av skolbUssarna och

som 1977 presenterade nya rekommendationer och 1989 kom ut med en

bok om skolbussar.

De rekommendationer som gäller fr 0 m 1977 är att bussar mindre än "Type

l" måste ha höftbälte, medan "Type I"-buss (fordon med totalvikt över 5 ton)

har speciella säten som är energiupptagande och med extra höga ryggstöd

vilket gör att höftbälten inte krävs. Andra rekommendationer gällande

bromsar, bränsletank och backspeglar (se svensk Översättning, Wenäll 1989-

09-04) kom i samma dokument.

Nu gäller diskussionen om även "Type l"-bussar ska utrustas med höftbälten.

Några delstater har redan börjat att använda sig av dessa. TRB anser att de

delstater som vill, får montera in dessa bälten, men det finns annat som är

viktigare och bör åtgärdas i första hand.

Förutom en ökad säkerhet inne i bussen med bättre säten och nödutgångar

föreslår TRB att man måste göra ett bättre urval av chaufförerna som kör

skolbussarna och dessutom ge dem bättre träning samt utbilda och övervaka

eleverna.

Chaufförerna rekommenderas att få utbildning, mellan 6-12 timmar. Vid

dessa tillfällen skulle bland annat information om var och när olyckorna in-

träffar redovisas samt vilka bestämmelser och lagar som gäller för verksam-

heten. En guide är framtagen för utbildningen och man har utbildat ledare

som i sin tur går ut och utbildar nya ledare och chaufförer.

Eftersom i princip samtliga barn i USA åker skolskjuts (om inte annat så på

utflykter) bestämdes 1985 att samtliga barn bör få utbildning i hur man ska

gå säkert till och från bussen. De ska även lära sig var man ska stå och

vänta på bussen och hur man går av och på bussen. Vid dessa tillfällen kan

man använda speciellt framarbetade filmer, spel och även broschyrer till för-

äldrarna. Man övar även praktiskt hur och var man ska gå. Detta är beräknat

till 6 timmar. TRB har konstaterat att det är stor skillnad mellan staterna på

hur mycket tid som läggs på praktiska övningar men de anser att mer tid bör

ägnas för den aktiviteten.
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l Californien har man genomfört ett försök med att chauffören går ut och

hjälper barnen över gatan, men man har funnit att detta tar för lång tid.

Val av färdväg och hållplatserna bör ses över. Busstoppen bör placeras på en

plats där sikten är lång åt båda håll och dessutom bör man försöka minimera

trafikblockeringarna. Bussen ska inte behöva backa och barnen ska helst inte

behöva korsa en gata för att gå på eller av bussen.

Vidare vill man att alla bussarna utrustas med en utfällbar stoppskylt, som

automatiskt fälls ut när bussen stannar (på den vänstra sidan som år ut mot

gatan). När barn dödats av andra bilar har det ofta varit pga att den påkö-

rande bilen inte har stannat för skolbussen. De flesta staterna har en lag som

förbjuder omkörning av en skolbuss som stannat med röda blinkande lampor.

Det har visat sig att färre fordon bryter mot stoppförbudet och antalet

olyckor har reducerats, om man använder den utfällbara stoppskylten.

Bussarna kan även förses med speglar som gör det möjligt för föraren att se

bättre, både invändigt och utanför bussen. Ökad användning av speglar har

prövats för att få bort s k döda vinklar och öka chaufförernas möjlighet att få

information om medtrafikanterna, vilket man tror har en viss säkerhets-

höjande effekt.

Högtalare har testats där chauffören har en möjlighet att samtala med barnen

och tala om när det är klart att passera gatan. Det krävs då att chauffören

har en bra utbildning på just detta.

En anordning som fälls ut framför bussen med syfte att förhindra barnen från

att gå ut för nära framför bussen och bli påkörda, beskrivs som en åtgärd att

försöka minska antalet olyckor. Man har testat en sådan barriär som fälls ut

automatiskt när dörren öppnas. På detta sätt tvingas barnen ut en bit framför

bussen, vilket gör att chauffören har bättre uppsikt över dem och inte kör på

barnen.

Bitta A (1984), tar upp problemet med disciplinen på skolbussarna. Disciplin

krävs på bussarna av säkerhetsskäl både under färden och när barnen går av

och på skolskjutsen. Författaren menar att chauffören har till uppgift att

kontrollera barnen och muntligt säga till de barn som inte följer reglerna. Om
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detta inte hjälper, krävs att skolan får en rapportering och till slut kan barnet

stängas av från skolskjutsningen och får åka till skolan på annat sätt.

l körkortsutbildningen för t ex delstaten Pennsylvania påpekas att barnen ofta

rusar ut från skolbussarna rakt ut i gatan. Det som gäller är att när skolbus-

sens röda blinkande ljus är tänt, måste all övrig trafik stanna, både bakom

och framför bussen.

I North Carolina rapporterades samtliga skolbussolyckor under en period,

1977-78 och 1978-79, Lacey J (1980). Totalt rapporterades 61 olyckor.

Man undersökte dessa olyckor genom att åka ut till olycksplatsen och foto-

grafera, intervjua chauffören, barnen och andra inblandade samt med hjälp av

färdiga formulär få information om vägdata, väderlek, sikt, trafikintensitet

och bussens standard. Resultaten visade att vid de flesta olyckstillfällena, 34

olyckor, hade skolbussen kolliderat med ett annat fordon. Vid 31 av dessa

olyckor var chauffören av skolbussen vållande till olyckan. Vid sex

olyckstillfällen var orsaken att skolbussen kört av vägen. Resultaten pekar på

behovet av utbildning av chaufförerna.

I många skrifter har det förts en diskussion om för- och nackdelar med bälten

i skolbussarna. Det är främst höftbälten som har diskuterats. Några tycker

att sätena är konstruerade på ett sådant sätt att bälten inte ska behövas och

att det dessutom är en stor investering.

Levy N (1986) skriver att i staten New York anser man att höftbälten i kom-

bination med specialstoppade säten är det bästa alternativet och man tror att

det kan spara liv. Sedan 1977 krävs höftbälten för skolbussar med maximalt

12 platser. Även Richard W (1988) diskuterar för- och nackdelar med bälten i

stora bussar. Där kommer man fram till att mer forskning behövs i ämnet.

Man vill bl a testa bälten i stora bussar under en längre tid.

I Motor Club News (1985) förs också en debatt om att bältena är en dyrbar

investering och att det är utanför skolbussen som olyckorna inträffar. Det

finns också ett tryck från föräldrarna som anser att barnen bör lära sig att

alltid använda bälte. För att vara konsekvent, bör barnen använda bälte både

i bilen och i skolbussen. Krockprov av skolbussar i Canada (se sid 27) disku-

teras, men man konstaterar att i den studien genomfördes endast frontal-
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krockar. Man vet inte vad som händer vid en sidokollision, kanske kan bälten

hjälpa då?

Traffic Authority of New South Wales (1988) beskriver i text och bild hur

skolbusshällplatser och skolbussturerna kan läggas upp. Vid skolan bör skol-

bussen kunna köra in från vägen och avskiljas från vägen med en låg plante-

ring. Vid de hållplatser som är belägna längs med en väg ska platsen vara väl

synlig. Helst ska de platser som barnen står och väntar vid vara utformad

som en "ficka". Barnen kommer på så vis en bit ifrån trafiken. Hållplatsen

ska inte vara placerad i "toppen" på ett T-kors.

Kyte M m fl (1988) redovisar ett försök där man samordnat skolbussar och

linjetrafik. Effekten är beroende av om det är en stor eller liten stad, men

man kunde konstatera att ett stort problem var att få de personer som arbe-

tar med dessa frågor att se sig om efter nya lösningar och att samordna och

samarbeta över gränserna.

Swersey m fl (1984) redovisar ett matematiskt system som går igenom skol-

bussturen och hållplatserna i syfte att skolbussarna ska kunna dirigeras om

och köra den rakaste vägen. Dessutom redovisar systemet att man med hjälp

av ändrade tider i skolan samt ändrade ankomsttider, kan reducera antalet

skolbussar och på så sätt göra besparingar.

I USA har man lagt ner mycket arbete på att göra skolskjutsverksamheten

säker och ämnet diskuteras ofta och i stor utsträckning, något som inte är

lika tydligt i de europeiska länderna.

3.2.1 Resultat från intervjuer och bilddokumentation om skolbussar

från staden Philadelphia

Den första intervjun var med en kvinna som arbetar som språklärare på ett

college i utkanten av Philadelphia. En sekreterare på samma skola tillfrågades

också. Därefter intervjuades en familj vars son åker skolskjuts. Viss doku-

mentering genom fotografering gjordes också.
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3.2.2 Interviu med en lärare vars barn åkte skolbuss

Läraren berättade att hon själv hade åkt skolbuss i 14 år tillsammans med

sina syskon. De bodde på landet och det var naturligt att alltid åka skolbuss.

Hennes minnen är positiva från skolbussåkandet och hon berättade att hon

brukade träffa sina kompisar på bussen.

Nu har hon tre egna barn och bor i centrala Philadelphia. De två yngsta bar-

nen åker skolbuss. Det äldsta barnet som är 16 år får däremot åka Iinjebuss

på egen hand. I staden Philadelphia får enbart barn i årskurs 1-6 åka skol-

buss, som för deras del är gratis, även om barnen som i det här fallet går på

privat skola. De äldre får åka med de övriga kommunikationerna som finns

att tillgå. Förskolebarnen får inte åka skolbuss pga att skolbussarna måste

montera in bälten till dessa barn, vilket man anser vara för dyrbart. Detta

medför att barnen får gå till sin förskola med hjälp av en, förhoppningsvis,

vuxen person, eller bli skjutsade i bil.

Lärarens uppfattning är att hennes barn tycker om att åka skolbuss. De träf-

far sina kompisar på bussen och de kan bestämma och göra upp om att

träffas efter skolan. Hon kunde inte minnas att hon själv varit rädd när hon

åkte skolbuss och hennes egna barn har aldrig nämnt något. Både honoch

hennes barn har haft sällskap av sina syskon på resan.

Skolbussen stannar alldeles utanför deras port inne i centrala Philadelphia

och hämtar upp barnen. Det är bara hennes två barn som väntar vid den

hållplatsen. Detta gör att det känns mycket säkert, det blir inget kiv vid håll-

platsen. Vid skolan får barnen stå i led när de ska gå på bussen och det finns

alltid en vuxen till hands. Det brukar därför inte bli några problem med träng-

sel och bråk.

Restiden till och från skolan är ca 45 minuter i vardera riktningen. Hennes

barn åker direkt till skolan utan byten, men hon har hört att det är många

andra barn som måste byta skolbuss på vägen. När skolbussen kommer till

skolan, börjar skolan direkt och när skolan är slut för dagen står skolbussen

och väntar, varför det inte förekommer några väntetider vid skolan.

När hon själv åkte skolbuss fick de ibland stå upp i bussen, men nu är det

förbjudet, vilket gör att det numera finns sittplatser till samtliga barn.
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Det enda problemet som de har haft är att den kvinnliga chauffören inte har

barnvakt till sitt eget lilla barn, vilket gjort att hon har barnet med sig på bus-

sen. Sittplats saknas till hennes barn, vilket gjort att barnet springer runt i

bussen och slår de andra barnen och detta har ställt till en del problem.

Vidare kunde hon berätta att de tidigare bodde i en annan stat där skolbus-

sarna saknade stoppskyltar. Detta ställde till en hel del problem. Det var

många bilar som körde om skolbussarna, även när de hade sina röda blin-

kande lampor påslagna. Hon brukade då själv gå ut och ställa sig mitt i vägen

så att bilisterna var tvungna att stanna och barnen lugnt kunde passera över

vägen.

l Philadelphia har skolbussarna stoppskyltar och hon har inte haft några prob-

lem med bilister som kör om skolbussar som stannat. Men här är polisen

mycket engagerad också tycker hon, de åker efter skolbussarna vilket gör att

de andra trafikanterna skärper sig och vid skolorna har man dessutom, i sam-

band med att skolbussarna släpper av eller hämtar upp barnen, speciella has-

tighetsskyltar. Dessa är försedda med gula blinkande lyktor och då gäller

15 miles/h, (23 km/h) förbi skolan. Även här är polisen aktiv och bevakar

ofta skolorna. Tillsammans gör alla dessa aktiviteter att systemet fungerar

bra, tycker hon.

Vid ett samtal med en sekreterare på samma skola framkom en mer negativ

bild. Hon hade själv inte några egna barn och ansåg att det var alldeles för

dyrbart med skolbussarna. De tog för stor del av skattemedlen och de borde

egentligen inte få förekomma över huvud taget. Föräldrarna kunde själva köra

sina barn till skolan eller betala för skolbussen, tyckte hon. Tilläggas kan att

vid denna tidpunkt var staden Philadelphia på väg att gå i konkurs.

Vid ett besök på västkusten, San Fransisco framkom att föräldrarna fick be-

tala för att barnen skulle få åka skolskjuts. Om föräldrarna fick betala hela

summan för skolbussen eller bara en del, är oklart. Här kunde även noteras

att skolbussarna saknade stoppskylt.
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3.2.3 Interviu med en famili vars barn åkte skolbuss

Intervjun och fotograferingen gjordes med en familj, mor och aupair samt so-

nen 5 år på det 6:e.

Sonen åkte skolbuss till sin förskola. Familjen bodde utanför staden

Philadelphia och i det här området fick även förskolebarnen åka gratis skol-

buss. Samma skolbussar användes till förskolebarnen som till de större skol-

barnen, fast bussen inte var försedd med bälten.

Fotografierna på följande sidor ska försöka hjälpa till att skapa en bild av hur

miljön kan se ut i samband med skolbussäkandet.

På morgonen fick barnen gå, förskolebarnen tillsammans med en vuxen, till

en hållplats som i det här fallet låg på ca 5 minuters gångavstånd från hem-

met, se bild 1 (sid 17). Där fick barnen i olika åldrar vänta och någons föräl-

der var alltid kvar med barnen, se bild 2 (sid 17). När skolbussen närmade sig

hållplatsen ställer barnen upp sig på led och skolbussens gula lampor börjar

blinka, se bild 3 (sid 18). Den här hållplatsen var placerad mitt i en fyr-

vägskorsning vilket var lite anmärkningsvärt. När bussen stannat började de

röda lamporna att blinka och stoppskylten fälldes ut, se bild 4 (sid 18). Bar-

nen gick på i lugn takt och skolbussen körde iväg med skylten infälld och

lamporna släckta, se bild 5 (sid 19). På bilden syns även nödutgången bak på

bussen.
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Bild 2 Busshállplatsen i väntan på skolbussen
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Bild 3 Barnen ställer sig på led när skolbussen närmar sig

 

Bild 4 Skolbussen har stannat med röda blinkande lampor och stopp-

skylten utfälld
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Bild 5 Skolbussen sedd bakifrån där man ser nödutgângen

De äldre barnen var utsedda till "Safety" vilket innebar att de skulle hålla

ordning inne i bussen, detta förtroendeuppdrag var tydligen mycket eftertrak-

tat.

Sonen i huset tyckte att det var kul att åka skolbuss, speciellt när kompi-

sarna var med.

När de kom fram till skolan var hållplatsen väl indragen från vägen, se bild 6

(sid 20). Förskolebarnen gick raka vägen in i skolan och började sin lektion.

Efter skolans slut gick barnen ut från skolan på led i lugnt tempo. Skolbus-

sarna hade redan kört fram och stannat utanför ingången, se bild 7 (sid 21).

Väntetider förekom inte på detta sätt. Förskolans barn blev skjutsade till
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hemmet efter skolans slut, se bild 8 (sid 21) och 9 (sid 22). De äldre barnen

fick däremot gå av vid samma hållplats som de gick på bussen på morgonen.

Föräldrarna, eller annan vuxen, var tvungna att gå ut på trappan eller ställa

upp ytterdörren när förskolebarnen skulle släppas av hemma, annars släppte

inte chauffören av barnen utan de fick åka med tillbaka till skolan.
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Bild 6 Busshâllplats vid skolan
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Bild 9 Förskolebarnet går rakt och lugnt över gatan, medan skolbus-

sen väntar

Bussturen tog ca 10 minuter och det förekom inte några byten av skolbussar.

Familjen tyckte att det fungerade bra, den enda kommentaren från modern

var att bussen saknade bälten, speciellt på utflykterna då de både åkte långt

och ute på de stora vägarna.

3.3 Skolskjutsverksamheten i andra länder

I Europa har ECMT (1984) övergripande studerat skolskjutsverksamheten och

de redovisar att det är i samband med av- och påstigning, korsande av gata

och väntan vid hållplatsen som säkerhetsproblemen återfinns. De fann att

många länder använder sina gamla och mindre lämpliga fordon till skol-

skjutsverksamheten. Vidare skriver de att det inte är barnen som är orsak till

olyckorna. Att informationen om skolskjutstransporterna är dålig konstateras

också, men ändå är olyckorna i samband med skolskjutsning låga i jämförelse

med andra transportsätt, t ex att gå, cykla eller åka privatbil till skolan.
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Nedan följer en redovisning av hur skolskjutsverksamheten fungerar i andra

Iänden

3.3.1 Norge

i Norge reser ca 26% av skolbarnen med skolskjuts i bil eller buss till skolan.

Siffrorna är från 1980, men vid en undersökning i østfold stämde fortfarande

siffrorna 1985 (Tøl 1989).

I østfold genomfördes en undersökning som visade att av 370 trafikolyckor

på vägen till och från skolan var 11% av olyckorna i samband med skol-

skjutsning. Man drar slutsatsen att skolskjutsning är ett säkert sätt att färdas

på till och från skolan.

3.3.2 Tyskland

l ÖTVs (1985) program med förslag på förbättringar, finns en sammanställ-

ning från föräldrar och olika föreningar som lämnat sina förslag till hur skol-

skjutsverksamheten skulle kunna förbättras. Där påpekas bl a att det inte får

genomföras besparingar inom skolskjutsverksamheten eftersom det är en

viktig verksamhet som bör prioriteras. Övergripande krav på fordon som an-

vänds inom verksamheten efterfrågas, så att de lokala bolagen vet vad som

gäller. Önskemål om att skolskjutsverksamheten ska integreras med ordinarie

linjebusstrafik framförs samt att förarna med hjälp av olika seminarier ska få

utbildning. Antalet stående i bussen bör minskas och en ledsagare, en vuxen

eller äldre elev bör finnas till hands i bussen. Att hållplatserna ska förbättras

och förses med galler mellan barnen och trafiken, så att barnen inte kommer

ut i vägbanan var också ett önskemål.

Nu är de flesta skolskjutsarna i privat regi och det är upp till varje delstat att

bestämma över hur skolskjutsverksamheten ska fungera. Uppskattningsvis

inträffar ungefär 5% av olyckorna med barn i trafiken på väg till och från

skolan i samband med skolskjutsning.
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Några av de säkerhetsbestämmelser som är speciellt framtagna för de bussar

som används till skolskjutsning är att bussarna bör ha lågt placerade handtag

så att barnen kan hålla i sig och att det inte ska gå att oavsiktligt Öppna

bussdörren. Bussen ska dessutom vara utrustad med gula varningsblinkers

när den står stilla vid en hållplats. Krav på att chauffören ska ha fyllt 21 år

gäller samt att tillståndet att köra skolskjuts ska gälla tre år i taget. Vid en

undersökning framkom att chaufförerna tyckte om sitt arbete, men bekla-

gade sig över oljudet som barnen åstadkom och att bussarna är för fullsatta.

Verliden M (1990) har konstaterat att barnen tillbringar mer tid i bussen än i

något skolämne. Socialiseringen menar han sker i skolbussen. Olika roller och

mönster framträder om man ska utvecklas till en tuffing eller till en vek per-

sonlighet. Med anledning av detta anser han att bussåkandet ska integreras i

de olika skolämnena, t ex skulle det på lektionerna i tyska kunna ingå en dis-

kussion om språkbruket i bussen. På lektionerna i engelska skulle en diskus-

sion om olikheter i åkandet i olika länder kunna ingå och i biologin hur träng-

sel påverkar människan. Det är så mycket trängsel och köbildande att när

tyskarna blir vuxna kan de inte acceptera att åka buss anser Verliden. Dess-

utom anser han att skolpoliser eller skollotsar bör införas för att få ordning på

resorna.

Schrödel H (1990) anser att skolbussarna är farliga att åka med. Det är bara

5-6% av barnen totalt i landet som åker skolskjuts men i vissa delar av Ian-

det är det upp till 30%. Olyckor i samband med skolbussåkandet fördelar sig

inom följande grupper: 41,4% i bussen, 22,5% vid hållplatsen 23,1% vid på-

och avgång och 13,3% vid korsande av väg. Dödsolyckor inträffade vid de

olyckstillfällen som inträffade vid hållplatsen och vid korsande av väg.

Schrödel redovisar ett försök som gjorts för att minska trängsel och bråk vid

väntan vid hållplatsen. Eleverna får ställa sina väskor på ett led och kunde

sedan gå och leka på annan plats och därefter ställa sig i kön på den plats

väskan stod. Det har även konstaterats att barnen uppför sig bättre på linje-

bussar, vilket gjort att många skolbusslinjer gjorts om till linjetrafik. Ett prob-

lem är då att man har missat de statliga anslagen. Anledningen till att barnen

sköter sig bättre tror man beror på att det är vuxna med på bussen. Staket

som finns vid många hållplatser i Tyskland för att hindra barnen att komma

ut i vägen har många gånger motsatt effekt. De har visat sig vara roliga att

klättra på.
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GerdesA (1986) beskriver att frivilliga vuxna och äldre skolelever ordnar

seminarier för att utbilda andra vuxna och skolelever till att vakta vid skol-

busshållplatserna och även åka med i bussen. Ingen ersättning utgår till vak-

terna och polisen är huvudansvarig för verksamheten och tar dessutom över

vid besvärligt väder.

Vidare skriver Eimer J (1989) att skolan och föräldrarna gemensamt ska

uppfostra barnen för att på detta vis förhindra olyckor. Förslaget är att föräld-

rarna, mödrarna, ska vakta vid hållplatserna och på så sätt hålla ordning. Ele-

verna själva kan också vakta, men bör då vara minst 13 år och främst an-

svara för att hålla ordning inne i bussen där de har till uppgift att se till att

barnen sitter stilla och inte trängs vid utgången. Vidare ingår i utbildnings-

paketet att barnen får provsitta förarstolen för attförstå vad den "döda vin-

keln" innebär. Detta för att de inte ska vara ute och springa i vägen.

I Tyskland används i stor utsträckning Volkswagenbussar till Skolskjutsar.

Dessa eller vanliga bussar ska vara lackerade i en ljus färg med orange/gult

reflexmaterial på sidorna, dessutom högt placerade gula lyktor bak och en

speciell varningsskylt fram och bak på fordonet.

3.3.3 Qsterrike

I Österrike har ÖATC (1986) konstaterat att de bussar som används till skol-

skjutsverksamheten är i dåligt skick. De förslag som tagits fram på hur bus-

sarna bör se ut är att billacken ska vara ljus med reflexer på sidorna samt

gul/röd fyrkantig skylt fram och bak och blinkande ljus, dvs samma som i

Tyskland. Dessutom vill man införa ett bättre spegelsystem med hjälp av

vidvinkellinser, så föraren ser bättre både framför bussen ochbakåt inne i

bussen.

l bussar för nio personer vill man ha krav på bälten samt i stora bussar på de

främre platserna och mittenplatsen längst bak. Vidare anses att inne i bussen

bör sätena vara höga och skålade med en klädsel som inte är glatt. Gången

bör av säkerhetsskäl vara bred. Barnen bör om möjligt inte korsa en väg när

de ska gå av eller på bussen.
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Det är skolan som bör ta ansvar för barnens uppförande med hjälp av föräld-

rarna som även kan hjälpa till att träna barnen och dessutom be skolan om

mer träning. Dessutom kan föräldrarna försöka påverka bussens Iinjesträck-

ning.

3.3.4 Frankrike

I Frankrike skriver Collete J-F (1984) att under 1981-82 åkte, av Frankrikes

10 miljoner barn, 2 miljoner skolbarn med skolskjuts. Flertalet åkte i speciella

skolbussturer medan andra åkte med ordinarie linjetrafik.

l Calvados gäller att barnen ska ha ett avstånd på minst 3 km till skolan om

de bor på landet och i staden gäller en gräns på 5 km. Maximal restid ska

vara 1 tim och 30 min per dag och hållplatsen ska vara max 1 km från bar-

nens bostad.

Transports routiers de personnes et d'enfants (1984) beskriver att målet är

att varje barn ska få en sittplats i bussen så att inte någon ska behöva stå.

Informationen till eleverna om skolbussystemet och vilka regler som gäller

ansvarar skolan och föräldrarna för.

Paysant A (1981) skriver att efter många problem med skolskjutsverksamhe-

ten har en ny plan trätt i kraft fr 0 m 1979. Den innebär en utökad satsning

på den ordinarie linjetrafiken. Där den inte fungerar ska i stället speciella

Skolskjutsar sättas in. Man försöker styra så att bussar köps in centralt för

att få en anpassad och homogen fordonspark.

PTRC (1984) skriver att integreringen betalat sig. Man har sparat 10%

genom att genomföra omorganisationen från enbart specialskjutsar till linje-

trafik (med vissa kompletterande Skolskjutsar). Det är staten som fördelar

anslag till verksamheten men de lokala departementen förfogar själva fritt

över medlen och över organisationen.

Gadrat J-M (1984) skriver att skolskjutsverksamheten finansieras till 60% av

staten, till 35% av lokala kommunen (lokala departementet) och de reste-

rande 5% av barnens föräldrar. Under läsåret 1981-82 motsvarade föräldrar-

nas insatser ca 75 kronor. Vissa kommuner har efter 1983 fått ett ökat
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statsbidrag, upp till 65% vilket gjort att skjutsarna blivit gratis, men olikheter

förekommer i landet.

Ett annat problem är den ålderdomliga fordonsparken. För att förbättra den

kommer erbjudanden om förmånliga lån. Men författaren tror att det först

kommer att krävas att de folkvalda måste engagera sig i frågan för attman

ska satsa och ta in mer pengar via skattemedel. Verksamheten är också

öppen för privata initiativ, där föräldrarna t ex kan ingå i planeringen och i

organisationen.

3.3.5 Canada

Transport Canada (1984) har genomfört krockprov av tre bussar i tre olika

storlekar som används till skolskjutsning, samma typ av fordon som före-

kommer i USA. Testen genomfördes i 48 km/h och resultaten visade att ska-

dorna på passagerarna blev större på dem som använde höftbälten än på

dem som inte hade höftbälte. Vid fortsatta prov 1986 (svensk översättning

av vissa delar, se Wenäll 1989-09-06) visade att bakåtvända stolar i kombi-

nation med höga säten och med höftbälten gav ett ökat skydd i skolbus-

sarna, (Transport Canada 1989). Stolarna har mycket gemensamt med de

svenska bakåtvända barnbilstolarna som visat sig ge ett mycket bra skydd.

De bakåtvända stolarna med höftbälte har testats ute i praktiken i skolbussar

och visade sig fungera bra. Några barn fick dock problem med illamående

och chauffören fick sämre översikt av barnen inne i bussen. Det var framför

allt de yngre barnen som använde sina bälten.

Vid en olycksanalys som genomförts av Transport Canada 1987, framkom

att skolskjutsarna var ett relativt säkert sätt att transportera barnen till sko-

lan. De dödsolyckor som inträffar, inträffar i området utanför skolskjutsen,

när barnen väntar och vid av- och påstigning.
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3.3.6 Australien

I Australien hanteras till stor del skolskjutsningen av privata ägare och

chaufförer, men i södra Australien äger dock Education Department 450

skolbussar. Man räknar med att ca 40% av skolbussarna ägs av privata per-

soner och ett centralt inköp av dessa fordon skulle vara för kostsamt.

Unikt för Australien är att man på landsbygden funderat på att låta läraren

åka runt med skolbussen och samla in skolbarnen på morgonen samt att

lämna av dem vid hemmet på sin väg hem efter skolan, (Tan Zing Hai 1979).
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4 DISKUSSION OCH FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER

Syftet med denna studie var att få en bild av hur skolskjutsverksamheten kan

fungera i Sverige och i andra länder.

Det är främst verksamheten i Sverige och i USA som redovisats, men det är

också den verksamheten som finns dokumenterad i störst utsträckning. Det

skulle varit intressant om materialet varit mer jämförbart ur olika aspekter.

För att få den typen av material krävs troligtvis att man skriver till respektive

lands myndighet, vilket inte varit möjligt i denna studie.

I de officiella dokumenten som finns i Sverige beskrivs en nyanserad hel-

hetsbild som tar hänsyn till barnens bästa, en önskan och ett mål att sträva

emot.

Den forskning som finns dokumenterad i Sverige rör däremot främst de eko-

nomiska aspekterna, hur man kan spara in resurser genom effektivare plane-

ring. Detta kan bl a medföra en förskjutning av skolans tider, längre vänteti-

der och i vissa fall längre väg att gå till skolskjutsen för barnen. Frågar man

barnens föräldrar, barnen själva och deras lärare kommer troligtvis helt andra

problem fram. Stöd för det framkommer i Socialstyrelsens rapport nr 17/79

och VTI-meddelande 646 (Nilsson 8, 1991). Det är dock en fråga om priori-

tering där barnens säkerhet och trygghet måste sättas i rimlig relation till de

ekonomiska resurserna. En större debatt kan dock efterfrågas där barnens

bästa står i centrum.

USA är det land där man har lagt ner stora resurser på skolskjutsverksamhe-

ten och de har även lyckats skapa en debatt och producerat många artiklar i

ämnet. Dessutom har de tagit fram ett speciellt och på många sätt ett säkert

fordon. Under den senaste tiden har man även börjat intressera sig för hur

miljön runt skolbussen ser ut. Flera olika förslag har tagits fram och prövats,

men i hur stor utsträckning och med vilka resultat vet vi inte.

Vid de observationer i området utanför Philadelfia som gjordes kunde dock

konstateras att skolbussen stannar lite var som helst. Mitt i en fyrvägskors-

ning är ett exempel. Dessutom observerades ofta barn som sprang rakt ut

från skolbussen och korsade en gata i stället för attförst stanna och se sig

för. Barnen tog för givet att all trafik hade stannat och uppenbarligen använ-
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des inte några högtalare eller speciella hinder framför bussen för att hindra

deras framfart. Hur effektiv undervisningen av att lära sig gå säkert till och

från skolbussen kan ju ifrågasättas, men påpekas bör att detta enbart var

observationer i ett område i Philadelphias utkanter och USA är enormt stort.

Det man kan utläsa som gemensamt för flera länder är att det är utanför

bussen, när barnen väntar och går av och på, som problemen uppstår. Det är

även där som hälsorisker, oro och stress kan förekomma hos barnen. Obero-

ende av vilken typ av transportsätt som väljs, skolskjuts eller ordinarie linje-

trafik, kvarstår detta problem.

Även USA har dessa problem. Trots detta var respekten hos bilisterna stor

för skolbussarna i Philadelphia. Skolbussarna åkte först och bestämde has-

tigheten och alla stannade och väntade när barnen gick av och på bussen

utan några synliga stressymtom. Stoppskylten användes också som extra

säkerhetsåtgärd. Likaså var respekten stor vid skolan där extra låg hastighet

gällde vid på- och avstigning av skolbussarna. Bilisterna höll denna låga has-

tighet, 23km/h, utan att visa irritation eller visa benägenhet att vilja köra om.

Detta trots att det var i ett ytterområde, där högre hastigheter gällde. En

bidragande orsak var också att polisen var mycket aktiv i detta område och

bevakade skolor och skolbussar.

Det skulle vara önskvärt att försöka skapa sådan hänsyn även i Sverige att

bilisterna fick större respekt för och mer information om att köra sakta i sam-

band med av- och påstigning av skolskjutsarna. Skulle vi kunna uppnå denna

respekt t ex med hjälp av skyltar som visar låg hastighet under begränsad tid

och med hjälp av polisen?

I de europeiska länderna förekommer problem med att gamla fordon används

samt problem med oordning i väntan på och under färd med bussen. Deras

försök att engagera föräldrarna kan kanske vara en lösning i Sverige också.

Många föräldrar som arbetar deltid kanske kan turas om att hjälpa till en

stund på morgonen och på eftermiddagen. En ökad integrering med den ordi-

narie busstrafiken, som vi till viss del redan har, kan diskuteras för de högre

klasserna. Det är ju något som man i Tyskland anser ökar säkerheten efter-

som barnen blir lugnare när de åker tillsammans med vuxna. I Frankrike anser

man också att det har många fördelar med att transportera barn med ordina-

rie linjetransport, eftersom det då samtidigt fungerar som en service till all-
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mänheten och bussarna behöver inte köras tomma. För förskolan och låg-

stadiets barn och i viss mån även mellanstadiets barn bör detta inte vara

aktuellt eftersom de av säkerhetsskäl bör köras direkt från hemmet till sko-

lan.

Om utvecklingen med en ökad bilism ska fortsätta i Sverige krävs att vi fun-

derar på hur barnen ska komma säkert till och från skolan. Nästa fråga blir då

om vi ska försöka lösa detta problem på ett övergripande sätt eller om varje

kommun ska, som nu, försöka att lösa sina egna problem. I praktiken kom-

mer det att innebära att det blir många olika lösningar i en och samma kom-

mun, se VTI-Meddelande 646 (Nilsson B, 1991), vilket kan leda till att i en

enda kommun kan verksamheten bli svår att överblicka.

Om det är en ökad säkerhet på fordonssidan med specilla Skolskjutsar som

efterfrågas i Sverige, finns mycket kunskap i USA. Där finns fordon och bra

beskrivningar på olika säkerhetsdetaljer, alltifrån säkra bromsar, tankens pla-

cering, nödutgängar och speciella säten.

Vissa andra idéer kan vi lätt överföra från USA, såsom bättre och mer ut-

vecklade speglar, något som även finns i Tyskland. Högtalare som gör det

möjligt att samtala med barnen som står utanför bussen är också en möjlig-

het. Bättre utbildning av förare och av elever kan till viss del överföras och

framför allt uppmärksammas mer i Sverige. Enkla försök som "väskkön" som

man har i Tyskland, där barnen slipper stå och trängas i kön till bussen, där

barnen kan springa och leka när skolväskan står i kön i deras ställe. Ännu

bättre idé att ta efter från USA är att bussen väntar på barnen och inte tvärt

om.

En annan fråga är om vi ska forsätta och utreda stopplikten i Sverige. Kan

säkerhetsvinsterna bli så pass stora att det är värt att införa st0pplikt? Något

som framhållits i debatten är att det skulle vara farligt om barnen tror att tra-

fiken stannar även när de kliver av en linjebuss eller en vanlig personbil. Åker

barnet konsekvent med en typ av skolskjuts varje dag med vissa regler som

följer med den typen avskjuts, kanske detta inte blir något större problem.

När det gäller trafikstockning för övrig trafik i samband med stopplikt, bör de

värsta trafikstockningarna kunna undvikas genom att hämta upp barn på
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mindre vägar med gles trafik och vid skolan kan hållplatsen dras in från vä-

gen. Frågan är dock komplex och bör diskuteras vidare.

Det bör finnas mycket som kan åtgärdas i Sverige för att förbättra skol-

skjutsningen. Nästa steg bör vara att utifrån VTI-meddelande 646 och denna

litteraturstudie genomföra mer omfattande underlagsstudier för att:

- ta fram underlag för att kvantifiera säkerhetsproblemen i Sverige

- initiera försöksverksamheter för attförbättra säkerheten, framkomlighe-

ten, hälsoproblem, organisation m m

- mer detaljerat beskriva barn och föräldrars oro för barnens hälsa och

Säkerhet

- mer detaljerat studera effekter av buller, avgaser och stress på barns

hälsa.
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