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1.  Inledning 
Mellan 1994 och 2001 skadades eller dödades 361 barn i Sverige i samband med resan 
till och från skolan. I Österrike dödades eller skadades 455 barn under ett enda år, 2007, 
och 97 barn dödades i Italien under 2005. I en enda skolbussolycka år 2003 i Grekland 
förlorade 20 barn livet. Trots olikheten i ovanstående siffror säger de oss samma sak – 
olyckor med barn i samband med resor till och från skolan är långt ifrån försumbara, och 
det krävs ytterligare insatser för att de ska minska. 

År 2004 omkom flera barn i olyckor i samband skolskjuts olyckor i Sverige. Sedan dess 
har ett flertal sätt att öka säkerheten för barn som reser till och från skolan med 
skolskjuts utvärderats. På Gotland har det varit försök med rekommenderad hastighet 
30 km/tim för fordon som passerar en stillastående skolskjuts. Det har också 
förekommit försök med lagstadgad hastighet 30 km/tim vid passering av stillastående 
skolskjuts och försök med att inte använda hållplatser på vägar med 
hastighetsbegränsningen 90 km/tim eller mer. I Kristianstad har man haft försök med 
förarstöd till bussförare för att öka graden av rutin för bussförarna. Där har man också 
gjort försök med blinkande hållplatser.  Resultaten visar tydligt att inte någon av dessa 
enskilda åtgärder kan garantera barnen en säker resa (se utvärdering av 30-regel, 
publikation 2008:127). Det är tydligt att skolskjutsningen inte blir bättre än dess 
svagaste punkt. Det krävs en helhetssyn, och just denna insikt var startskottet för 
förslaget om det EU-finansierade projektet SAFEWAY2SCHOOL. 
 

Läs mer (länk) 
Utvärdering av 30-regel - försök med lagstadgad hastighetsbegränsning om 30 km/tim 
för fordon som passerar en stillastående buss 

 

Denna rapport är en sammanfattning av resultaten från EU-projektet 
SAFEWAY2SCHOOL, som bedrivits inom 7:e ramprogrammet under åren 2009 till och 
med augusti 2012. Rapporten är särskilt inriktad på den svenska fältstudien i 
Örnsköldsvik, där lagstadgad hastighet 30 km/tim har testats, samt de 
förbättringsförslag inom lagstiftnings- och regelområdet som pekats ut som extra viktiga 
att beakta ur ett europeiskt perspektiv. Rapporten vänder sig till svenska beslutsfattare 
och övriga intresserade inom skolskjutsområdet. 

 

 

  

http://publikationswebbutik.vv.se/upload/4374/2008_127_utvardering_av_30_regel_forsok_med_lagstadgad_hastighetsbegransning_om_30_km_tim_for_fordon_som_passerar_en_stillastaende_buss__.pdf�
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/4374/2008_127_utvardering_av_30_regel_forsok_med_lagstadgad_hastighetsbegransning_om_30_km_tim_for_fordon_som_passerar_en_stillastaende_buss__.pdf�
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2.  SAFEWAY2SCHOOL – ett EU-projekt om skolskjuts  
SAFEWAY2SCHOOL (SW2S) är ett EU-projekt inom 7: e ramprogrammet som 
påbörjades i september 2009. Syftet var att designa, utveckla, integrera och utvärdera 
teknik för att ge en heltäckande och säker transport för barn, från hemmet till skolans 
dörr och tillbaka. Projektet har bland annat omfattat verktyg för hållplatsinventering 
samt tjänster och utbildning för alla viktiga aktörer i transportkedjan. Det är det vi kallar 
”holistiskt perspektiv” (Figur 1).  

 
Figur 1 Holistiskt perspektiv från dörr till dörr i SW2S-projekt.  

 
Den holistiska ansatsen inkluderar både ruttplanering, där rutterna har optimerats för 
att ge korta avstånd och högsta möjliga säkerhet för barnen, och omdirigering av 
skolskjutsar, allt i syfte att öka säkerheten. Andra exempel på vad som ingått är effektiva 
varnings- och informationssystem för busschaufförer, barn, föräldrar och den omgivande 
trafiken samt utbildningsprogram för alla aktörer. 

Säkerheten ombord är viktig. Exempel på system som ingått i konceptet är 
bältespåminnare som stöd för bussföraren. Syftet har även varit att öka säkerheten 
utanför bussen. Här har det bland annat ingått "intelligenta" busshållplatser med 
blinkande lampor som tänds när barnen är i närheten.  

Projektets innovativa system, tjänster och utbildningsprogram har testats på fyra platser 
i Europa (Sverige, Österrike, Italien och Polen). Utöver detta har även ett 
simulatorförsök i Tyskland genomförts. Försöken har främst gällt användbarhet, 
effektivitet, användaracceptans och marknadens bärkraft med hänsyn till barns resor till 
och från skolan i de olika europeiska regionerna. Mellan regionerna finns skillnader 
såväl individuellt som kulturellt och socioekonomiskt. 
 
I de länder som genomfört försök har fokus legat på olika system och tjänster. I Österrike 
låg fokus på att testa och utvärdera den nya skolskjutsskylten på bussen.  
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Figur 2 Illustration av projektet SAFEWAY2SCHOOL. 

 
I Polen gällde försöken de intelligenta hållplatsskyltarna (med blinkande ljus), ”nya” 
hållplatsskyltar samt utbildning till alla aktörer. Italien hade en bredare ansats och 
testade och utvärderade flera av de system och tjänster som ingår i SW2S. 

Simulatorförsöket i Tyskland hade en något annorlunda inriktning. Fokus låg där på att 
utvärdera dels uppmärksamheten hos förare som passerar en busshållplats med hjälp av 
ögonrörelsemätningar, dels hastighetsanpassningen hos testförare. Tre scenarier ingick: 
intelligenta (blinkande) hållplatser, de nya hållplatsskyltarna och integrerade 
varningssystem inne i fordon som passerar hållplatser.  

 

Figur 3 Miljön som föraren ser i det tyska simulatorförsöket. 

 

Läs mer (länk) 
Rapport försöksplaner för de olika testområdena 
 
 
Olycksanalys  
I projektet genomfördes en litteraturgenomgång och en fördjupad analys av olyckor 
relaterade till skolskjuts (Anund, 2010). Resultaten visar att det inte finns några data på 
EU-nivå som beskriver barnens situation (European Commission Transport Road Safety, 
2004). Resultatet visade också på stora svårigheter att hitta data som beskriver barns 
inblandning i dessa olyckor. En djupare analys gjordes av olyckor i olycksdatabasen i 
Frankrike och i Sverige. Resultaten från denna visar entydigt att en av de mest kritiska 
situationerna är då barnen som oskyddade trafikanter är på väg till och från 
hållplatserna. Följande fyra situationer beskrivs som mest riskfyllda: 

- Ett barn stiger av bussen på väg hem på eftermiddagen och går ut bakom bussen 
för att korsa vägen. Den största risken är att barnet blir påkört av ett mötande 
fordon. 

- En förare manövrerar bussen på en liten yta i låg hastighet och ser inte barnen 
som finns i området omkring bussen på grund av dålig sikt runt bussen.  
 

http://www.safeway2school-eu.org/assets/docs/deliverables/SW2S_D7.1.pdf�
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- Barnet ramlar och halkar in under bussen eller fastnar mellan bussen och 
trottoarkanten. 

- På väg till busshållplatsen går ett barn utmed en väg där hastigheten är hög, och 
det är mörkt ute. Den största risken är att barnet blir påkört av ett 
förbipasserande fordon.  
 

Läs mer (länk) 
Rapport olycksanalys 
 

Systemen i SAFEWAY2SCHOOL har en användarcentrerad design   
Projektet har varit inriktat på att fånga olika användares upplevelse av skolskjutsning 
och framför allt vilka behov och önskningar de har inför framtiden. Detta gjordes i ett 
flertal fokusgrupper och workshoppar i de deltagande europeiska länderna. Resultaten 
för de kritiska situationerna och användarnas behov och önskemål vägdes samman, och 
utifrån detta identifierade vi hur ett system bör utformas. Vi utgick från tanken: ”Som 
(användare) vill jag ha (något) för att (nytta)”. Användarnas behov omvandlas till 
funktionskrav, som i sin tur var utgångspunkten för hur systemet sattes samman. Denna 
typ av systematisk genomgång har skett i linje med European ITS Framework 
Architecture (FRAME) (www.frame-online.net). 

Figur 4 visar de ingående systemen och tjänsterna, den så kallade arkitekturen. 

 

Figur 4 Övergripande arkitektur för SAFEWAY2SCHOOL. 

 
En viktig input till arbetet i fokusgrupper och workshops var framförallt olycksanalyser. 
Ett flertal riskscenarier identifierades (”use case”). Ett scenario var när ett barn stiger av 
bussen på eftermiddagen och går ut bakom bussen för att korsa vägen. Den största 
risken är att barnet blir påkört av mötande fordon. För att mildra denna risk bedömdes 
följande system ha en teoretiskt positiv effekt och därför vara intressant att testa i 
SAFEWAY2SCHOOL;förarstödsystem i buss, barnens sändare, informationssystem i 
förbipasserande fordon, intelligent hållplats med blinkande lampor, högtalarsystem på 
buss, busskylt. Ett annat scenario var då ett barn är på väg till busshållplatsen och går 
utmed en väg där hastigheten är hög och det är mörkt ute. Den största risken är att 

http://www.safeway2school-eu.org/assets/docs/deliverables/SW2S_D1.4_summary.pdf�
http://www.frame-online.net/�
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barnet blir påkört av ett förbipasserande fordon. För att mildra denna risk bedömdes 
följande system ha en teoretiskt positiv effekt och därför vara intressant att testa i 
SAFEWAY2SCHOOL; förarstödsystem i buss, informationssystem i förbipasserande 
fordon, intelligent hållplats med blinkande lampor, barnens sändare.  
 

3.  Utvärdering  
I detta kapitel beskriver vi kortfattat de tekniska hjälpmedel som har testats inom ramen 
för SW2S samt de studier som genomförts. 

Tekniska hjälpmedel som testats  
Konceptet SW2S består av ett flertal olika delsystem. Dessa har testats var för sig, men 
även sammankopplade. De har testats i de olika områdena i Sverige, Polen, Italien och 
Österrike. Några av systemen visas i Figur 5–Figur 7. 

 

Figur 5 Hållplatsskylt, intelligent hållplats och sändare för aktivering och kommunikation med bussen. 

 

Figur 6 Mobiltelefoner med gränssnitt för att kommunicera med bussen eller för att skicka information till 
föräldrarna om att barnen kommit fram. 

      

Figur 7 Förarstöd för bussförare och verktyg för inventering av hållplatser. 
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En förutsättning för att dessa system ska fungera är att det finns korrekta indata om 
barn, hållplatser och turer. Därför har en kontorsklient utvecklats i Sverige och Italien 
för att hantera detta. En förutsättning för själva navigationen och ruttplaneringen är 
dessutom att det finns ett system för att optimera valet av rutt.  

Genomförda studier  
Totalt har 295 användare i de fem länderna deltagit i utvärderingen. De representerar 
bussförare, barn, föräldrar, bussbolag och förare i passerande fordon. Studierna har 
omfattat såväl hastighetsmätningar och ögonrörelsemätningar som enkäter, 
djupintervjuer med barn och föräldrar och observationsstudier av barns beteende. Detta 
har skett företrädesvis i verklig trafik, men även i körsimulator.  

 

  
 
Figur 8 Ögonrörelsemätningar på förare i Polen och hastighetsmätningar i Österrike. 

 

Läs mer (länk) 
Rapport reflektioner kring skolskjuts 
 
 

4.  SAFEWAY2SCHOOL i Örnsköldsvik 
I Sverige genomfördes försöken i Örnsköldsvik. Vi valde att ha en bred ansats i försöket, 
och testade de flesta funktioner som tagits fram inom SW2S:  

- förarstödsystem med alla funktioner som ingår (DSS) 
- sändare som barnen bär med sig (VRU) 
- kommunikation mellan barnens sändare och busshållplats 
- inventeringsverktyg för hållplatser (BSIT) 
- blinkande ljus vid hållplats aktiverat när barnen är där (intelligent busshållplats) 
- hållplatsskylt med platsnamn  
- skylt på bussen (plåt och VMS) 
- utbildnings- och träningsmaterial för barn och bussförare. 

 
Alla systemen påverkar en eller flera av aktörerna. Därför har varje system utvärderats 
för varje målgrupp med relevanta metoder.  

 

http://publikationswebbutik.vv.se/upload/6140/2010_121_reflektioner_kring_skolskjuts.pdf�
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Figur 9 Översikt av system som ingick vid försöket i Örnsköldsvik. 

 

5.  Resultat för testade system och tjänster 
De deltagande länderna har haft olika inriktning i utvärderingen även om de 
grundläggande frågeställningarna har varit desamma.  Nedan redovisas de övergripande 
resultaten från de utvärderingarna: 
 

• Den intelligenta (blinkande) busshållplatsen gav större effekt på passerande 
förares visuella uppmärksamhet än vad den nya hållplatsskylten gjorde (Polen) 

• Förbipasserande förare reducerade sin hastighet när hållplatsskylten var 
monterad och ännu mer när den intelligenta hållplatsen var aktiverad (Polen, 
Sverige och Tyskland) 

• Den intelligenta hållplatsen och fordonsvarningen inuti bilen ledde till sänkt 
hastighet hos passerande fordon (Tyskland) 

• Enbart den nya skylten monterad på bussen gav ingen signifikant 
hastighetsreduktion hos passerande fordon(Österrike) 

• Träning och utbildning är viktigt för deltagande aktörer och värderades högt 
(Alla) 

• De barn som hade vanliga sändare i form av en ”tag” (VRU) uppskattade dessa 
mer än de barn som hade “smart cards” (RFID) (Italien)  

• Det verktyg som användes för att inventera alla av- och påstigningsplatser var 
användbart och gav ett bra stöd för att välja ut säkra platser för bussar att stanna 
(Alla) 

• Förarstödsystemet i bussarna kan vara till god hjälp för oerfarna förare för att 
göra dem mer uppmärksamma på rutten och på hållplatserna (Italien, Sverige)  

• Förarstödsystemet i bussarna var uppskattat av oerfarna förare (Italien) 
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Svenska bussförarnas blickbeteende 
Under försöket gjordes även mätningar av var bussförarna har sin blick fokuserad. 
Resultatet av mätningar på morgonen när bussförarna ska plocka upp barnen visar att 
bussförarna fokuserade blicken längre om det fanns en skylt vid varje hållplatsen och 
ännu längre om den blinkade för att indikera att barnen var i närheten.  

Svenska bussförares upplevelser 
Bussförarnas svar på frågeformulären vittnar om att förarstödet innebar att de lättare 
visste vilken väg de skulle köra. De varken höll med om eller tog avstånd från påståendet 
att systemet bidrog till minskad mental belastning eller ökad grad av rutin. De ansåg att 
systemet bidrog till att de körde mer miljövänligt och att de höll tillåten hastighet lite 
bättre. Mest positiva var de till informationen om nästa busshållplats, men även till att 
hållplatser var utmärkta.  

Det är värt att notera att det var tekniska problem i början av försöksperioden, vilket 
sannolikt har påverkat förarnas inställning. I stort sett alla förare höll med om att skyltar 
vid varje hållplats var något som bidrog till ökad kunskap, bättre rutin och minskad 
mental belastning. På frågan om de kan tänka sig att använda systemet blev svaret i 
genomsnitt 4 (där 5 var att de helt höll med). 

Svenska hastighetsmätningar 
Mätningarna visar att hastigheten sänks vid hållplatser där systemet intelligent 
busshållplats (IBS, blinkande hållplats) installerats jämfört med hållplatser utan IBS. 
Systemet aktiveras av en sändare som barnen bär med sig. Det ska dock betonas att 
underlaget är litet och resultaten bör därför tolkas med försiktighet, se Figur 10. 

 
 

 

Figur 10 Hastighetsmätningar före och efter installation vid av intelligenta hållplatser (IBS), antal fordon som 
observerats före och efter presenteras i parentes. 
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Svenska barns åsikt 
Barnen upplevde användbarheten av systemet som hög när det gäller säkerhet och 
trygghet (4 av 5 på den så kallade Van der Laan-skalan, som mäter användarnas 
acceptans av ny teknologi). De höll med om att de skulle vilja ha ett system och att de 
litade på det.  

Svenska föräldrars åsikt 
Föräldrarna var varken positiva eller negativa till barnens sändare eller till deras 
säkerhet och trygghet. Även från ett mer generellt perspektiv var de neutrala till 
systemet. Glädjande nog svarade dock 4 av 5 ja på frågan om ett system som detta skulle 
bidra till att de kände sig säkrare. När det gäller deras åsikt om hur systemet påverkar 
säkerhet och trygghet och hur tillförlitligt det är på en skala från 1 till 5 så svarade de i 
genomsnitt 4. Den största nackdel som nämndes var kopplad till de tekniska problemen i 
början av försöket.  

Upplevelse av trygghet och säkerhet totalt för SW2S 
Sammantaget visar resultaten att de aktörer som har testat SW2S:s system och tjänster 
upplever att de ger god trygghet och säkerhet, se Figur 11. 

  

Figur 11 Upplevd säkerhet och trygghet med SW2S olika system och tjänster av de medverkande aktörerna 
(barn, bussförare, föräldrar, kommuner, entreprenörer). 

 
Majoriteten av tillfrågade aktörerna (73 procent) var även villiga att ha systemen och 
tjänsterna i framtiden. 
 
 

 
 
Figur 12 Aktörernas villighet att i framtiden ha de system och tjänster som ingick i SW2S.  
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6.  Regelverk och rekommendationer för bättre skolskjuts 
SAFEWAY2SCHOOL har även arbetat med regelverk och rekommendationer för att 
förbättra graden av rutin och öka säkerheten och tryggheten för barn under deras väg till 
och från skolan. Projektet har arbetat med detta utifrån två perspektiv. Det har gällt dels 
att säkerställa att det projektet genomför är i enlighet med befintliga regelverk, dels att 
föreslå ny lagstiftning och rekommendationer för att öka säkerheten och tryggheten för 
barn som reser från och till skolan. 

Den primära målgruppen för detta arbete var beslutsfattare i de deltagande länderna, 
men det vände sig även till beslutsfattare på en övergripande EU-nivå samt lokala 
beslutsfattare. 

SAFEWAY2SCHOOL hade till uppgift att identifiera vilka justeringar av lagstiftningen 
som skulle kunna behövas och om det fanns behov av nya regler skulle projektet 
identifiera vilka dessa skulle vara. Att utforma och verkställa beslut om nya regler var 
inte en uppgift för SW2S utan en uppgift för myndigheterna i EU-länderna. 

Arbetet delades upp i tre faser: identifiering, generering och acceptans, Figur 13. Genom 
processen har förslagen minskats ner till de förslag om förbättrat regelverk som SW2S 
rekommenderar att aktörer och beslutsfattare bör ta fram och implementera. Graden av 
nytta för barnen har varit vägledande. 

 

Figur 13 Processbeskrivning för arbetet med förbättrat regelverk. 

 
Som bas för arbetet användes de ”funktionella block” som identifierats i system-
utvecklingen och framtagandet av de olika system och tjänster som sedan testades i 
projektet, Figur 14. Utgångspunkten var även graden av nytta för barnens säkerhet och 
trygghet samt att nivån av reglering skulle vara relaterad till skolskjutsens kvalitet.  
 

 

Figur 14 Utgångspunkt, funktionella block.  

Säker 
ruttplanering 

Varning 
system Bussförarstöd Notifiering Utbildning 

Förbättringsområden inom SAFEWAY2SCHOOL 
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För att regler ska kunna förändras krävs omfattande förankring. Därför ville projektet 
inkludera beslutsfattare i arbetet redan från början och lägga stor vikt vid deras syn på 
förslagen. Vi lade därför särskild tid och kraft på acceptansfasen.  

Dagens regelverk kopplat till SAFEWAY2SCHOOL 
Den initiala analysen av dagens regelverk gjordes för att säkra att det som testades i 
projektet gick i linje med regelverket i Europa.  

Analysen visade att systemen var förenliga med gällande regelverk. Den pekade även på 
att reglerna behöver anpassas för att kunna implementeras på bästa sätt.  
 
 

System   
Regelverk som kräver 
särskild uppmärksamhet  Rekommendation 

Förarstöd 

Reglering av 
informationshantering och 
lagring av data om barn 
(PUL) 

Lagring av information om barnen 
i systemet kräver ett godkännande 
av föräldrar för att inte strida mot 
PUL.  

Intelligent 
busshållplats och 
barnens sändare 

Skyltförordning, TSVFS 
1989:67 

Den detektering som aktiverar de 
blinkande lamporna måste följa 
gällande lagstiftning.  

Ljudsystem  Inget 

 

Bältespåminnare 

Nationell policy i Österrike 
för transporter i tätort, 3 
barn på 2 säten. 

Bältespåminnaren måste vara 
synkroniserad mot gällande regler 
för bältesanvändning, vilket 
innebär att endast ett barn per säte 
kan tillåtas.  

Föräldraapplikation  Inget 

 

Barnets sändare 

Reglering av 
informationshantering och 
lagring av data om barn 
(PUL) 

Lagring av data om barnen i 
systemet kräver ett godkännande 
av föräldrar för att inte strida mot 
PUL. 

Träning och 
utbildning  Inget 

 Inventeringsverktyg  Inget 
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Rekommendation för förbättringar av regelverket 
Initialt togs nio förslag till förbättrat eller nytt regelverk fram, baserade på olycksanalys, 
risksituationer samt användarnas behov och önskemål. Med hjälp av nationella och en 
internationell workshop, valdes slutligen tre förslag ut, markerade som gröna i Figur 15. 

 

Figur 15 De nio framtagna förslag till förbättrat regelverk inklusive de tre slutliga föreslagen markerade med 
grönt. 

 
Dessa tre slutliga förslag fick hög acceptans inom SAFEWAY2SCHOOL-konsortiet och 
bland experter och beslutsfattare som deltog vid de workshoppar som genomfördes i fem 
EU-länder. Förslagen ansågs som användbara och bedömdes bidra till trygg och säker 
transport av barn till och från skolan. Dessa tre, skolresplaner, utmärkning av 
hållplatser samt förbättrad förarutbildning, rekommenderades för vidareutveckling på 
europeisk, nationell och lokal nivå. 

6.1  Skolreseplaner 
Skolreseplanen är en metod som kan användas för att öka andelen barn som på egen 
hand kan ta sig till och från skolan. Planen syftar till att beskriva ett nuläge för varje barn 
samt vilka förbättringar och åtgärder som behöver vidtas och vem som ska ansvara för 
att genomföra dem. Förslaget innebär att samtliga barn ska omfattas av skolresplanen, 
oavsett hur de tar sig till skolan samt vilket skolval de har gjort.  

Konceptet har tre huvudkomponenter. En är den årliga produktionen och uppdateringen 
av skolans resplan och den andra ett kontinuerligt förbättringsarbete. Den tredje är 
incitament i form av ekonomiskt stöd eller ny infrastruktur, såsom gång- och 
cykelvägnät. Kommuner eller centrala myndigheter måste vara ansvariga parter för att 
genomföra skolans resplan. En årlig uppföljning av planen är av största vikt för att ge 
planerna tänkt effekt. Planen ska syfta till att öka andelen barn som på ett säkert sätt kan 
gå eller cykla till och från skolan på egen hand. 

 

Skolreseplaner 

Inga barn på vägar där 
hastigheten är över 70 

km/tim 

 Stöd för 
standardiserad busskylt 

 Generella 
 krav på bälte 

 Bältespåminnare 

 Utmärkning av alla 
hållplatser 

 Förbättrad 
förarutbildning 

 Förarstödsystem för 
bussar som används i 

skolskjuts 

 Stöd för användande 
av intelligenta 

(blinkande) hållplatser 
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Planen bör innehålla: 

• minst ett förslag om ett säkert val av väg till skolan för varje barn, oavsett 
skolform 

• identifiering av eventuella hinder för säker skolväg 
• skyldighet för skolan att informera föräldrar om skolskjuts, inklusive skolans 

resplan 
Viktigt är att koppla ekonomiska incitament till både framtagande och genomförande av 
planer. 

Förväntad effekt: 

• Barnen får ökad rörlighet 
• Färre barn dödas eller skadas 
• Planeringen blir bättre genom mer exakta uppgifter 
• Förbättrade rutiner gör att tjänsten utförs säkrare och att överlämnandet mellan 

de berörda parterna blir säkrare 
• Miljön blir säkrare 
• Krav och säkerhet vid alla barns skolresor hanteras mer lika oavsett om barnet 

går till fots, cyklar eller åker buss 
• Andelen hållbara transporter ökar 

6.2  Utmärkning av alla hållplatser 
Förslaget omfattar såväl särskilt upphandlad trafik som linjelagd trafik. Förslaget 
inkluderar även kvalitetskrav för platser där skolskjutsen tar upp och släpper av 
passagerare.  

Förväntad effekt: 

• Barn och föräldrar får stöd, om av- och påstigningsplatsen är tänkt att öka 
uppmärksamheten hos förarna i passerande fordon 

• Rutiner förbättras 
• Förare får stöd att hitta exakt plats för av- och påstigning 
• Ansvaret vid val av stoppställen förtydligas 
• Möjligheterna ökar att underhålla platsen för av- och påstigning, till exempel att 

säkerställa god sikt och snöröja 
• Krav och säkerhet vid alla barns skolresor hanteras mer lika 
• Säkerheten ökar för barn och föräldrar 

6.3  Förbättrad förarutbildning 
Specifika kompetenskrav bör utvecklas för förare som kör skolbarn. Förslaget tar hänsyn 
till både särskilt upphandlad trafik och linjelagd trafik. Busschaufförer behöver ökad 
kunskap om transporter av barn och de särskilda rutiner som omger tjänsten. 
 
Förväntad effekt: 

• Säkerheten ökar för barn och föräldrar 
• Färre barn dödas eller skadas 
• Krav och säkerhet vid alla barns skolresor hanteras mer lika 
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7.  Slutsats 
Att åka skolskjuts till och från skolan är en resa som miljontals barn gör varje dag runt 
om i Europa. Även i Sverige sker många skolskjutsresor varje dag. Exakt hur många barn 
som är involverade i olyckor i samband med dessa resor går inte att utläsa av dagens 
olycksstatistik. Inte heller kan man utläsa vad som bidragit till att dessa olyckor sker. De 
data som finns visar att den farligaste situationen är då barnen som oskyddade 
trafikanter går till och från bussen, framför allt på eftermiddagen. Flertalet studier visar 
på behovet av att tänka på hela resan, från dörr till dörr, för att förbättra säkerheten för 
barnen. EU-projektet SAFEWAY2SCHOOL har syftat till att designa, utveckla, integrera 
och utvärdera teknik för att ge en heltäckande och säker resa för barn, från hemmet till 
skolans dörr och tillbaka.  

Resultaten visar på en hel del likheter när det gäller utförandet av skolskjutsning i 
Europa, men även när det gäller de risker som barnen utsatts för. Det finns även en hel 
del olikheter, vilket gör det komplicerat att göra direkta jämförelser. Exempel på 
olikheter kan vara om det är en speciellt upphandlad skolskjuts eller ej, om det finns en 
extra vuxen ombord och om hållplatser som används finns på vägar med höga 
hastigheter eller inte.  

Ett viktigt resultat är att det behövs god förankring och kunskapsöverföring mellan olika 
aktörer inom landet för att lättare kunna driva på utvecklingen och ta vid där projektet 
lämnar.   

Projektet har haft en användarcentrerad ansats, och försöken i verklig trafik i Italien, 
Sverige, Polen och Österrike har varit till stor nytta och gett oss ökad kunskap.  Det har 
även varit till stor nytta att kunna använda simulator för att utvärdera effekten av 
fordonsbaserade system. Resultaten är positiva och visar kostnadseffektiva lösningar. 
Acceptansen är hög inte enbart för lösningen totalt, utan även för de flesta av 
delsystemen bakom. Dock är ingen kedja starkare än dess svagaste länk, och detta gäller 
även skolskjutsområdet. Ett omfattande arbete med att identifiera behovet av framtida 
standardiseringar och insatser resulterade i att tre områden pekades ut som viktiga för 
att öka säkerheten och kvaliteten på skolskjutsningen: 

• Skolreseplaner 
• Utmärkning av alla hållplatser 
• Förbättrad förarutbildning 

Ett verktyg för inventering av skolskjutshållplatser har utvecklats inom ramen för 
projektet. Den mall som ligger bakom inventeringen är framtagen av Trafikverket.  
Verktyget har använts i samtliga områden där försök har gjorts, och resultaten är 
positiva. Genom inventeringen får man ökad kunskap om förhållandena där barn stiger 
av och på sina skolskjutsar. Den ger såväl ansvariga som planerar för skolskjutsarna som 
bussförarna den kunskap om dessa platser som är nödvändig för att öka säkerheten och 
tryggheten i samband med barns skolresor. Försöken visar dock på ett behov av att 
kontinuerligt uppdatera mallen. I Sverige har vi också sett vikten av att det finns en 
förvaltare av mallen som bidrar till att den utvecklas och utvärderas. Det behövs för att 
den ska spegla de förutsättningar och behov som gäller och för att erfarenheter inarbetas 
systematiskt.  
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Användandet av intelligenta hållplatser med blinkande ljus visade sig vara effektivt i 
landsbygdsmiljö men mindre effektivt när de var placerade i tätort med konkurrens från 
många närliggande objekt. Det kan även konstateras att det inte i något fall finns 
anledning att tro att ens det starkaste sken kan väga upp att en hållplats är illa placerad. 
Det finns sannolikt nytta med att för framtida bruk undersöka och tydliggöra var och när 
extra förstärkning med blinkande ljus är ett bra komplement och när det inte är det. 
Detta har även bäring på andra platser där denna typ av lösning kan vara till nytta, till 
exempel övergångställen. 

 

 

Länkar till rapporter: 
 

Utvärdering av 30-regeln: 
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/4374/2008_127_utvardering_av_30_regel_
forsok_med_lagstadgad_hastighetsbegransning_om_30_km_tim_for_fordon_som_pa
sserar_en_stillastaende_buss__.pdf 

Rapport olycksanalys: 
http://www.SAFEWAY2SCHOOL-
eu.org/assets/docs/deliverables/SW2S_D1.4_summary.pdf 

Rapport försöksplaner för testområdena: 
http://www.SAFEWAY2SCHOOL-eu.org/assets/docs/deliverables/SW2S_D7.1.pdf 
 
Rapport reflektioner kring skolskjuts: 
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/6140/2010_121_reflektioner_kring_skolskju
ts.pdf 

  

http://publikationswebbutik.vv.se/upload/4374/2008_127_utvardering_av_30_regel_forsok_med_lagstadgad_hastighetsbegransning_om_30_km_tim_for_fordon_som_passerar_en_stillastaende_buss__.pdf�
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/4374/2008_127_utvardering_av_30_regel_forsok_med_lagstadgad_hastighetsbegransning_om_30_km_tim_for_fordon_som_passerar_en_stillastaende_buss__.pdf�
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/4374/2008_127_utvardering_av_30_regel_forsok_med_lagstadgad_hastighetsbegransning_om_30_km_tim_for_fordon_som_passerar_en_stillastaende_buss__.pdf�
http://www.safeway2school-eu.org/assets/docs/deliverables/SW2S_D1.4_summary.pdf�
http://www.safeway2school-eu.org/assets/docs/deliverables/SW2S_D1.4_summary.pdf�
http://www.safeway2school-eu.org/assets/docs/deliverables/SW2S_D7.1.pdf�
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/6140/2010_121_reflektioner_kring_skolskjuts.pdf�
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/6140/2010_121_reflektioner_kring_skolskjuts.pdf�
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Trafikverket, 781 89 Borlänge . Besöksadress: Röda vägen 1 
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 
 
www.trafikverket.se 
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