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Skyltning av hållplats som används vid skolskjutsning – Pilotförsök

av Anna Anund, Torbjörn Falkmer och Helena Hellsten
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
581 95 Linköping 

Sammanfattning
Ett sätt att öka säkerheten för barn som står och väntar på skolskjuts eller 
stiger av skolskjuts är att använda en hållplats försedd med dynamisk skylt 
med blinkande/rinnande ljus; ett ljus som aktiveras av sändare som barnen 
bär och bara är tänd när barnen befinner sig i hållplatsens närområde. 

I en pilotstudie finansierad av Skyltfonden har ett pilotförsök genomförts med
avsikten att finna en lösning som kan öka säkerheten för barn som väntar på 
skolskjuts och som kliver av skolskjuts. Tanken var att göra ett system som dels 
innebar att barnen kunde stå säkrare och samtidigt vara synbara för 
skolskjutsföraren, dels ett system som ökar medtrafikanternas medvetenhet om att 
det fanns barn vid vägen och därmed få dem att förändra sitt beteende (hastighet 
och säkerhetsavstånd till barnen). Pilotstudien har bestått av flera delprojekt:

¶ Marknadsundersökning för att inventera möjliga skyltsystem
¶ Konstruktion av hållplats och skylt med blinkande/rinnande ljus 
¶ Erfarenhetsutbyte med referensgrupper bestående av förare, barn och föräldrar 

(trafikanter)
¶ Mätning av systemets effekter på trafikantbeteende;

– Hastighetsmätningar för att se på eventuella hastighetsförändringar 
– Sidolägesmätningar för att se på eventuella förändringar av fordons 

placering på vägen 
– Telefonintervjuer för att ta del av vad förbipasserande personbilsförare

uppmärksammat.

Marknadsundersökningen visade att det inte fanns något befintligt system i drift 
med dynamiska skyltar vid skolskjutshållplatser. Det fanns dock goda erfarenheter 
från en flyttbar hållplats. Den flyttbara hållplatsen har utgjort grunden i 
föreliggande konstruktion. Tidigare studier har visat att rörligt ljus i större 
utsträckning än fast ljus fångar förares uppmärksamhet utan att äventyra deras 
trafikbeteenden. Detta har varit en av utgångspunkterna vid konstruktionen. 
Vidare har tanken varit att skapa ett system med hög acceptans hos förarna, såväl 
för situationen då barn finns där som när de inte finns där. Detta innebar att det 
blinkande/rinnande ljuset endast var aktivt då barnen fanns i närheten. Ljuset 
aktiverades automatiskt inom en radie av >50m av sändare som följde med
barnen.

Konstruktionen såg ut som på följande illustrationer: 
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Effekterna på trafikantbeteendet har bedömts med hjälp av ett försök genomfört 
under fyra veckor. Närvaron av hållplats, skylt och aktivt blinkande/rinnande ljus 
har varierats för att möjliggöra effektstudier. Under de fyra experimentveckorna
har hastighet och sidoläge hos förbipasserande fordon registrerats. Vidare har 
förbipasserande intervjuats per telefon. På basis av dessa data var avsikten att 
belysa förbipasserandes observerade och självrapporterande beteende. Jämförelser 
av intervjuades svar angående förändringar i beteende har jämförts med vad de
verkligen gjorde. 

Registreringen av hastigheter har skett i tre punkter, med ett avstånd på 
250 meter mellan varje punkt. Sidoläge har registrerats vid hållplatsen 
(mittpunkten). Observationer av trafikantbeteende under de fyra veckorna var 
följande:

1. Utan hållplats (förmätning, mätvecka 1) 
2. Hållplats + skylt (passivt försök, mätvecka 2) 
3. Hållplats + skylt + blinkande/rinnande ljus (aktivt försök, mätvecka 3) 
4. Hållplats + skylt (passivt försök, mätvecka 4) 

Telefonintervjuer genomfördes med förbipasserande under mätvecka 3. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att hållplatsen har inneburit att 
förbipasserande har sänkt sin hastighet. Data för samtliga fyra mätveckor har
endast kunnat analyseras för tiderna vid påstigning, på grund av att data bedömdes
innehålla stor osäkerhet då alltför få fordon passerade den korta stund då barnen 
vistades vid hållplatsen i samband med avstigning. De förare som körde i riktning 
1 passerade närmast hållplatsen dvs. de passerade hållplatsen på sin högra sida. 
De genomsnittliga hastigheterna i riktning 1 vid hållplatsen under de fyra 
mätveckorna var signifikant skilda (p<0,05); 88,5 km/h vecka 1, 76,2 km/h vecka 
2, 67,2 km/h vecka 3 och 76,9 km/h vecka 4. Den veckan systemet var aktivt var 
den genomsnittliga hastigheten drygt 20 km/h lägre än den första mätveckan som 
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var helt utan hållplats. Det fanns inga skillnader i genomsnittlig hastighet vid
hållplatsen i riktning 2.

Hastighetsförändringen från mätplatsen före hållplatsen till mätplatsen vid
hållplatsen var olika beroende på vilken riktning fordon körde i. Observerade 
förändringar var störst i riktning 2. Skillnaden var dock att i riktning 2 hade 
förarna en sämre sikt fram till hållplatsen från den första mätplatsen jämfört med i 
riktning 1 där man såg hållplatsen långt innan den första mätpunkten. Den större 
förändringen bedöms bero på att förare i riktning 2 hade en kort siktsträcka och de 
åtgärder de vidtog gjordes inom mätområdet och kunde därmed observeras. 
Resultaten får i dessa samanhang anses som mycket lovande.

Vid jämförelse av den verkliga hastigheten med vad trafikanterna själva sade 
sig ha vidtagit för förändring så visade det sig att majoriteten av de som sagt att de 
vidtagit en hastighetssänkning även hade gjort detta. Ännu mer glädjande är att de 
som svarade att de inte vidtagit någon förändring trots allt hade gjort det. 

De lovande resultaten avseende sänkt hastighet visade sig stämma även för 
fordonens placering på vägen. Ett ökat säkerhetsavstånd var resultatet, både till 
mätvecka 2 och till mätvecka 3. Tanken med mätvecka 4 (då endast hållplatsen
var där) var att fordonen under denna vecka åter skulle ha ökat sin hastighet och 
minskat sitt säkerhetsavstånd till hållplatsen, jämfört med mätvecka 3 då skylten 
var aktiv. Så visade sig också vara fallet. Det blinkande/rinnande ljuset hade 
således effekt. 

En tanke med det sändaraktiverade blinkande/rinnande ljuset var dels att 
signalera till såväl skolskjutsförare som andra förare att skolbarn fanns på eller i 
närheten av hållplatsen, dels att pröva om det fanns en acceptans för att ett 
sändaraktiverat system också skulle fungera omvänt; dvs. när det blinkande-
/rinnande ljuset är släckt så vet man som medtrafikant att där befinner sig inga 
barn för tillfället. En acceptans för ett sådant system fanns bland de intervjuade,
emedan man ändå sade sig vilja sänka hastigheten på grund av skolskjutsskylten 
som fanns på hållplatsen. 

Acceptansen för systemet var god såväl hos barn och föräldrar som hos de 
intervjuade trafikanterna. Några frågor är dock fortfarande inte besvarade t.ex. vad 
händer över lång tid, är erhållna resultat generaliserbara till andra platser, vad 
krävs för allmänt och tekniskt underhåll för en hållplats av denna typ, hur fungerar 
systemet i vinterväglag, är det rimligt och försvarbart att lägga ansvarsfrågan hos 
föräldrarna för underhåll av sändarna, hur påverkar det blinkande/rinnande ljuset 
uppmärksamheten på barnen samt finns det en marknad för denna typ av 
hållplats?

Resultatet från pilotprojektet pekar entydigt på att det enkelt går att konstruera 
en hållplats med tillhörande dynamisk skylt med blinkande/rinnande ljus.
Hållplatsen innebär att trafikanter som passerar den minskar sin hastighet och kör 
med ett större säkerhetsavstånd till hållplatsen. Det finns en acceptans hos barn, 
föräldrar och förare för en lösning av denna typ. Det behov som kommunerna 
anser sig ha av en liknande lösning i kombination med de positiva resultaten gör
att vi kan rekommendera ett system som detta för att öka säkerheten för barnen 
som väntar på skolskjuts eller kliver av skolskjuts. 
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Designing and testing of a school transportation bus stop – Pilot study 

by Anna Anund, Torbjörn Falkmer and Helena Hellsten 
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 
SE-581 95 Linköping 

Summary
One way to increase the safety for children waiting for, entering, or exiting a
school bus is to use a bus stop fitted with a dynamic flashing/running lights; a 
light that is activated only when children are present at the bus stop or within
a radius of 50 metres of it. 

Funded by Skyltfonden, a pilot study was conducted with the aim to find a 
solution that would increase the safety for children waiting for, entering or exiting
the school bus.

The concept is based on the idea to design a system for children that gurantee 
that the children are able to wait for the school transportation in a safe way and, at 
the same time, that the children will be visible for the school bus driver and other 
road users, which in turn, hopefully will make them adapt their driving behaviour 
(e.g. speed and lateral position) according to the situation.

The experiment consisted of several different activities:
¶ A market analyses of possible existing related systems
¶ Construction of a bus stop including a dynamic sign with flashing/running 

lights
¶ Exchange of experience with the help of discussions with a reference group 

(drivers, parents, children, and other road users)
¶ Measures of drivers’ behaviour by: 

– Speed measurements in order to find out if passing drivers changed their 
speed due to the system

– Lateral position measurements in order to find out if passing drivers 
increased their lateral distance to the children due to the system

– Telephone interviews with passing drivers in order to find out what they 
have observed. 

The market analyses of possible systems showed that there was no system in use 
with dynamic or variable signs at school bus stop, but there were good 
experiences about movable bus stops. Previous studies have showed that variable 
running lights in a greater amount, compared to static lights, catch the driver’s 
attention without causing risky driving behaviour. This has been used as starting 
point during the construction. The idea was to create a system with high 
acceptance both among children and drivers. In order to achieve such acceptance, 
a system was created that was activated by radio transmitters and active only
when children were present by a radius of 50 metres from the bus stop. The bus 
stop and the transmitters are shown below.
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To activate the flashing/running light the above shown radio transmitters were 
used. The flashing/running lights were chosen to announce to the school bus 
driver and to other drivers that children were present in the nearby area of the bus 
stop. Furthermore, it also implied the opposite i.e. when the lights were not 
activated the drivers could expect that there were no children present.

The effects on driving behaviour have been analysed, both with respect to
observed behaviour as well as self reported behaviour. A comparison was also
made between observed and self reported behaviour. The experiment was running 
during four weeks. The presence of the bus stop and flashing/running lights were 
changed during these four weeks in a way that made comparisons of the drivers’
speed and lateral lane positions possible.

Speeds were measured in three points with a distance of 250 metres between
each point. Lane position was measured only at the bus stop. Observations of
speeds and lane positions were measured as follows during the four weeks;

1. Without bus stop, sign and flashing/flowing light (week 1) 
2. With bus stop and sign (week 2) 
3. With bus stop, sign and flashing/flowing light (week 3) 
4. With bus stop and sign (week 4) 

Telephone interviews were conducted with passing drivers during week 3. The 
interviews were done during the same day as the drivers were passing. 

In summary the results show that the bus stop makes drivers reduce their speed.
The results were especially convincing for drivers that passed in the lane closest
to the bus stop. Average speed when passing it in this direction during the four 
weeks were 88,5 km/h during week 1, 76,2 km/h during week 2, 67,2 km/h during 
week 3 and finally 76,9 km/h during week 4. The difference in average speed 
between the first week (without bus stop) and the third week (with active sign) 
were significantly lower (i.e. p<0,05), i.e. more than 20 km/h of speed reduction. 
This result was not found for cars passing in the other direction. 
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Data has only been possible to analyse from the morning situation, i.e. the 
waiting/entering situation. During the afternoon the data were too uncertain to
analyze. The reason for this was that there were few vehicles passing during the 
short time the children were present at the bus stop when exiting the bus in the
afternoon. Normally, the children did not stay waiting at the bus on their way 
home, which of course limited the time span to retrieve data. 

Comparing observed speed with the drivers’ self reported behaviour showed 
that the majority of those who claimed to reduce their speed actually also did so. 
Moreover, also those who claimed not to reduce their speed actually did so. The 
promising result concerning the speed reduction was followed with equally 
promising results for the lateral lane position; an increased safety distance was
observed both between week 2 and 3, and the week 3 to 4.

The idea with the fourth week of measures (only with bus stop and no 
flashing/running lights) was to find out if drivers increased their speed and
reduced the safety distance. The result showed that this was true. This implies that
the flashing/running lights had a positive effect on driving behaviour from a safety 
perspective.

The results from the interviews showed an acceptance for this kind of system,
but the results also indicated that the drivers reduced their speed when the bus 
stop with no lights was present.

The acceptance for the system including the radio transmitters was also high.
The children’s and drivers’ acceptance for the system was high. Also the drivers’ 
accepted the system even though there still are some questions e.g. what would 
have happened if we use this particular system over a long period of time, is it 
possible to generalize the results to other places/environments, what are the 
effects regarding management, what happens during winter time, is it justifiable to
demand children/parents to remember carrying the radio transmitters, how do the 
running lights affect the drivers’ attention towards the children and is there a 
potential market for such a solution created in this project? 

The results from this pilot study show that it is possible to construct a bus stop 
including a sign with flashing/running lights that is activated automatically with 
help of radio transmitters carried by the child. The results, furthermore, showed
that the driving behaviour changed due to this particular bus stop system. The 
average speed was reduced and the safety distances to the bus stop were 
increased. Moreover, there was an acceptance for the system among the children,
parents and the drivers. The local community’s demand of a safe solution for 
children combined with these positive results leads us to the conclusion that we
would like to recommend a system like this to improve the safety for children
waiting for and entering a school bus or exiting it on their way home from school.
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1 Inledning 
1.1 Omfattningen av skolskjutsverksamheten
I Sverige åker dagligen ca 250 000 barn i förskoleklass och grundskola skolskjuts 
till en kostnad av cirka 1,6 miljarder kronor per år (Sörensen, Anund et al., 2002).
Transporterna av elever sker med två typer av resor, dels med upphandlad 
skolskjuts, dels med kollektivtrafik eller så kallad ordinarie linjetrafik. Enligt 
författarna var det under läsåret 1999/2000 ca 170 000 elever som reste med
upphandlad skolskjuts och ca 80 000 elever som reste med ordinarie linjetrafik. 
Bland barn som reste med ordinarie linjetrafik återfanns såväl förskolebarn som 
barn i låg-, mellan- och högstadiet. 

För att barnens resor till och från skolan med skolskjuts skall vara en säker och 
trygg resa för barnen krävs att hela resan beaktas. I detta sammanhang är det då 
naturligt att vid definitionen av skolskjutsresan inkludera hela resan – från dörr till 
dörr:
¶ gå till hållplatsen
¶ vänta på skolskjutsen 
¶ kliva på
¶ åka
¶ gå från hållplatsen till skolan

och vice versa när barnet ska hem.

Flera av dessa moment innebär att barnen på egen hand, tillsammans med andra 
barn eller vuxna vistas i trafiken på platser som ursprungligen inte var tänkta för 
barn.

Gummesson (2003) utgår från denna mer övergripande syn på resandet i 
kunskapsöversikten om barns resor. Kunskapsöversikten inkluderar även aspekter 
som förutom hela resan knyter an till barnens rätt till skolskjuts, 
skolskjutsverksamheten och skolan, upphandling, organisation och planering, 
trender och frågeställningar. I rapporten finns även en mängd förslag på 
undersökningsområden.

1.2 Skolskjutsförordningen 
Svensk skolskjutsning regleras av skollagen och skolskjutsförordningen, vilka 
håller på att revideras under 2003. Där sägs bl.a. följande: 

Skollagen 7 §: 
”Hemkommunen är skyldig att sörja för att det för eleverna i grundskolan 
anordnas kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens 
längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos en elev eller någon annan 
särskild omständighet.” 

Skolskjutsförordningen 1 §: 
” Med skolskjutsning avses i denna förordning sådan befordran av elev i förskola, 
grundskola, gymnasieskola eller motsvarande skola till eller från skolan som
ordnas av det allmänna särskilt för ändamålet och ej är av tillfällig natur. Med
icke yrkesmässig skolskjutsning avses befordran som ej är yrkesmässig trafik. ” 

VTI rapport 494 13



När elevernas resor är anordnade särskilt för ändamålet – det vill säga upphandlad 
– gör skolskjutsförordningen en snävare definition av skolskjutsning än skollagen. 
Skolskjuts begränsas till ”sådan befordran som ordnas särskilt för ändamålet”. Det 
betyder att skolskjutsförordningen inte berör resor med ordinarie linjetrafik eller
så kallad kollektivtrafik. 

Villkoren för att få skolskjuts varierar mellan olika kommuner. Ofta är det 
avståndet till skolan som fäller avgörandet. Avståndsgränserna för yngre barn 
brukar vara kortare än för äldre. Vanlig gräns för de yngsta barnen är 2–3 km och 
för de äldre barnen 4–5 km. Den som har en trafikfarlig skolväg kan få rätt till 
skolskjuts även för kortare avstånd. Det samma gäller den som åberopar andra
särskilda omständigheter, t.ex. funktionshinder. 

Barn med funktionshinder åker i många fall, men inte alltid, speciellt
upphandlad skolskjuts. Vanligen innebär det att de åker i en mindre buss eller i en 
personbilstaxi. Det kan dock vara så att de åker med de andra barnen i skolbussen 
eller inom linjetrafiken. Variationen är stor (Falkmer, 1999; Falkmer and Fasth, 
1999; Falkmer, Anund et al., 2001; Falkmer, Fulland et al., 2001).

Skolskjuts kan anordnas dels via speciellt upphandlad skolskjuts, dels via 
linjetrafik. I de flesta län utgör skolbarnen mer än 20 % av alla resenärer med
linjetrafiken. Den befintliga linjetrafiken utnyttjas alltså i stor utsträckning för
transport av skolbarn, men dessa transporter faller inte under de särskilda 
bestämmelserna för skolskjuts. Det betyder att det är svårt för kommunen att ställa
krav på till exempel sittplats för alla barn eller att fordonet märks ut med den skylt 
som anger att fordonet transporterar skolbarn. 

I grunden har föräldrar alltid ansvaret för sina barn, också när barnen åker 
skolskjuts, men även kommunen har ett ansvar för barn som åker skolskjuts. När 
det gäller svensk skolskjutsning regleras den i viss mån av skollagen och 
skolskjutsförordningen. Kommunen ska se till att det anordnas kostnadsfri
skolskjuts för skolbarnen om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, 
trafikförhållandena, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild 
omständighet. Ansvaret för att barnen undervisas i hur de bör uppträda när de åker 
skolskjuts ligger hos styrelsen för skolväsendet, se skolskjutsförordningens 2 §. 

Skolskjutsförordningen 2 §:
”Skolskjutsning skall med avseende på tidsplaner och färdvägar ordnas så att
kraven på trafiksäkerhet tillgodoses. 

I varje kommun skall styrelsen för skolväsendet verka för att särskilt 
anordnade hållplatser för skolskjutsning utformas så att olyckor i möjligaste mån 
undviks.

Styrelsen bestämmer efter samråd med den kommunala nämnd som ansvarar 
för trafikfrågor, polismyndigheten och väghållaren för varje skolskjuts färdväg 
och de platser där på- eller avstigning bör ske. Styrelsen svarar för att eleverna 
undervisas om vad de skall iaktta för att undvika olyckor i samband med 
skolskjutsning.

Vad som i denna paragraf sägs om styrelsen för skolväsendet skall också 
tillämpas för skolas styrelse, som inte står under dess förvaltning, eller i fråga om 
förskola, den eller de kommunala nämnder som ansvarar för förskoleverk-
samheten.”

14 VTI rapport 494 



Som synes har styrelsen för skolväsendet även ett ansvar för på- och 
avstigningsplatserna. Det är mer oklart vem som har ansvaret från hemmet till 
påstigning samt från avstigning till hemmet.

1.3 Barns risker i trafiken 
Barn som grupp är exponerade för en ökad skaderisk och dödsrisk i trafiksystemet
av flera anledningar (Baker 1979; Evans, 1991). Det handlar om exponering, det 
vill säga hur ofta och hur länge man vistas i trafikmiljön. Det handlar också om 
barns bristande förmåga att hantera en komplicerad trafikmiljö (Bull, Bruner-
Stroup et al. 1991; Pettersson, 1995). Dessutom är barn annorlunda byggda än 
vuxna vilket påverkar hur man kan skydda dem (Falkmer and Paulsson, 2003). 

1.3.1 Barns exponering
Om man utgår från den typen av resor som alla barn gör under sitt liv, nämligen
till och från skolan, visar det sig att det vanligaste transportsättet är att gå eller
cykla, vilket framgår av figur 1.

Barns resor till och från skolan
(Vägverket)

Kollektiv-
trafik
8%

Skolskjuts
7%

Personbil
38%

Gå eller
cykla
47%

Figur 1 Barns resor till och från skolan, (Källa: Vägverket, 2002).

När det gäller barn med funktionshinder ser det ofta annorlunda ut. De allra flesta 
åker personbil, antingen i familjens bil eller i färdtjänsttaxi. Fast färdtjänst kan
också innebära att man åker i en buss. Det är också vanligt att man åker 
skolskjuts, men även där varierar fordonstypen man åker med. 

Om man – oavsett ålder på personer – tittar på hur säkert det är att färdas med
olika typer av fordon, så kan man konstatera att det är avsevärt mycket säkrare att 
åka i en buss (ungefär nio gånger säkrare) än i en personbil (Nilsson, 1997; 
Albertsson, Falkmer et al., 2003). Det kan också konstateras att ju större buss 
desto säkrare åker man. Mer riskfyllt är det att vistas i trafiken som oskyddad 
trafikant dvs. som gående eller cyklist – vilket är ungefär hundra gånger mer
riskfyllt, jämfört med att åka buss.

1.3.2 Barns mognad.
Barn mognar långsamt. Barn kan inte prestera över sin mognadsnivå. Barn upp till 
tolvårsåldern saknar biologiska förutsättningar för att vid alla tillfällen visa ett
trafiksäkert beteende. De kan inte tränas till ett riktigt beteende som till exempel
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krävs i en komplex trafikmiljö (Sörensen, Anund et al., 2003). Det beror på 
mognadsfaktorer som inte är färdigutvecklade hos barnen.

Barn ser och uppfattar sin omvärld utifrån sitt perspektiv. Därför är det viktigt 
att t.ex. vid planering och genomförande av skolskjutsresor ta hänsyn till att barn 
mognar långsamt. Barnets synförmåga är inte färdigutvecklad förrän i tonåren. 
Dessutom tar det lång tid att lära sig tolka det intryck ögat tar emot. Att uppfatta 
föremål i rörelse och bedöma deras hastighet är något som fordrar erfarenhet och 
träning för såväl barn som vuxna. Barn i förskole- och lågstadieåldrarna har svårt 
att ställa om blicken från närseende till fjärrseende. Dessutom har barn ett snävare 
synfält än vuxna, med sämre möjligheter att uppfatta rörelser med hjälp av perifert
seende. Inte heller fungerar samordningen mellan att gå och samtidigt titta på
samma sätt som hos vuxna, än mindre klarar barnen av att springa i en riktning 
och samtidigt titta i en annan.

Barns förmåga begränsas även av att deras hörsel inte är färdigutvecklad. Barn 
kan inte i samma utsträckning som vuxna uppfatta varifrån ljud kommer. Det kan 
mycket väl hända att små barn ser på en bil och springer på en annan som 
signalerar.

Man kan inte heller vänta sig någon konsekvens i barnens trafikbeteende. Ett 
och samma barn kan ena dagen visa upp ett trafiksäkert beteende, men nästa dag 
vara en mindre trafiksäker trafikant. Små barn uppfylls lätt av sina känslor som
glädje, ilska eller plötsligt intresse för någonting och ger då lätt efter för sina 
impulser. Det kan då hända att de springer över gatan till en kamrat.

Barn är små till växten. De kan inte se över bilarna för att överblicka 
situationen och inte heller se vägmärken som sitter högt upp. De syns inte heller
så bra av andra trafikanter. Det är därför viktigt att främst sträva efter säkra
närmiljöer för barnen. 

Det är viktigt att komma ihåg att barn under 12 år – och ibland även äldre barn 
än så – är beroende av att vuxna hjälper dem i trafiken. Detta gäller i hög grad 
även barn med funktionshinder. 
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2 Bakgrund 
2.1 Olycksrisker i samband med bussresor – Sverige 
I dagsläget är det inte möjligt att med hjälp av den nationella databasen
omfattande polisrapporterade olyckor (VITS 2002) avgöra om barn skadats eller 
dödats i samband med skolskjutsning.

Även om skolskjutsolyckor inte är möjliga att identifiera i databasen så är det
möjligt att selektera olyckor med barn och buss inblandade. 
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Figur 2 Antal personer som skadats eller dödats i Sverige i bussrelaterade 
olyckor 1994–1999 (källa: VITS, 2000).

Av figur 2 framgår att under 1994–1999 var det sammanlagt 4 600 personer som 
skadades i olyckor där buss varit inblandade. Av dessa 4 600 barn var 644 
personer barn under 16 år, varav 168 skadades svårt. Cirka 47 procent av dessa 
barn var oskyddade trafikanter. Det innebär att i genomsnitt skadades och dödades 
över 100 barn i olika bussrelaterade olyckor varje år. Figur 3 visar hur de 
fördelade sig på olika trafikantgrupper:

igur 3 Barn som skadats eller dödats i bussrelaterade olyckor under perioden 

Barn i buss
36%

Barn som gående,
cyklist eller mopedist

47%

Barn i annat fordon
17%

F
1994–1999, fördelat på typ av trafikantgrupp (källa: VITS, 2000).
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Figuren visar att av de barn som skadades och dödades i sådana olyckor var 

das i
sam

die konstaterat att under åren 1994–
20

för att handha olycksdata –
ST

skolskjutsen vid livligt trafikerade vägar, 
vä

omentet under resan till skolan är då 
ba

närmare hälften oskyddade trafikanter, det vill säga de vistades utanför bussen när 
de skadades. Ytterligare 17 procent satt i annat fordon medan ca 36 procent 
befann sig i bussen. Statistiken visar att bland skadade/dödade vuxna i buss-
relaterade olyckor var däremot endast ca 20 procent oskyddade trafikanter.

En metod för att skapa en uppfattning av hur många barn som ska
band med skolskjutsning är att vända sig direkt till kommunerna och fråga hur

många som har skadats/dödats i skolskjutsolyckor. Enligt en enkät till Sveriges 
kommuner (Wretling, Sörensen et al., 2001) har under en femårsperiod (läsåret 
95/96– läsåret 99/2000) uppskattningsvis 115–144 barn skadats och 4–5 barn 
omkommit i samband med skolskjutsning. Dessutom har 4–5 förare skadats. Hur 
många övriga trafikanter som skadats eller dödats i samband med
skolskjutsolyckor framgick inte av enkäten. 

Anund, Larsson et al., (2003) har i en stu
01 rapporterade polisen 256 olyckor med totalt 361 skadade eller dödade barn i

samband med skolskjutsresor. Majoriteten av barnen hade drabbats när de klev av 
bussen. Den vanligaste händelsen vid olyckorna var att barnen sprungit ut bakom 
eller framför bussen (51 %). Ytterligare 13 procent av olyckorna hade inträffat då 
barn klämts eller blivit påkörda av bussen vid hållplatsen. En majoritet av
olyckorna i vilka barn har skadats hade således inträffat då barnen var oskyddade 
trafikanter. Få olyckor med taxi fanns registrerade. 

Det är mycket osäkert om det nya systemet
RADA – kommer att öka möjligheterna till en systematisk uppföljning och 

analys av olyckor där barn som reser till och från skolan skadats eller dödats. Från
och med år 2003 är det dock STRADA-systemet som gäller för registrerade
inträffade trafikolyckor, VITS kan endast användas för att få statistik över 
trafikolyckor som inträffat tidigare år. 

Det finns barn som kliver på och av
gar med hög tillåten hastighet eller där säkerheten på andra sätt är otillfreds-

ställande. Det är inte alla föräldrar som har möjlighet att i dessa situationer
hämta/lämna barnen (Sörensen, Anund et al., 2002) Det finns inte heller något i 
lagtexterna som tydligt reglerar ansvaret.

Föräldrar upplever att det farligaste m
rnen väntar på skolskjutsen (Sörensen, Wretling et al., 2001). Under resan hem 

från skolan är det avstigningen som upplevs farligast. Barnen själva upplever en 
osäkerhet i om förarna vet var de skall hämtas upp och var de skall släppas av. 
Det finns flera anledningar till detta, en är att medtrafikanterna inte visar den 
hänsyn som krävs. Ett sätt att öka uppmärksamheten på att det finns barn som
vistas i närheten av vägen kan vara att använda en särskild skyltning av hållplatser
som används vid skolskjutsning. 
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2.2 Olycksrisker i samband med bussresor – 
Internationellt

Utländska undersökningar har visat att skador och dödsfall i samband med
bussåkande i stor utsträckning sker vid på- och avstigning (Reilly, 1995; ECBOS, 
2001; Kirk, Grant et al., 2001). Detta illustreras i figur 4.

Påstigande
11%

Avstigande
43%

Stående
passagerare

28%

Sittande
passagerare

18%

Figur 4 Skadade och dödade i samband med bussresande relaterat till var man
befann sig (Kirk, Grant et al., 2001).

Cirkeldiagrammet i figur 4 visar att knappt hälften av de busspassagerare som
hade skadats eller dödats i samband med bussresande i Storbritannien befann sig i 
bussen (stående eller sittande). Mer än hälften skadades/dödades vid på-
/avstigning.

Barn som reser med skolbuss utsätts för större risker när de befinner sig utanför 
bussen än inuti (Towle, 1990; Cass, Ross et al., 1996). Vid dödsfall i samband
med skolbussolyckor så är det endast 8 procent av de drabbade skolbarnen som
omkommer som passagerare i bussen (NHTSA and Washington, 1999). Fokuserar 
man istället på skador visar det sig att i samband med skolbussolyckor i USA är 
endast hälften (50 %) av dem som skadas passagerare. Var tjugonde av de 
skadade, eller 5 procent, är fotgängare. Resterande 45 procent av de skadade 
består till 10 procent av bussförarna och till 35 procent andra trafikanter (NHTSA
and Washington, 1999). 

I olycksstatistiska sammanhang räknas man som vilken fotgängare som helst
vare sig man är på väg till bussen, klivit av bussen eller har ett helt annat ärende.
Men genom att analysera olyckor bland fotgängare som påkörts av skolbussar i 
USA kan man få en uppfattning om vilka fotgängarna är som blivit skadade eller 
dödade i samband med en olycka där skolbussar varit inblandade. Det visar sig att 
85 procent av alla de fotgängare som blev påkörda av skolbussar var skolbarn. Av 
dessa blev 35 procent påkörda av den egna skolbussen (TRB, 1998). De skador 
som skolbarn utanför bussen ådrar sig vid olyckor är betydligt mer allvarliga än
de som de får inne i bussen (Bladikas, Kabir et al., 1992). Mer än hälften av de 
barn som dödas vid olyckor med skolbuss är mellan 5–7 år gamla (NHTSA and 
Washington, 1999) . 
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2.3 Utmärkning av skolskjutsfordon
örfattningssamling (SFS) 

och baktill på fordonet (lämpligt för lite
stö

lskjutsning, TSVFS 
19

nas
på

nas utmärkning regleras i FMVSS No.131. Ett 
gru

Enligt ”Förordning om skolskjutsning Svensk f
1970:340” skall ett fordon som används för skolskjutsning vara försett med en 
skylt eller liknande som visar fordonets användning. Skolskjutsskylten beskrivs i 
”Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om anordningar för utmärkning av skolskjuts, 
Trafiksäkerhetsverkets författningssamling (TSVFS) 1988:43”. I korthet ska
skylten vara försedd med blinklyktor och minst ha yttermåtten 400 x 400 mm. En 
dubbelsidig genomlyst skylt får placeras väl synligt på fordonets tak. Denna
placering är lämplig för exempelvis taxi.

Enkelsidiga skyltar bör placeras fram-
rre fordon). Blinklyktorna skall tändas ca 100 m före och släckas ca 100 m 

efter hållplats. När fordonet används för annat ändamål än skolskjutsning skall 
skylten vara borttagen, övertäckt eller vänd. Skylten får dock vara kvar när 
fordonet transporteras till eller från ett skolskjutsuppdrag.

Enligt ”Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om sko
88:17” bör skylten användas även vid persontransport i linjetrafik, dvs. sådana 

som inte är skolskjutsning, om flertalet av passagerarna utgörs av skolelever. I 
sådana fall får skylten vara kvar även om samtliga skolelever stigit av bussen.

Andra trafikanter som närmar sig en skolskjuts som stannats för passagerar
- eller avstigning ska enligt ”Vägtrafikkungörelse 1972:603 §61” hålla en, med

hänsyn till omständigheterna, tillräckligt låg hastighet när fordonet närmar sig 
spårvagn, buss eller skolskjuts. 

De amerikanska skolskjutsar
ndkrav för en amerikansk skolbuss är att den är gul med svarta ränder. Alltså 

är det uppenbart för omgivande trafikanter att det är en skolbuss oavsett från 
vilket håll man ser den. Framtill och baktill skall texten ”SCHOOL BUS” finnas.
Texten skall täckas över om bussen används för annat ändamål än transport av 
skolbarn. Nedan visas ett exempel på amerikansk skolskjutsbuss.
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De amerikanska skolskjutsarna ska vara försedda med följande:

Mekanisk stoppskylt 
De amerikanska skolbussarna fäller ut en stoppskylt på bussens vänstra sida när 
de stannar vid hållplatsen. Denna stoppskylt innebär att ingen får passera bussen, 
oavsett körriktning.

Orangefärgat stoppljus
Mellan 50 och 100 m före hållplatsen tänder chauffören de orange blinkande 
lamporna på bussen, vilket talar om att bussen kommer att stanna. 

Röda stoppljus 
När bussen stannar tänds de röda lamporna för att, tillsammans med stoppskylten, 
tala om för övriga trafiken att det är förbjudet att passera bussen. 

Kontrollarm
Kontrollarm för passagerarpassage 
En kontrollarm fälls ut framför bussen på dess 
högra sida så att barnen inte skall kunna passera 
framför bussen utan att föraren ser dem (det är en 
”död vinkel” tätt inpå bussens framkant). Kontroll-
armen är till för att förhindra olyckor där föraren 
inte uppfattat att ett barn är på väg att passera precis 
framför bussen. Figur 5 Kontrollarm på 

amerikansk skolbuss. 
Utvändiga övervakningssystem
Ett stort problem för föraren av skolskjutsar är att han/hon inte kan överblicka
området närmast runt bussen helt och hållet. Det innebär att det framförallt
bakom, men även på sidan av bussen samt närmast framför bussen finns en till tre 
eller flera meter vilka föraren inte kan överblicka. Dessa områden är kritiska 
zoner för bussresenärer och fotgängares säkerhet. Övervakningssystem vilka
bygger på ett slags ”radar” har testats för att bedöma om föraren därmed bättre 
kan överblicka den kritiska zonen runt bussen (Johnston, Mazzae et al., 1996). 
Systemet känner av om det finns rörliga objekt (t.ex. barn) inom de kritiska 
zonerna och varnar föraren. Man fann i en experimentell studie att införandet av
sådana system verkar lovande för att höja trafiksäkerheten (Johnston, Mazzae et 
al., 1996). 

2.4 Inhämtande av perifert presenterad information 
Visuella varningssystem för att påkalla fordonsförares uppmärksamhet har 
studerats med avseende på grad av detektion, identifiering och reaktionstider i ett 
flertal försök (Samuelsson och Nilsson, 1996; Nilsson, Falkmer et al., 1998; 
Falkmer, Nilsson et al., 2000). Syftet med studierna var att studera funktionen hos 
ett informationssystem som enbart använder sig av visuell information,
presenterad perifert i synfältet med hjälp av ”rinnande ljus” i bilen. De första två 
studierna (Samuelsson och Nilsson, 1996; Nilsson, Falkmer et al., 1998) slog fast 
att för att informationen skulle vara detekterbar med krav på snabbhet och 
säkerhet, krävdes att den var rörlig. Det gör att man kan utnyttja det mänskliga 
seendets förmåga att perifert kunna detektera rörliga stimuli, såväl snabbt som i 
vilken riktning de rör sig (Leibowitz, 1986).
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Med utgångspunkt från denna kunskap genomfördes en studie avseende 
möjligheten att detektera perifert presenterad rörlig information utifrån två
frågeställningar (Falkmer, Nilsson et al., 2001). Dels ville man veta hur föraren 
nyttjade sitt perifera seende beroende på hur belastat det centrala seendet var, dels 
ville man veta om det hade någon betydelse var den rörliga informationen var 
placerad i synfältet och om det hade betydelse åt vilket håll den ”rann”. 
Informationen presenterades på displayer i fyra olika positioner: upptill, nedtill,
till höger och till vänster, vilket visas i figur 6. 

Figur 6 De fyra displayer vilka presenterade visuell information perifert i 
synfältet med hjälp av ”rinnande ljus”.

Fyra olika riktningar hos det “rinnande ljuset” användes; uppåt, nedåt, åt höger, 
och åt vänster. Två nivåer beträffande kravet hos köruppgiften användes. De 
bestod dels av en enklare, vilken visas i figur 6, där vägen mestadels var rak och 
saknade övrig trafik, dels en där köruppgiften var att följa ett framförvarande
fordon i tät dimma på samma landsväg. I den senare uppgiften var sikten 50 meter
och framförvarande fordon varierade sin hastighet mellan 50 km/h och 90 km/h
enligt en sinusformad hastighetskurva. Denna uppgift ansågs vara extremt
krävande vad gällde visuell uppmärksamhet. Studien genomfördes med hjälp av 
VTI:s avancerade körsimulator (Nordmark, Jansson et al., 1986) då försöket inte 
kunde genomföras i verklig trafik på grund av etiska skäl (dvs. risken för att 
försökspersonerna drabbades av olyckor). Försökspersonernas uppgift var att så 
snabbt som möjligt rapportera rörelseriktningen hos de perifera stimuli som 
presenterades. Försökspersonernas ögonrörelser mättes, vilket visade om de 
använde sitt centrala seende (fixerade) för att läsa av informationen eller använde 
sitt perifera seende.

Det visade sig att en krävande köruppgift fick försökspersonerna att fixera det 
rinnande ljuset i mindre utsträckning jämfört med då köruppgiften var mindre
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krävande. Detta innebär således att föraren inte behöver fixera för att inhämta
informationen. Det finns dock anledning att tro att om föraren har möjlighet så
fixerar han/hon blicken. 

Den övre displayen fixerades i mindre utsträckning än den vänstra och högra. 
Skillnader mellan displayer beträffande antal fixationer fanns dock endast för den 
krävande köruppgiften. Däremot fanns ingen effekt av det rinnande ljusets 
rörelseriktning på antalet fixationer.

Det centrala och för denna rapport avgörande resultatet var dock att mycket få
fel registrerades beträffande identifieringen av det rinnande ljusets rörelseriktning
(<2 %), oavsett om det fixerades eller detekterades med hjälp av perifert seende. 
Dessutom var svarstiderna genomgående mycket korta (1,14 sek i genomsnitt).

Slutsatserna av den beskrivna studien var att information presenterad perifert i 
synfältet med hjälp av rörliga stimuli går att inhämta snabbt och med stor säkerhet 
utan att stimuli behöver fixeras. Ett informationssystem som använder denna 
metod för att presentera information tycks ha förutsättningar att fungera utmärkt.

Med hjälp av rörliga ikoner kan man således varna utan att distrahera så 
mycket att bilkörningen påverkas negativt. 

3 Syfte 
Syftet med projektet är att utreda hur skyltning av de hållplatser som används vid 
skolskjutsning bör utformas samt om skyltning kan förväntas medföra att barnens 
vistelse i anslutning till hållplatserna därmed blir säkrare och tryggare.

För att uppnå syftet skall skyltningen utformas med tanke på att den ska 
erbjuda ett skydd för barnen som väntar. Detta sker, dels genom att barnen inte 
behöver signalera sin närvaro till skolbusschauffören genom att själva
(oskyddade) vara ståendes vid vägkanten och fungera som skolskjutsskylt, dels 
genom att systemet signalerar till andra fordonsförare att barnen uppehåller sig på 
platsen och att de därför bör vidta extra försiktighet.
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4 Metod 
4.1 Genomförande 
Projektet avsåg att ta fram ett förslag på design av skylt avsedd att användas för 
utmärkning av skolskjutshållplats. Det fanns flera frågeställningar att beakta: 
vilken typ av ikon och skylt som ska användas, hur man löser frågan om mobilitet
dvs. att hållplatsen lätt ska kunna flyttas när barn flyttar eller slutar, vilka 
hållplatser som ska märkas ut, om skyltarna ska vara variabla dvs. endast visa
budskap då det finns anledning att förvänta barn vid hållplatserna, utvärdera i
vilken utsträckning skyltning av skolskjutshållplatser medför en förändring i 
beteende hos de trafikanter som passerar hållplatsen, i vilken utsträckning barnen 
upplever en ökad trygghet och säkerhet vid väntan på skolskjutsen samt vid 
avstigning.

För att belysa frågeställningarna har följande metoder använts:
¶ Marknadsundersökning för att inventera möjliga skyltsystem
¶ Konstruktion av hållplats och skylt med variabelt ljus 
¶ Erfarenhetsutbyte med referensgrupper bestående av förare, barn och 

föräldrar (trafikanter) 
¶ Mätning av systemets effekter på trafikantbeteende;

– Hastighetsmätningar för att se på eventuella hastighetsförändringar 
– Sidolägesmätningar för att se på eventuella förändringar av placeringen 

på vägen 
– Telefonintervjuer för att ta del av vad förbipasserande personbilsförare 

uppmärksammat.

Pilotprojektet har varit indelat i flera delprojekt, vilka relaterar till de metoder som 
använts.

4.1.1 Marknadsundersökning 
Initialt har en marknadsundersökning genomförts. Denna baseras dels på 
nyttjande av befintliga kontaktnät, dels på ett webbaserat frågeformulär till 
samtliga kommuner i Sverige. 

4.1.2 Konstruktion 
På basis av information som erhölls vid marknadsundersökningen utgick 
konstruktionen av hållplatsen från Smek AB:s konstruktion. Denna modifierades
och kompletterades med ett integrerat system för skylt och variabelt ljus som 
endast var aktivt då barnen fanns inom en radie på 50 meter från hållplatsen. Valet 
av blinkande/rinnande ljus baseras på de positiva resultat vid studier av
information inhämtad via det perifera seendet.

4.1.3 Referensgrupper 
Hållplatsens utformning och valet av provplats diskuterades dels i en grupp med
förare från Linköping dels i en grupp bestående av representanter från Vägverket,
NTF, Bussbranschens Riksförbund, Taxiförbundet, Jönköpings kommun,
Kristianstads Kommun, Uppsala Kommun, Rikspolisstyrelsen, Vägverket Region 
Öst, Kommunalarbetarförbundet, SLTF, Länstrafiken Norrbotten. Båda dessa 
referensgrupper är de samma som används inom det pågående arbetet med att 
konstruera en förarhandbok till de som kör skolskjuts. 
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4.1.4 Effekter på trafikantbeteende 
Tanken var att en tydligt utmärkt skolskjutshållplats utgör en signal till
förbipasserande att vara försiktiga. För att kunna uttala sig om i vilken 
utsträckning den specifika skyltningen påverkar trafikantbeteendet så har data
avseende självrapporterat och observerat beteende utgjort basen i analysen.

Förares självrapporterade beteende har registrerats med hjälp av telefon-
intervjuer.

Förares beteende har observerats genom trafikmätningar. Självklart är det av 
intresse att även observera om föraren haft den visuella uppmärksamheten riktad 
mot hållplatsen. Detta har inte observerats inom ramen för föreliggande projekt. 
Det är dels alltför resurskrävande, dels är det inte möjligt vid vald försöksdesign.

Självrapporterat beteende 
I föreliggande studie har vi valt att ta reda på förbipasserande självrapporterade
beteende genom telefonintervjuer. Förbipasserande fordons registreringsnummer
har skrivits av och telefonnummer till fordonsägaren inhämtades från 
fordonsregistret. Fordonsägaren har sedan kontaktats via telefon på kvällen 
samma dag som de observerats passera skolskjutshållplatsen. I några fall har vi 
inte fått tag i föraren samma dag som de passerat hållplatsen, utan först någon 
eller några dagar senare. Varje förare kontaktades endast en gång även om det 
noterats att fordonet passerat vid flera tillfällen.

Att skriva av registreringsnummer visade sig vara en svår uppgift. I flera fall 
har felaktigt nummer noterats och därmed kontaktades fel person. Sammanlagt 
har intervjuer genomförts med 50 personer.

Bortfallet är svårt att uttala sig om då det kan bero på flera faktorer, samtliga
med en risk för systematik. Några orsaker till bortfall är att registreringsnumret
inte hanns med att skrivas ned, felaktigt avskrivet registreringsnummer eller att 
föraren inte har varit möjlig att nå inom rimlig tid sedan registreringen
genomfördes. Inte i något fall har en förare som har passerat nekat att svara.

Några av de förare som intervjuades hade fordon som var belagda med
körförbud. Ingen åtgärd eller hänsyn har tagits till detta. 

Frågeformuläret, se bilaga 6, har innehållit 20 frågor. Inledningsvis ställdes 
frågor som avsågs att beskriva i vilken utsträckning föraren kände till platsen. 
Därefter ställdes frågor för att ta reda på om föraren uppfattat att det skett en 
förändring i trafikmiljön och i så fall vad förändringen bestod av. De förare som
vid detta tillfälle i intervjun fortfarande inte kände till hållplatsen fick en
beskrivning av hållplatsen och var den låg. Därefter ställdes kompletterande
frågor för att ta reda på om de hade ändrat sin hastighet eller sin placering på
vägen med anledning av hållplatsen eller med anledning av barnen vid hållplatsen. 
Vidare ställdes frågor om de trodde att en skolskjutshållplats av denna typ 
påverkar andra trafikanters beteende och om det ökar barnens säkerhet. Några av 
frågorna var avsedda att beskriva hur förarna trodde att de skulle agera om de 
passerade hållplatsen när skylten var släckt, förutsatt att de visste att skylten alltid
var tänd om det fanns barn där. Avslutningsvis ställdes frågor om förarnas 
bakgrund.
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Observerat beteende 
För att observera trafikanters beteende finns flera tänkbara metoder t.ex.
experiment i instrumenterad bil, simulatorstudie eller trafikmätningar. I
pilotstudien har vi valt att göra trafikmätningar, dvs. registrera hur fort passerande 
fordon körde och var på vägen de var placerade.

För att kunna svara på frågan om förbipasserande fordonsförare ändrar sitt 
beteende då barn finns vid en hållplats, som är utmärkt med blinkande/rinnande 
ljus när barnen vistas i dess närhet, har försöket designats där närvaron av 
hållplats och skylt samt blinkande/rinnande ljus har varierats under fyra 
mätveckor. Under dessa fyra mätveckor har förbipasserande fordons hastighet och 
sidoläge observerats. Observationer av förbipasserande har skett för båda 
körriktningarna.

Data har även matchats mot självrapporterat beteende genom att jämföra
faktiska hastighetsförändringar med förbipasserandes egna uppgifter på om de har 
förändrat sin hastighet eller inte.

Före försökets fyra mätveckor genomfördes en inledande mätning. Avsikten 
var att säkerställa att vald plats passeras av tillräckligt många fordon för att det 
ska vara möjligt att upptäcka en förändring i hastighet beroende på hållplatsen-
/skyltningen. Resultatet visade att förutsatt ett flöde på 250 fordon med en 
standardavvikelse på 16 km/h så kan vi med säkerhet säga att en förändring i 
hastighet som är 3 km/h är en effekt av hållplatsen/skylten. Detta förutsätter
självklart att inga andra förändringar har skett på platsen. Vidare bör noteras att 
denna beräkning baseras på något annorlunda tider än de som slutligen visade sig
vara de faktiska tider som barnen vistades vid hållplatsen. 

4.2 Observationer av hastighet och sidoläge 
Eftersom föreliggande pilotförsök egentligen utgörs av ett enda subjekt 
(hållplatsen), som visserligen utnyttjas av flera barn vid upprepade tillfällen, av
flera skolbusschaufförer vid upprepade tillfällen samt utgör en del av trafikmiljön
för en stor mängd förbipasserande fordonsförare, så har vi valt att samla in data 
under fyra mätveckor, där närvaron av hållplats och skylt samt blinkande/rinnande 
ljus har varierats vid förmätning1, passivt försök2(A), aktivt3 försök (B) och på 
nytt ett passivt försök (C).
¶ Utan hållplats (förmätning)
¶ Hållplats + skylt (passivt försök)
¶ Hållplats + skylt + blinkande/rinnande ljus (aktivt försök)
¶ Hållplats + skylt (passivt försök)

Varje period pågick en vecka och har namngetts därefter i enlighet med tabell 1. 

1 Förmätning innebär att ingen hållplats/skylt eller blinkande rinnande ljus var närvarande.
2 Passivt försök innebär att hållplatsen och skylten är på plats, men det blinkande/rinnande ljuset är inte aktiverad.
3 Aktivt försök innebär att barnen är försedda med sändare som på minst 50 meters håll aktiverar det blinkande/rinnande
ljuset.
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Tabell 1 Försökets design avseende mätveckor.

Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 
Förmätning Passivt försök A Aktivt Försök B Passivt försök C 

Datum 22–25/4 5–9/5 12–16/5 19–23/5
Kommentar Trafikmätning Trafikmätning Trafikmätning &

Vägkantsintervjuer
Trafikmätning

I var och en av färdriktningarna placeras mätutrustningen enligt figur 7:

Figur 7 Mätutrustningens placering på vägen. 

Avståndet mellan M1 och M2 samt mellan M2 och M3 var 250 meter. Trafik-
mätningarna har skett med hjälp av VTI:s trafikanalysator (TA89). Givare vid 
mätpunkterna M1 och M3 var slangar, vilka var placerade med 3,3 meters
mellanrum. Vid mätpunkten vid hållplatsen (M2) användes koaxialkabel som 
givare. Hållplatsen var försedd med en skylt som visade budskapet i båda 
riktningarna, även det blinkande/rinnande ljuset var riktat i båda riktningarna. 
Hastigheten mättes således därmed även i båda färdriktningarna.

Vid M1, M2 och M3 registreras antal förbipasserande fordon, typ av fordon 
samt dess hastighet. Sidoläge registreras endast i mätpunkt M2. Givartypen 
Koaxial kabel var nödvändig vid mätning av sidoläge. Givarna appliceras på 
vägen genom limning. Givarna var placerade diagonalt över vägen. Sidoläge 
anges i meter och är uttryckt i antal meter från asfaltens kant. Noggrannheten i 
mätningen är ungefär ±0,03 meter.

I riktning mot Malmslätt (riktning 1) registreras vid mätplats 1 (M1)
hastigheten då förarna är på väg mot hållplatsen. Sikten från detta håll var god och 
föraren hade all möjlighet att upptäcka hållplatsen redan från denna plats. Den 
andra mätplatsen (M2) placerades i anslutning till hållplatsen, med ett avstånd på 
250 meter från M1. Den tredje mätplatsen var placerad 250 meter efter 
hållplatsen. Samma mätplatser har använts för båda riktningarna. Skillnaden är 
dock att i riktning 2 har förarna en sämre sikt fram till hållplatsen från den första
mätplatsen jämfört med i riktning 1. 

Under vecka 3 (”Aktivt försök” dvs. skylten med det blinkande/rinnande ljuset 
tänt då barnen var vid hållplatsen) noterades registreringsnummer på förbi-
passerande fordon. Registreringen skedde vid de tider då skylten var aktiverad 

Riktning 2 mot 
Västerlösa

Riktning 1 mot
Malmslätt

M1 M2 M3

Hållplats
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(vilket innebar att det fanns personer på plats vid ~7.30–8.30, ~13.00–16.00 dessa 
dagar).

Telefonintervjuer har skett genom att fordonsägaren till passerande fordon 
ringdes upp. Fordonsägarnas namn erhölls via bilregistret. Via telefonintervju fick 
den identifierade föraren besvara ett strukturerat frågeformulär, se bilaga 6, 
avseende vad de uppfattade och hur de uppfattade trafikmiljön när skylten var 
aktiverad.

4.3 Analys och databearbetning av observerat beteende 
Hastighetsdata har analyserats dels genom medelvärdesberäkningar för samtliga
förbipasserande fordon dels genom beräkning av medelvärden baserade på 
enskilda fordons hastighetsförändringar (differenser) över sträckan. Sidoläge 
redovisas endast som medelvärden i uppmätt punkt. 

I tabell 2 presenteras en sammanställning av vilka resultat som är presenterade
i rapporten. 

Tabell 2 Analysstruktur avseende hastighetsdata och data om sidoläge. 

Data Tid Analys nivå Mätveckor
Hastighet Påstigning Medel av hastighetsdifferenser 1–4

Avstigning Medel av hastighetsdifferenser 3
Sidoläge Påstigning Medelvärden 1–4

Avstigning Utgår Utgår

4.3.1 Hastighetsförändringar 
Förändringar i hastighet hos ett enskilt fordon vid de tre olika mätpunkterna har 
beräknats. Detta har gjorts för samtliga dagar under morgonpasset (7.20–7.30).

Under mätvecka 3 då systemet var aktivt har även hastighetsdifferenser
beräknats för tidpunkterna då barnen klev av vid hållplatsen. Mätvecka 3 är den 
enda vecka då observatörer fanns vid hållplatsen på eftermiddagen och därmed
den vecka då vi med säkerhet vet vid vilka tidpunkter det fanns barn som klev av 
skolskjutsen. Ytterligare en orsak till att differenser av hastighet inte har kunnat 
analyseras i samband med avstigning är att det visade sig vara alltför få fordon 
som passerade i anslutning till att barnen klev av bussen och det i sin tur innebar 
en alltför stor osäkerhet i data.

Som vi nämnt tidigare genomfördes initialt en mätning för att säkerställa att 
tillräckligt många fordon passerade platsen som valdes som försöksplats. I
efterhand kan konstateras att vi gjorde en felbedömning avseende möjligheten att 
analysera trafikdata erhållna i samband med att barnen stigit av.

Sammantaget innebär detta att under veckan då skylten var aktiv (mätvecka 3) 
fanns det data avseende hastighetsdifferenser för enskilda fordon från såväl 
påstigning som avstigning. Eftersom sidoläget endast har registrerats i anslutning 
till mätplatsen vid hållplatsen (M2) så presenteras inga differenser för enskilda 
fordon, avseende sidoläge.

För att exemplifiera problemet med osäkerhet i data visas i tabell 3
genomsnittlig hastighet vid mätpunkterna M1, M2 och M3 under eftermiddagen
en av mätdagarna. Hastighet återges för 15 minuter i anslutning till att barnen har 
klivit av skolbussen. Hastigheten redovisas i fem minuters block (5 minuter före, 
5 minuter i samband med att barnen klev av och 5 minuter efter barnen klivit av).
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Det som återges är typiskt för samtliga tider vid avstigning, för i stort sett samtliga
mätdagar under försöket. 

Tabell 3 Hastighet och spridning på 5-minuters nivå vid 3 mätpunkter i 
anslutning till hållplatsen i samband med avstigning vid hållplatsen. 

Antal M1 Medel M1 Sd M1 Antal M2 Medel M2 Sd M2 Antal M3 Medel M3 Sd M3
Måndag 5/5 R1 14.00 - 14.05 1 62,7 1 64,6 1 59,2

14.05 - 14.10 1 53,2 1 47,8 1 54,2
14.10 - 14.15

R2 14.00 - 14.05 1 81,8 1 60,5
14.05 - 14.10 5 78,0 15,79 4 79,7 14,27 4 78,9 10,90
14.10 - 14.15 2 81,9 5,80 3 63,5 33,91 3 81,3 5,26

R1 15.00 - 15.05 4 76,2 10,52 4 73,0 6,92 6 68,9 14,00
15.05 - 15.10 3 88,5 6,90 3 86,9 6,27 3 81,6 7,96
15.10 - 15.15 2 79,3 7,92 2 73,0 2,26 2 77,8 5,66

R2 15.00 - 15.05 2 78,3 4,67 2 83,7 2,33 2 80,4 0,85
15.05 - 15.10 2 64,6 20,44 2 68,6 11,17 2 67,0 10,61
15.10 - 15.15 4 79,0 10,18 4 76,2 6,98 4 77,0 4,33

Vi kan notera att under vissa tider då barnen förväntats vara vid hållplatsen, se 
t.ex. kl. 14.10–14.15 i riktning 1 så har det inte passerat något fordon alls. 

Vidare kan noteras olika antal fordon i mätpunkterna M1, M2 och M3. Detta 
beror med all sannolikhet på att fordon svängt in till gården eller kommit från 
gården och svängt ut. Detta påverkar självklart våra skattningar av eventuella
hastighetsförändringar. Såldes var det en alltför stor osäkerhet i data för att 
möjliggöra en analys av enskilda fordons hastighetsförändring i samband med att
barnen steg av bussen. 

Situationen vid påstigningen skiljer sig markant åt från situationen vid 
avstigningen. På morgonen vistas barnen en längre tid vid hållplatsen och fler
fordon hinner därmed passera.

Sammanfattningsvis har analysen av hastighetsförändringarna endast omfattat
situationerna vid påstigning under de fyra mätveckorna samt vid avstigningen 
under mätvecka 3. 

Skillnader i hastighet har testats för att se på eventuella förändringar i 
genomsnittlig hastighet från mätplatsen före hållplatsen (oavsett riktning) till 
mätplatsen vid hållplatsen, under de fyra veckorna. Vidare har analys skett av 
förändringar i genomsnittlig hastighet vid mätplatsen vid hållplatsen, under de
fyra mätveckorna. För att avgöra om skillnaderna är signifikanta har t-test
använts4. Beräknade medelvärden har jämförts avseende förändringen mellan
varje mätvecka.

4.3.2 Sidolägesförändringar 
Medelvärdesberäkningarna avser genomsnittligt sidoläge vid mätpunkten vid
hållplatsen under de fyra veckorna. Även i detta fall har antal fordon i samband
med avstigningen varit för få för att möjliggöra en statistiskt sett korrekt analys, se 
exempel i tabell 2. Resultat presenteras därför endast för tiden vid påstigningen 
(kl. 7.20–7.30). För att avgöra om skillnaderna är signifikanta har t-test använts.

4 An introduction to Statistical Methods and Data Analysis, Second Edition, Lyman Ott.
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5 Resultat 
I kommande avsnitt presenteras resultaten separat och i samma ordning som i 
metodkapitlet för var och en av de fyra delprojekten. 

5.1 Marknadsundersökning
Marknadsanalysen genomfördes dels för att ta reda på vad kommunerna har för 
strategi avseende hållplatser och skyltning av hållplatser, dels för att få en 
uppfattning om det fanns befintliga system som kunde vara till nytta i samband
med konstruktionen av hållplatsen och den variabla skylten. Arbetet har 
genomförts i två steg. 
¶ Befintliga kontaktnät har nyttjats för att fånga upp pågående aktiviteter inom 

området.
¶ Ett e-postbaserat frågeformulär har distribuerats till samtliga kommuner i 

Sverige.

Vi har valt att beskriva även sådan information som inte direkt har anknytning till 
skyltar vid skolskjutshållplatser. Att informationen ändå valts att ta med beror på 
att vissa delar kan vara av nytta att känna till i samband med framförallt den 
tekniska konstruktionen. Kapitlet består av två delar där vi inleder med att berätta 
om information erhållen från vårt befintliga kontaktnät och avslutar med att 
redovisa svaren på de frågor som via e-post ställdes till samtliga kommuner i
Sverige.

5.1.1 Utnyttjande av befintliga kontaktnät 
Tillsammans med Kommunförbundet driver VTI ett projekt kallat handbok till 
skolskjutsförare. Inom ramen för det arbetet finns en brett sammansatt referens-
grupp. Gruppen består av representanter från Vägverket, NTF, Bussbranschens 
Riksförbund, Taxiförbundet, Jönköpings kommun, Kristianstads Kommun, 
Uppsala Kommun, Rikspolisstyrelsen, Vägverket Region Öst, Kommunal-
arbetarförbundet, SLTF och Länstrafiken Norrbotten. 

I samband med referensgruppsmöten har frågor ställts angående kunskap om
hållplatsutformning och skyltning vid platser som används för skolskjutsning. 

De erfarenheter som framkom var att hållplatsutformning och skyltning av 
skolskjutshållplatser är ett angeläget område att förbättra för att säkra barnens 
säkerhet och trygghet vid skolskjutsning. Information från referensgruppen bestod 
kortfattat av följande:
¶ Det finns väldigt få kända skyltsystem. 
¶ I Jönköping har man tillsammans med ett företag konstruerat en hållplats 

som är lätt att flytta. Den byggs av ett företag vid namn Smek AB. Själva 
konstruktionen baseras på gallerdurkar. Hållplatsen markeras med en 
vanlig skylt som har försetts med en speciell skolskjutssymbol som 
används av Jönköpings kommun, se bilaga 1. 

¶ I referensgruppen fanns även kännedom om att man i ytterligare några få 
kommuner använde en speciell symbol för skolskjutsning. Symbolen
användes endast vid hållplatser som var markerade med en skylt, vilket var
långt ifrån alla.

¶ Ingen hade kunskap om att man någonstans nyttjade variabla skyltar.
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Det pågår ett nationellt arbete med variabla skyltar, som vi tagit del av. Detta är
av intresse i samband med konstruktionen av skylten med det blinkande/rinnande 
ljuset.

Vägverket har med början vid årsskiftet 2002/2003 avsikten att pröva om 
dynamiska hastighetsangivelser kan ge effekter på t.ex. trafikinfarkter och 
olycksstatistik. Omställbara hastighetsskyltar kommer, enligt uppgifter från 
Vägverket, att användas på ett tiotal ställen i landet och därigenom ska
hastigheten kunna anpassas till rådande förhållanden.

Ett exempel på hur dynamiska skyltar är tänkta att användas är följande 
(hämtad ur Vägverkets projektbeskrivning):

”Vägen har på den aktuella sträckan byggts om till 2+1-väg. Högsta tillåten
hastighet på vägen är 90 km/tim. Sedan vägen byggdes om har bussarna fått 
problem att komma ut från bussfickan, särskilt vid Kyrkheddinge. Här är det 
trångt och det finns inget eget accelerationsutrymme för bussen. Det är mycket
trafik i rusningstid. Försök har gjorts med att sänka högsta tillåten hastighet under 
en begränsad tid på dygnet, men efterlevnaden var dålig.

I försöket kommer vägen att förses med dynamiska hastighetsgränser på den 
aktuella platsen. Den skyltade hastigheten sänks till 50 km/tim i samband med att 
bussen skall lämna bussfickan. Så fort bussen kört ut och accelererat höjs
hastighetsgränsen igen. Syftet med projektet är att underlätta för bussar att lämna
bussfickan samtidigt som övrig trafik berörs så lite som möjligt.”

Försöken kommer att äga rum vid följande platser: 

Rv 21 Korsning vid Vanneberga (mellan Krisitianstad och Hässleholm)
E65 Korsningar (mellan Svedala och Skurup) 
Rv 11 Busshållplatser vid Kyrkheddinge, (ca 1 mil söder om Lund) 
E6/E20 Tingstadtunneln, Göteborg
E6 Uddevallabron
E6/E20 Mölndal–Göteborg
Rv 21 Övergångsställe i Skeppshult, (ca 4 mil väster om Värnamo)
Lv 137 Ölandsbron
E18 Tpl. Västjädra–Skälby (väster om Västerås) 
RV 94 Alvik by (ca 2 mil söder om Luleå) 
Lv 363 Haddingen by (ca 2 mil norr om Umeå) 

Avsikten, enligt Vägverket, var att de dynamiska hastighetsangivelserna ska
användas i alla situationer där man vill erbjuda förarstöd för bättre hastighets-
anpassning. Behovet av förarstöd kan vara aktuellt t.ex. vid dåligt väder, för att
sänka hastigheter vid korsningar och övergångsställen eller i samband med köer. 
Det innebär att hastigheten ibland kommer att ändras snabbt och ofta och ibland 
ligga fast under en längre tid. 

Två av ett tiotal försöksplatserna finns på väg 363 vid Haddingen, Region Norr 
samt väg genom Alvik. I bilaga 1 återges Vägverkets skrivning om projektet i 
Haddingen.

Projektet vid Haddingen samt Alvik är av stort intresse, men vid starten av 
föreliggande studie var inte den tekniska konstruktionen påbörjad. 
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5.1.2 Frågor via e-post till samtliga kommuner i Sverige (289 st) 
Utskick
I november 2002 skickades en enkät ut till samtliga kommuner via e-mail, se 
bilaga. Brevet innehöll tre öppna frågor. Det skickades till den allmänna e-post
brevlådan på kommunerna för vidarebefordring till skolskjutsansvarig-
/kollektivsamordnaren.

Efter en vecka skickades en påminnelse ut.

Svarsfrekvens och bortfall 
Totalt har 201 av 289 kommuner svarat på frågorna (70 %). 

Vi har även fått in svar från en projektledare för skolskjutsärenden i Kramfors, 
Timrå, Sundsvall, Ånge, Härnösand och Sollefteå där dom just nu håller på att 
kvalitetssäkra alla skolskjutsar inom detta område.

Att ställa frågor via e-mail är en mindre vanlig metod på VTI och det finns 
”barnsjukdomar” att undvika fortsättningsvis. En erfarenhet är att det var svårt att 
nå tänkt person utan att ha den direkta adressen till den skolskjutsansvariga. Detta 
blev uppenbart då vi i samband med påminnelsen fick till svar att tänkta 
avsändare aldrig hade fått det första brevet. Således hade påminnelsen en stor 
effekt.

Förutom att svarsfrekvensen initialt var låg eftersom vi inte nått den
skolskjutsansvariga, så innebar problemet i förlängningen att vi inte hade någon 
kontroll på orsaken till bortfallet.

Ett annat problem var att det fanns kommuner som sände in flera svar. Orsaker 
till detta kan vara att kommunen sänt ut frågorna till rektorer i kommunens olika 
skolor samt att vissa kommuner har delat ansvaret för skolskjutsfrågor beroende 
på geografisk tillhörighet i kommunen; t.ex. södra eller norra delen av kommunen.

Frågorna
Tre öppna frågor ställdes till kommunerna.
1. Vad har ni för krav på de platser som används vid skolskjutsning?
2. Har ni något förslag på speciell utformning av de platser som används av 

skolelever för på- och avstigning? 
3. Använder ni någon speciell typ av skylt som visar att det är en plats för på- 

och avstigning av elever?

I kommande redovisning återges en sammanfattning av de svar vi har fått.

Fråga 1: Vad har ni för krav på de platser som används vid skolskjutsning? 
Vi definierade inte platser av den anledningen att vi ville att kommunerna skulle 
tänka fritt kring frågan. Konsekvensen var att vi fick in varierande svar som även 
berörde sittplatser i buss, taxi, bälteskrav, krav på väntkurer, osv. Det var många
kommuner som svarade att deras skolskjutshållplatser var trafiksäkra; vad som
avsågs med detta var mer oklart. I några fall har de svarande definierat
trafiksäkerhet med att; 
¶ inte ha hållplatser på platser med skymd sikt 
¶ inte ha hållplatser på backkrön 
¶ man ska kunna köra in på en hållplatsficka 
¶ det ska finnas en busskur/vindskydd
¶ eleven skall gå på och av på ”rätt sida” av vägen.
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Ett flertal kommuner har som krav att föraren skall se till att eleven går av på ”rätt 
sida av vägen”, om inte detta går så ska chauffören följa eleven över vägen (det 
gäller de yngre eleverna upp till årskurs 3).

Några kommuner betonade förarens roll och ansåg att man bör höja deras 
status. Föraren har en oerhörd kunskap om barnen och vägen till och från 
bostad/skola. Kunskapen bör enligt flera ansvariga på kommunerna tas till vara.

Flera kommuner har svarat att man med trafiksäker hållplats avser trafiksäker
enligt Svensk författningssamling.

Sexton kommuner nämnde att man innan skolstarten tillsammans med de 
ansvariga från kommunen, skolan, skolskjutsentreprenören, Vägverket och 
tekniska kontoret åker runt och inventerar samtliga skolskjutshållplatser för att det
ska vara så trafiksäkert som möjligt; i en del fall var även föräldrar inviterade till 
dessa turer.

Fråga 2: Har ni något förslag på speciell utformning av de platser som 
används av skolelever för på- och avstigning? 
Med denna fråga var avsikten att få ta del av kreativa förslag som kunde utgöra 
grunden i det kommande arbetet.

Det har kommit in förslag på lösningar som används såväl ”ute på vägen” som 
vid skolorna. De redovisas separat i texten.

Av de kommuner som har svarat har 105 st (52 %) svarat att de inte har något 
förslag på speciell utformning av de platser som används. Övriga kommuner har
mycket varierande svar; ett tiotal har varit på föreläsning om ”Jönköpings-
modellen”, se bilaga 1. De var mycket positiva till modellen och förespråkade 
denna.

Ytterligare förslag applicerbara på landsbygden var följande: 
¶ hållplatsen skall vara belyst
¶ det alltid skall finnas väntkurer 
¶ hållplatsen skall vara avskild från vägen och trafik samt ha en upphöjd 

betongplatta och hållplatskur 
¶ en speciell skolskjutshållplatsskylt skall finnas centralt framtagen så att den

är lika över hela landet 
¶ hållplatsen skall utgöras av en bussficka med förhöjd på- och avstignings-

ramp
¶ göra på- och avstigningsplatserna skilda från övrig trafik 
¶ på små vägar skall skolskjutsen stanna så att den blockerar vägen så att 

ingen trafik kommer förbi
¶ förbud att köra om en stannad skolskjutstransport 
¶ vägmärken som varnar för lekande barn 
¶ Vägverket och länstrafikbolagen borde få specialdestinerade medel för 

hållplatsbyggnation enl. VU94 för att öka tryggheten, säkerheten och 
komforten

¶ en stor skylt så att bilisterna tar hänsyn till att det är barn i rörelse
¶ det skall finnas parkeringsfickor vid båda sidorna av en livlig väg så att 

eleven/barnen inte behöver korsa vägen 
¶ eleverna är synliga; utdelning av reflex 
¶ det ska finnas ett övergångställe i anslutning till hållplatsen. 
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Förslag applicerbara vid skolorna: 
¶ bussarna skall kunna vända t.ex. på en vändplan 
¶ det finns personal/skolvakter ute och möter/följer elever till skolskjutsarna
¶ avsläppningsplatser utanför skolor utformas enligt ”lugna gatan” med en 

särskild buss-/bilficka 
¶ det finns staket som eleverna ska stå bakom med en öppning för ”slussning” 

på bussen 
¶ det skall finnas ett förbud att köra om en stannandes skolskjutsfordon. 

Fråga 3: Använder ni någon speciell typ av skylt som visar att det är en plats 
för på- och avstigning av elever? 
Av alla tillfrågade kommuner var det ett stort antal, 181 kommuner (88 %), som 
inte hade speciella skyltar som visar att det är en på- och avstigningsplats för 
elever.

Det var dock många kommuner som hänvisade till lokaltrafikens skyltar och 
hållplatser där även skolskjutselever får vänta. Det är en del kommuner som har
tagit fram egna skyltar som det står skolskjuts på.

Även på denna fråga kan svaren delas upp dels för sådant som är applicerbart 
på landsbygden, dels på sådant som är applicerbart vid skolorna.

Genomgående upplevdes att det var lättare att markera hållplatsen vid skolan 
än hållplatsen vid anslutning till hemmet. Hållplatsen vid skolan är en plats som är 
varaktig. På landsbygden är det en uppenbar risk att hållplatserna inte är fullt så
varaktiga eftersom antalet skolskjutselever och var de ska kliva på och av 
förändras år från år.

Marknadsanalysen indikerar att det var mycket varierande intresse för 
skolskjutsärenden i de olika kommunerna; glädjande nog var de flesta väldigt 
angelägna om att det skulle vara en trafiksäker plats och ett flertal kommuner
arbetar för detta.

Detta bedrivs på olika sätt ute i kommunerna. Nedan följer några exempel:
¶ En kommun har skolskjutskontrollanter som utses av Barn- och 

ungdomsnämnden varje år. Dessa åker då med skjutsen och kontrollerar 
siktförhållanden, noterar ev. trafikfällor samt rapporterar till Barn- och 
ungdomsnämnden för beslut om ev. åtgärder. 

¶ Det finns ett exempel där kommunen har som praxis att i de fall det är 
5 elever eller fler sätter kommunen ut en busskur och denna får stå kvar så 
länge som det är något barn som nyttjar kuren.

¶ Vidare har vissa kommuner utrymningsövningar tillsammans med 
Räddningstjänsten varje år. Förarna går dessutom varje år en ”första hjälpen 
kurs” eller ”hjärt- och lungräddningskurs”.

¶ Vissa kommuner arbetar för att ha ”passagerarlistor” i alla bussar så att 
förarna lätt kan hålla reda på vilka som ska vara med i bussen och då även 
snabbt kan få kontakt med berörd elevs föräldrar om något skulle hända.

¶ Det finns kommuner som har en så kallad ovädersplan – om sådana problem 
skulle uppstå. 

¶ Några kommuner har väldigt detaljerade kravspecifikationer som verkligen 
är genomarbetade mellan entreprenören och kommunbeställaren för 
skolskjuts. I dessa kravspecifikationer finns bestämmelser såsom tider, 
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framkomlighet, att föraren har erforderlig utbildning och hälsostatus för 
uppdraget, fordonets kvalitet, standard, utrustning.

¶ I Kramfors, Timrå, Sundsvall, Ånge, Härnösand och Sollefteå har man 
satsat på en gemensam projektledare för att kvalitetssäkra alla skolskjutsar.
Inom ramen för det arbetet har man inventerat alla hållplatser (6 000 st.). 
Alla hållplatser i detta avseende definieras som en plats där det finns en 
stolpe. Sedan har trafiksäkerheten till/från hållplatsen kontrollerats avseende
hur den ser ut trafiksäkerhets- och handikappsmässigt. Deras stora problem
tillsammans med många kommuner är alla glesbygdselever som kliver av 
vid t.ex. brevlådan eller avtagsvägen in till deras hus. Dessa elever är ju
temporära ”kunder” till skolskjutsen under de åren de går i skolan och är 
berättigade till skolskjuts sedan försvinner de. För att göra det så säkert som
möjligt har alla föräldrar till 7-åringar som börjar skolan fått ett brev hem
och sedan går man gemensamt igenom var barnet säkrast ska stå. Ibland tar
man även ut Vägverket för kontroll av säkerheten. Ibland görs det en 
bussficka för att öka säkerheten. Inom ramen för kvalitetssäkringen ingår att 
säkerställa förarnas kompetens då dessa personer är definierade som 
nyckelpersoner. Verksamheten inom beskrivna projekt fortsätter med att 
inventera alla skolor i kommunerna och kvalitetssäkrar även dessa.

¶ Den så kallade Jönköpingsmodellen innefattar bland annat en ”mobil”
hållplats. Jönköpings kommun har 5 st. som man sedan flyttar runt till det 
stället den behövs på. Detta för att komma runt problemet att när man sätter 
upp en skolskjutshållplats/kur blir den stationär och det är en besvärlig 
process att flytta den eller ta bort den. Den här mobila hållplatsen är tänkt att 
passa in överallt ute på glesbygden för att visa att det är en 
skolskjutshållplats och att vara en trafiksäker plats för barnen att vänta på. 

Slutsatser användbara vid konstruktionen av hållplatsen/skylten
Vi kan konstatera att en variabel skylt för utmärkning av skolskjutshållplats är 
något som behövs. De flesta kommuner anser detta vara en viktig fråga.

Så vitt vi kan förstå pågår det inte i någon kommun verksamhet med
dynamiska skyltar som är aktiva när barnen är närvarande.

Det pågår försök med dynamiska hastighetsgränser. Vid ett par av de tiotal 
försöksplatser som är tänkta kommer de att användas för att öka säkerheten för 
barn. Projekten både avseende konstruktion och genomförande har ej påbörjats då 
föreliggande studie startar. Därmed har vi inte heller kunnat dra nytta av detta 
arbete.

I Jönköpings kommun används det en hållplats som är enkel att flytta och som 
består av gallerdurkar. Hållplatsen tillverkas av Smek AB.

Vad som också framkommit i enkäten var att förarens roll borde 
uppmärksammas mer. Föraren av skolskjuts har en mycket viktig roll då han/hon 
ofta lär känna barnen och lär sig deras beteende. Kunskapen om barnen som 
individer underlättar oerhört vid hämtning/lämning.

5.2 Konstruktion 
Detta delprojekt har omfattat konstruktion av såväl själva hållplatsen som skylten 
och det blinkande/rinnande ljuset och därtill hörande system för att aktivera
skylten.
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På basis av erfarenheterna från marknadsundersökningen valdes att som
utgångspunkt i arbetet med hållplatsen använda den hållplats som tillverkas av 
SMEK AB, se figur 8. 

Figur 8 Hållplats konstruerad av SMEK AB. 

Hållplatsen har sedan byggts om och kompletterats med en stolpe att montera
skylt och rinnande ljus på. Vidare har två lådor på ena kortsidan monterats för 
förvaring av batterier. Batterierna används för att få spänning till det
blinkande/rinnande ljuset samt till mottagaren av signalen.

De två tolvvoltsbatterierna räcker till drift av systemet ca 1 månad. Räcken på
hållplatsen i figur 12 har konstruerats om. Räcken har monterats på långsidorna 
och kortsidorna, med öppningar för av- och påstigning på vardera kort sida, se 
figur 9. Utmärkningen är en kombination av en skylt som varnar för att det finns 
barn på vägen samt en parallell ljus ramp i vilken lampor är monterade i följd. När 
systemet är aktivt tänds dessa. I toppen på ljusrampen sitter en antenn som
fungerar som mottagare av den signal som sänds via den sändare som barnen är
försedda med. Inuti ljusrampen finns den elektronik som används för att ta emot
sändarsignalen och styra det blinkande/rinnande ljuset. I bilaga 8 återfinns en 
CAD-ritning på ljusskyltens styrenhet. 
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Figur 9 Skolskjutshållplatsen som användes i försöket.

Den sändare som valdes har sänt på den fria frekvensen 433.9 MHz. Sändaren 
som använts har sänt en kort signal var 30:e sekund. Signalen har detekterats av 
en mottagare vid busshållplatsen. När mottagaren kände av en sänd signal tändes 
det blinkande/rinnande ljuset. Ljuset var tänt 70 sekunder efter den senast 
mottagna sändarpulsen. Orsaken till valet av intervallet var att minimera
strömförbrukningen. Det har dock visat sig att det hade varit önskvärt att sändaren 
sände oftare. Detta är nödvändigt om systemet ska fungera även vid avstigning. 
Sändaren är förhållandevis liten, se figur 10. 

Figur 10 Två sändare (stående och liggande) samt ett suddgummi som referens.
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5.3 Val av försöksplats 
En försöksplats valdes ut på följande grunder; 
¶ Vid platsen bör finnas en trafikmängd som möjliggör observationer av

beteende.
¶ Hållplatsen bör utnyttjas av ca 5 barn i åldern 6–12 år.
¶ Vägen bör vara utan vägrenar/”naturliga busshållplatser” eftersom syftet var

att skapa en naturlig och säker busshållplats att användas där behovet är som 
störst (åtminstone i detta skede).

Efter kontakt med Linköpings kommun, berörd entreprenör, föräldrar och barn 
valdes en plats på riksväg 1030 mellan Malmslätt och Västerlösa. Bilden (figur 
11) är tagen med ryggen mot Västerlösa i riktning mot Malmslätt. Bilden (figur 
12) är tagen med ryggen mot Malmslätt. Båda bilderna är tagna i mars 2003. 

Hållplatsens
tänkta
placering

Figur 11 Bilden är tagen med ryggen mot Västerlösa i riktning mot Malmslätt.
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Hållplatsens
tänkta placering

Figur 12 Bilden nedan är tagen med ryggen mot Malmslätt i riktning mot 
Västerlösa.

Platsen är invid en avfart till en större gård. Avfarten kantas av en björkallé.
Vägen är 5 meter bred. Vägen har ingen mittlinje. Intermittent kantlinje finns.
Vägen trafikeras av ca 4 000 fordon per dygn (båda riktningarna) och andelen 
tunga fordon är cirka 7 procent. 

5.4 Trafikmätning 
I följande avsnitt presenteras resultaten avseende hastighet och sidoläge.

5.4.1 Hastighet 
På morgonen, då barnen väntar på bussen, vistas de längst tid utmed vägen. På 
eftermiddagen kliver de av bussen, passerar vägen och går sedan normalt sett 
hem. Under den vecka då skylten var aktiv (mätvecka 3) fick barnen dröja kvar 
vid hållplatsen något för att göra det möjligt att observera hastighet och sidoläge
för ytterligare några fordon än som annars normalt hinner passera. Resultat för 
mätvecka 3, då skylten var aktiv, redovisas senare i rapporten. 

För samtliga veckor är tiden på morgonen (7.20–7.30) den tid då vi med
säkerhet vet att barnen har vistats vid vägen och att de fordon som passerat har 
haft samma möjlighet att observera hållplatsen, skylten, det blinkande/rinnande 
ljuset då det var aktivt och barnen.
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I riktning 1 under mätvecka 1 var genomsnittlig hastighet vid hållplatsen
88,5 km/h, under mätvecka 2 var den 76,2 km/h, mätvecka 3 var den 67,2 km/h
och under mätvecka 4 var den 76,9 km/h. Skillnaderna i hastighet mellan
mätvecka 1 och övriga tre mätveckor var signifikant (p<0,05). Vidare var 
skillnaden i genomsnittlig hastighet mätvecka 1 till 2, 2 till 3 samt mätvecka 3 till 
mätvecka 4 signifikanta (p<0,05). Den lägsta genomsnittshastigheten uppmättes
under mätvecka 3 (aktiv hållplats). Skillnaden i hastighet jämfört med första 
mätveckan (utan hållplats) var 21,3 km/h.

I riktning 2 under mätvecka 1 var genomsnittlig hastighet 75,5 km/h, för 
mätvecka 2 var den 73,1 km/h, mätvecka 3 var den 70,0 km/h och mätvecka 4 var 
genomsnittshastigheten 74,4 km/h. Skillnaderna i hastighet mellan mätvecka 1
och övriga tre mätveckor var inte signifikant. Vidare var skillnaden i 
genomsnittlighastighet mätvecka 1 till 2, 2 till 3 samt mätvecka 3 till mätvecka 4 
var inte signifikanta. Den lägsta genomsnittshastigheten uppmättes under 
mätvecka 3 (aktiv hållplats). Skillnaden i hastighet jämfört med första mätveckan
(utan hållplats) var 5,5 km/h.

För att veta att villkoren för de fordon som passerar är desamma, så studeras i
första hand hastighetsförändringen på individnivå under morgonstunden då barnen 
väntar på skolskjutsen. I tabell 4 och tabell 5 presenteras hastighetsförändringen 
för riktning 1 respektive riktning 2 över de tre mätplatserna för samtliga fordon
som har passerat mellan klockan 7.20–7.30.
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Tabell 4 Hastighetsdifferenser och spridning för fordon som har passerat kl. 
7.20–7.30 under mätvecka 1–mätvecka 4, riktning 1. (M1-M2 är sträckan före 
hållplatsen, M2-M3 är sträckan efter hållplatsen).

R1
Datum Antal Medel Std. Av. Medel Std. Av. Medel Std. Av.

2003-04-21
2003-04-22
2003-04-23 10 4,6 6,26 -1,3 6,16 3,3 2,91
2003-04-24 13 5,1 5,12 2,1 6,54 7,2 5,99
2003-04-25 11 2,0 2,65 1,5 1,49 3,5 2,70

17 34 4,0 4,93 0,9 5,36 4,9 4,59

2003-05-05 11 7,0 5,81 -4,3 7,35 2,6 6,86
2003-05-06 5 6,6 6,78 -3,6 5,65 3,0 10,56
2003-05-07 8 7,5 6,15 -3,0 6,75 4,5 2,48
2003-05-08 13 6,6 4,77 -2,2 4,51 4,4 4,58
2003-05-09 9 10,3 4,32 -2,7 5,90 7,6 5,37

19 46 7,6 5,37 -3,1 5,85 4,5 5,92

2003-05-12 9 4,7 6,94 -5,1 3,58 -0,5 7,20
2003-05-13 7 7,1 3,71 -5,2 5,48 2,0 8,03
2003-05-14 9 8,3 6,69 -6,5 8,05 1,7 8,00
2003-05-15 7 4,9 4,33 -6,8 8,03 -1,9 6,05
2003-05-16 7 5,9 4,53 -8,9 5,11 -3,0 2,88

20 39 6,2 5,48 -6,4 6,10 -0,2 6,74

2003-05-19 6 8,1 3,23 -5,5 5,54 2,6 7,55
2003-05-20 9 4,9 5,46 -0,8 6,74 4,1 5,96
2003-05-21 10 2,5 2,97 1,5 4,55 4,1 6,09
2003-05-22 11 9,0 5,30 -5,4 6,81 3,5 5,28
2003-05-23 5 7,7 4,95 -9,9 10,67 -2,2 12,95

21 41 6,2 5,04 -3,3 7,43 2,9 7,09

Totalt 160 6,1 5,33 -3,1 6,67 3,0 6,46

M1-M2 M2-M3 M1-M3

Sammanlagt har 160 fordon passerat i riktning 1 klockan 7.20–7.30. I genomsnitt
har de vidtagit en hastighetssänkning från mätplatsen före hållplatsen till 
mätplatsen vid hållplatsen på 6,1 km/h med en spridning på 5,3 km/h. De har 
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sedan, mellan mätplatsen vid hållplatsen och mätplatsen efter hållplatsen, i 
genomsnitt ökat sin hastighet till med 3,1 km/h med en spridning på 6,7 km/h. I
tabell 5 presenteras hastighetsskillnad från första mätplatsen till mätplatsen vid
hållplatsen (M3-M2) för riktning 2. 

Tabell 5 Hastighetsdifferenser och spridning för fordon som har passerat 
klockan 7.20–7.30 under mätvecka 1–mätvecka 4, riktning 2 (M3-M2 är sträckan
före hållplatsen och M2-M1 är sträckan efter hållplatsen).

R2
Datum Antal Medel Std. Av. Medel Std. Av. Medel Std. Av.

2003-04-21
2003-04-22
2003-04-23 2 -7,5 8,98 2,8 2,55 -4,7 6,43
2003-04-24 6 -1,1 4,26 2,2 7,73 1,1 5,83
2003-04-25 3 0,5 1,82 -0,5 3,96 0,0 5,65

17 11 -1,8 5,11 1,6 5,95 -0,2 5,71

2003-05-05 1 7,6 -6,5 1,1
2003-05-06 1 10,0 -4,5 5,5
2003-05-07 1 1,7 -2,4 -0,7
2003-05-08 3 7,8 5,44 -4,2 2,54 3,5 4,52
2003-05-09 6 5,9 8,09 -3,4 8,58 2,4 7,16

19 12 6,5 6,25 -3,9 5,97 2,6 5,41

2003-05-12 1 3,3 -6,2 -2,9
2003-05-13 3 16,3 3,38 -6,4 11,37 9,9 14,43
2003-05-14 2 11,8 8,41 -4,2 1,91 7,6 6,51
2003-05-15 5 6,6 6,50 -4,9 6,24 1,6 4,14
2003-05-16 1 9,2 7,9 17,1

20 12 9,8 6,70 -4,2 7,30 5,6 8,91

2003-05-19 3 -1,5 7,69 -7,6 1,96 -9,1 5,80
2003-05-20 3 6,3 3,37 -3,9 4,28 2,4 4,42
2003-05-21 3 -2,3 2,72 0,4 1,91 -1,9 4,63
2003-05-22 4 0,2 1,31 -0,5 1,03 -0,3 0,88
2003-05-23 2 2,6 5,66 3,7 4,74 6,3 0,92

21 15 0,9 4,91 -1,9 4,41 -1,0 5,95

Totalt 50 3,8 7,16 -2,2 6,14 1,6 6,94

M3-M2 M2-M1 M3-M1

42 VTI rapport 494 



Sammanlagt var det 50 fordon som passerade i riktning 2 klockan 7.20–7.30. I 
genomsnitt har de haft en hasighetssänkning från mätplatsen före hållplatsen till 
mätplatsen vid hållplatsen på 3,8 km/h med en spridning på 7,2 km/h. De har 
sedan i genomsnitt ökat sin hastighet från mätplatsen vid hållplatsen och
mätplatsen efter hållplatsen med 2,2 km/h, med en spridning på 6,1 km/h.

Det förväntade utfallet var att fordonen skulle ha vidtagit en hastighetssänkning 
mellan mätvecka 1 (för mätning) och mätvecka 2 (Passivt försök A) och 
ytterligare en hastighetssänkning mellan mätvecka 2 och mätvecka 3 (Aktivt 
försök B) för att sedan under mätvecka 4 (Passivt försök C) åter ha ökat sin 
hastighet. Detta innebär t.ex. att tanken var att för fordon som kör i riktning 1 
borde genomsnittliga hastighetsdifferensen i mätvecka 1 (M1) vara mindre än i 
mätvecka 2 (M2) och genomsnittliga hastighetsdifferenser i mätvecka 3 (M3) vara
större än i mätvecka 2 och avslutningsvis borde den genomsnittliga hastighets-
differensen i mätvecka 4 (M4) vara mindre än i mätvecka 3.

I figur 13 presenteras hastighetsdifferensen mellan M1-M2 (R1) samt M3-M2 
(R2) uppdelat för de fyra mätveckorna.
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Figur 13 Genomsnittliga hastighetsdifferenser under mätvecka 1–mätvecka 4
klockan 7.20–7.30. (R1=riktning 1 & R2=riktning 2).

Fordonen i riktning 1 har signifikant reducerat sin hastighet från mätpunkt (M1) 
till hållplatsen (M2) under samtliga mätveckor jämfört med första mätveckan
(utan hållplats) (p<0,05). Skillnaden i genomsnittlig differens mätvecka 2 till 3 
och 3 till 4 är inte signifikanta. Den hypotes som initialt presenterades har således
inte införlivats för riktning 1. 

I riktning 2 var förändringen i genomsnittlig hastighetsdifferens från 
mätplatsen före hållplats (M3) till mätplatsen vid hållplats (M2) som förväntat
enligt hypotesen. Ett negativt värde för mätvecka 1 innebär i detta sammanhang 
att fordonen ökat sin hastighet från mätpunkt 1 till mätpunkt 2. Störst 
genomsnittlig hastighetsdifferens noterades den vecka då skylten var aktiv
(mätvecka 3). Förändringen denna vecka var i genomsnitt 9,8 km/h mellan
mätplats 1 och mätplatsen vid hållplatsen (M2). Förändringar i genomsnittlig
hastighetsdifferens mätvecka 1 till 2, 2 till 3 och mätvecka 3 till 4 var samtliga
signifikanta (p<=0,05).
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I figuren kan noteras att hastighetsförändringen från den första mätplatsen till 
hållplatsen var störst i riktning 2.

Det har konstaterats att observerade data i samband med avstigning innehöll 
för stor osäkerhet. För mätvecka 3 (då det blinkande/rinnande ljuset var i 
funktion) så erhölls något mer data. Orsaken till detta var att det under denna 
vecka fanns observatörer på plats som registrerade förbipasserande fordons 
registreringsnummer. Observatören mötte barnen vid hållplatsen i samband med 
avstigning och stannade med barnen vid hållplatsen en stund efter det att 
skolbussen lämnat platsen. Vi har således även en god kontroll över hastigheten 
hos de fordon som passerat då barnen vistats vid hållplatsen, såväl under 
morgonen som under eftermiddagen. 

Under mätveckan då skylten var aktiv (mätvecka 3) så kombinerades det 
observerade beteendet, registrerade med trafikmätningarna, med det själv-
rapporterade beteendet, erhållet via telefonintervjuer. I tabell 6 presenteras den 
genomsnittliga hastighetsskillnaden mellan den första mätplatsen fordonen 
kommit till och mätplatsen vid hållplatsen för den tredje mätveckan dvs. då 
skylten var aktiv.

Tabell 6 Hastighetsskillnader för de fordon som passerade mätvecka 3 (aktiv 
skylt) och intervjuades.

Påstigning Avstigning
Före hållplatsen Differens km/h Sd Antal Differens km/h Sd Antal
R1 (mot Malmslätt) Minskade 9,6 7,5 25 Minskade 18,4 17,9 7 
R2 (mot Västerlösa) Minskade 14,4 13,3 9 Minskade 11,4 9,9 8 
Efter hållplatsen 
R1 (mot Malmslätt) Ökade 7,0 6,6 25 Ökade 16,6 12,0 7 
R2 (mot Västerlösa) Ökade 11,2 12,2 9 Ökade 12,4 22,0 8 

I tabellen kan noteras att förarna i riktning 1 har sänkt sin hastighet mellan 
mätplatsen före hållplatsen och hållplatsen. Det kan vidare noteras att 
hastighetsminskningen var större i samband med avstigningen än vid 
påstigningen. Förare som var på väg mot Västerlösa (riktning 2) har även de sänkt 
sin hastighet, men här var minskningen större i samband med påstigning än vid 
avstigning.

5.4.2 Sidoläge 
Vi har tidigare konstaterat att barnen vistas längst tid vid hållplatsen när de ska 
åka till skolan på morgonen (kl. 07.20–07.30). Vi har på individnivå studerat hur 
förare förändrar sin hastighet från det att de passerat den första mätplatsen tills 
den kommer fram till hållplatsen. Data för sidoläge finns endast vid mätplatsen 
vid hållplatsen och vi har därför ingen möjlighet att studera förändringar i 
sidoläge.

Det resultat vi kan presentera är genomsnittligt sidoläge och dess variation 
under tiden 7.20–7.30. I tabell 7 presenteras genomsnittligt sidoläge för fordon 
som kört i riktning 1. Förarna som körde i denna riktning hade hållplatsen på sin 
högra sida varför en ökning i sidoläge innebär ett ökat avstånd till hållplatsen. 



Tabell 7 Genomsnittligt sidoläge och dess spridning kl. 7.20–7.30 under 
mätvecka 1–4 i riktning 1.

Mätvecka Antal Sidoläge (m) Sd (m)
1 31 0,811 0,336
2 58 1,833 0,501
3 41 1,926 0,431
4 52 1,488 0,504

I tabellen kan noteras att avståndet till hållplatsen under mätveckorna 2, 3 och 4 
samtliga är signifikant skilda från mätvecka 1 (p<0,05). Vidare kan konstateras att 
förarna i genomsnitt har ökat sitt avstånd till hållplatsen mellan mätvecka 1 (ingen
hållplats) och mätvecka 2 (passiv hållplats) (p<0,05). Dessutom var tendensen att 
förarna ökade sitt avstånd till hållplatsen ytterligare till mätvecka 3 (aktiv 
hållplats). Skillnaden var dock inte signifikant, för att sedan under mätvecka 4
(passiv hållplats) åter minska sitt avstånd (p<0,05). 

I tabell 8 presenteras genomsnittligt sidoläge och dess spriding för fordon som 
kört i riktning 2. Förarna som körde i denna riktning hade hållplatsen på sin
vänstra sida varför en ökning i sidoläge innebär ett minskat avstånd till 
hållplatsen.

Tabell 8 Genomsnittligt sidoläge och dess spridning kl. 7.20–7.30 under
mätvecka 1–4 i riktning 2.

Mätvecka Antal Sidoläge (m) Sd (m)
1 10 0,841 0,222
2 11 0,484 0,129
3 17 0,692 0,169
4 12 0,644 0,178

I tabellen kan noteras att avståndet till hållplatsen under mätveckorna 2, 3 och 4 
samtliga är signifikant skilda från mätvecka 1 (p<0,05). I tabellen kan vidare 
noteras att förarna i genomsnitt har ökat sitt avstånd till hållplatsen mellan
mätvecka 1 (ingen hållplats) och mätvecka 2 (passiv hållplats) (p<0,05). Vidare
kan noteras att förändring i sidoläge mellan mätvecka 2 och mätvecka 3 (aktiv 
hållplats) var signifikant (p<0,05). Någon signifikant skillnad mellan sidoläge i 
mätvecka 3 och mätvecka 4 (passiv hållplats) kunde inte noteras.

I figur 14 presenters en jämförelse av förändringarna i sidoläge för förare i 
riktning 1 och riktning 2. 
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Figur 14 Jämförelse av sidoläge i riktning 1 och riktning 2, mätvecka 1–4,
kl. 7.20–7.30. 

I figuren kan noteras att förare i riktning 1 och riktning 2 har vidtagit olika 
förändringar i sidoläge under de fyra mätveckorna.

5.5 Telefonintervju med förbipasserande
Totalt intervjuades 50 förare per telefon. Av dessa var det 32 som körde i riktning 
1 mot Malmslätt och 17 som körde i riktning 2 mot Västerlösa. Uppgift saknas för 
ett fordon. Bland de intervjuade var 54 % män och 46 % kvinnor. I genomsnitt var 
de svarande cirka 47 år (sd 2 år). Drygt 69 procent svarade att de körde mer än 
1 500 mil per år. Cirka 24 % svarade att de körde 500–1 500 mil per år och 6 % 
svarade att de körde mindre än 500 mil per år. I genomsnitt hade förarna haft 
körkort i drygt 27 år (stdv 2 år). 

I tabell 9 presenteras i vilken utsträckning de intervjuade känner till sträckan 
där hållplatsen var placerad. 

Tabell 9 Hur ofta intervjuade passerar vägen där hållplatsen finns.

Hur ofta passerar du? Antal Procent
Dagligen 29 59
En eller flera gånger/vecka 10 20
En eller flera gånger/månad 6 12
En eller flera gånger/år 1 2
Mer sällan/aldrig 3 6
Totalt  49 100
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Hur ofta passerar du …. 
Cirka 80 % av de svarande passerar denna plats minst en eller flera gånger per
vecka. Cirka 8 % svarade att de passerar platsen högst en eller flera gånger per år. 

Vet du vilken hastighetsbegränsning som råder…. 
De flesta (88 %) var medvetna om vilken hastighetsbegränsning som råder på 
vägen. Majoriteten av de som svarade en felaktig hastighetsbegränsning svarade 
att det var 50 km/h (8 %).

De som intervjuades fick frågan om de noterat att ”det skett någon 
förändring i trafikmiljön i närheten av Forsa under de senaste 2 veckorna”.
Av de 48 som besvarade frågan så svarade drygt 80 % att de hade noterat att det 
skett en förändring. Av de 25 som svarade på vad det var som förändrats så var 
det 21 stycken som på olika sätt nämnde att det var en ny typ av 
skolskjutshållplats.

På den direkta frågan ”Noterade du om det fanns en ny typ av hållplats 
väster om Forsa korset?”svarade 98 % att de hade sett hållplatsen. 

I tabell 10 presenteras vad det var som drog till sig trafikanternas
uppmärksamhet.

Tabell 10 Orsaken till trafikanternas uppmärksamhet på hållplatsen.

Antal Procent
Hållplatsen 5 10
Skylten 2 4
Blinkande/rinnande ljus 34 65
Barnen 3 6
Annat 8 15
Totalt 52 100

I tabellen kan noteras att drygt 65 % av de intervjuade svarade att det var det
blinkande/rinnande ljuset som gjorde att de uppmärksammade hållplatsen. De som 
svarat ”annat” var sådant som att det var något nytt, att det var en hund vid vägen, 
att det fanns kablar på vägen, att det fanns en skolbuss vid hållplatsen och att det 
satt någon i skogsdungen.

Vid de tillfällen som de intervjuade observerades fanns det barn vid 
hållplatsen. Av de 47 som besvarade frågan "fanns det barn på eller i närheten
av hållplatsen" var det cirka 80 % av de tillfrågade som hade noterat att det fanns 
barn vid platsen. Det kan dock vara så att de i vissa fall hade passerat flera gånger 
under samma dag och kunde inte riktigt svara på hur det var vid det tillfälle vi 
avsåg.

I försöket deltog fyra skolbarn. Vi frågade hur många barn som den
intervjuade hade noterat vid hållplatsen. Cirka 39 % hade noterat 4 barn, cirka 
47 % hade noterat färre än 4 barn och 14 % hade noterat fler än fyra barn.

Vid de tillfällen då de intervjuade passerade var lamporna tända. Cirka 89 % 
av förarna hade noterat att lamporna var tända. Det kan dock vara så att de i vissa 
fall hade passerat flera gånger under samma dag och kunde inte riktigt svara på 
hur det var vid det tillfälle vi avsåg.

Av de intervjuade var det 13 % som hade noterat att det fanns en skolbuss vid 
platsen. I vilken utsträckning det var så kan vi inte avgöra. Barnen vistades vid 
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hållplatsen cirka 10 minuter på morgonen och det var endast de fordon som
passerade samtidigt som bussen som hade en möjlighet att observera denna.

Förarna fick svara på frågan om de ”vidtog någon åtgärd med anledning av 
det du såg?” Av de 47 som besvarade frågan var det cirka 77 % som svarade att 
det hade de gjort och cirka 13 % svarade att de inte hade gjort det. Om de hade 
vidtagit åtgärd vad var det då de hade gjort? I detta fall var vi intresserade av två
typer av åtgärder: dels om de förändrat sin hastighet dels om de förändrat sitt 
sidoläge. När det gäller dessa båda aspekter var vi dessutom intresserade av att få
veta om förändringen berodde på hållplatsen och det som hörde till eller på om det 
fanns barn vid platsen. Självklart kunde man här svara att det berodde på både 
hållplatsen och barnen.

Resultaten visade att när det gäller att sakta ner så var det 67 % som svarade att 
de saktat ner med anledning av hållplatsen och 33 % som svarade att de inte hade 
saktat ner med anledningen av hållplatsen. Cirka 75 % svarade att de saktade ner 
med anledning av barnen och 25 % svarade att de inte hade saktat ner med
anledning av barnen.

När det gäller sidoläget så var det cirka 57 % av de svarande som sade sig ha 
förändrat sitt sidoläge beroende på hållplatsen, 40 % svarade att de inte hade gjort 
det och 2 % svarade att de inte visste. På frågan om man förändrat sin placering 
beroende på barnens närvaro så var det 66 % som svarade ja, 32 % som svarade 
nej och 2 % som inte visste.

Vi frågade förarna om de hade kört förbi hållplatsen i samband med att 
lamporna inte var tända. Av de 47 som besvarade frågan var det cirka 85 % som 
svarade att de hade passerat utan att lamporna var tända, 15 % hade inte gjort det. 
Bland de förare som hade passerat så var det 33 % som svarade att de ändå hade 
förändrat sin hastighet, 62 % svarade att de inte hade förändrat sin hastighet och 
cirka 5 % svarade att de inte visste. Det var 28 % som sade att de hade ändrat sin 
placering på vägen även om lamporna inte var tända. Cirka 68 % svarade att de 
inte hade förändrat sitt sidoläge och 5 % var osäkra.

Vi frågade förarna om de trodde att de skulle ändra sitt beteende om de kom till 
en skolskjutshållplats med en skylt med blinkande/rinnande ljus som bara lyser 
när det finns barn där? I stort sett samtliga svarade att de trodde detta (98 %). När 
de fick ta ställning till om de trodde att andra skulle göra det var det 82 % som 
trodde det, men det var 14 % som svarade ”vet ej” och ytterligare 2 % som
svarade att de inte trodde det.

I stort sett samtliga tillfrågade förare trodde att det ökar barnens säkerhet om 
man har en speciellt utmärkt skolskjutshållplats med en skylt som blinkar/rinner
endast när barnen är där (98 %).

Vi bad förarna att tänka igenom om de skulle förändra beteendet om de kom 
till hållplatsen och det blinkande/rinnande ljuset inte var aktivt, förutsatt att 
det gick att lita på att det blinkande/rinnande ljuset vid hållplatsen bara var 
aktivt när det var barn där. Drygt 60 % av förarna svarade att de trodde de 
skulle köra som vanligt. Cirka 65 % svarade att de trodde de skulle sakta ner/köra
försiktigare.

Det är inte alltid så att det medvetna beteendet och det faktiska beteendet
stämmer överens. Med det avses i detta sammanhang att det inte alltid är så att en
förare som säger sig ha sänkt hastigheten även har gjort det och tvärt om dvs. att 
en förare som säger att han/hon inte har sänkt hastigheten inte heller har gjort det. 
I bilaga 5 återfinns de enskilda fordonens hastighet vid samtliga tre mätpunkter. I 
tabell 11 presenteras en jämförelse mellan trafikanternas åtgärder enligt dem 
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själva jämfört med den åtgärd de faktiskt vidtagit. I tabellen jämförs den faktiska 
hastigheten med svaret på frågan om man sänkt sin hastighet med anledning av 
hållplatsen.

Tabell 11 Trafikanternas uppgifter om hastighetssänkning (beroende på håll-
platsen) jämfört med verkligt beteende.

Antal, R1 & R2 Lägre hastighet vid hållplats
Enligt fråga 11 Ja Nej Totalt
Ja 28 2 30
Nej 12 2 14
Totalt 40 4 44

Data för 44 förare har varit möjliga att jämföra avseende verkligt och medvetet
beteende. Enligt tabellen så är det 28 förare som säger att de har sänkt sin 
hastighet och som dessutom har gjort det. Bland de 14 förare som svarade att de
inte hade sänkt hastigheten så var det 12 som faktiskt hade gjort det. Två förare 
svarade att de inte hade sänkt sin hastighet och inte heller gjort det. 

I tabell 12 jämförs den faktiska hastigheten med svaret på frågan om man sänkt
sin hastighet med anledning av barnen. 

Tabell 12 Trafikanternas uppgifter om hastighetssänkning (beroende på barnen) 
jämfört med verkligt beteende. 
Antal, R1 & R2 Lägre hastighet vid hållplats
Enligt fråga 12 Ja Nej Totalt
Ja 31 3 34
Nej 11 1 12
Totalt 42 4 46

Data för 46 förare har varit möjliga att jämföra avseende verkligt och medvetet
beteende. Enligt tabellen så är det 31 förare som säger att de har sänkt sin 
hastighet och som dessutom har gjort det. Tre förare säger att de inte har sänkt 
hastigheten och inte heller gjort det. Bland de 12 förare som svarade att de inte 
hade sänkt hastigheten så var det 11 som faktiskt hade gjort det. En förare svarade 
att de inte hade sänkt sin hastighet och inte heller gjort det. 

Sammanfattningsvis kan följande noteras: 
¶ Förarna har noterat att det skett en förändring i trafikmiljön (80 %)
¶ På en direkt fråga var det 98 % som sett hållplatsen
¶ Det vanligaste skälet till att uppmärksamheten riktats mot hållplatsen var 

det blinkande/rinnande ljuset (65 %) 
¶ Förarna säger sig ha vidtagit åtgärder (77 %) 
¶ En majoritet svarade att de sänkt sin hastighet antingen beroende på

hållplatsen eller på att det fanns barn där eller både och (cirka 70 %) 
¶ En majoritet svarade att de även ändrat sin placering på vägen antingen 

beroende på hållplatsen eller på att det fanns barn där eller både ock (cirka 
60 %) 

¶ Förarna tror att denna typ av hållplats bidrar till en ökad trafiksäkerhet för
barnen (98 %) 
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¶ Vid jämförelser av förarnas svar avseende hastighetsförändring och vad de 
faktiskt har gjort så konstateras att i stort sett alla som säger sig ha sänkt
sin hastighet (oavsett om det beror på hållplatsen eller barnen) också har
gjort detta. Vidare kan noteras att även de som säger att de inte har
förändrat sin hastighet faktiskt har gjort detta. 

5.6 Föräldrarnas och barnens erfarenheter avseende 
hållplatsen/skylten

En viktig del i arbetet var att samla barnen och föräldrarnas erfarenheter och
intryck från försöket. Veckan efter avslutat försök samlades barn och föräldrar 
som deltagit i försöket för en genomgång och summering. Mötet skedde hemma
hos en av familjerna.

Inledningsvis bad vi barnen att tillsammans/med hjälp av varandra välja ut fyra 
bra saker med hållplatsen/skylten och fyra dåliga saker. I kommande text följer en 
kort sammanfattning av barnens och föräldrarnas åsikter. Även om vi bad dem 
säga 4 saker så hände det att fler än 4 nämndes.

”4 bra saker”
Barnens åsikt 
¶ Bra att alla har lagt märke till att vi har stått där, i alla fall när det blinkade
¶ Ser att de saktar in, det känns säkrare, speciellt när det blinkar 
¶ Känns säkrare med hållplatsen och räckena, det är också bra när de saktar in 
¶ Sista veckan kändes ganska säkert, många hade lärt sig att vi är där
¶ Det är vissa som stannar när jag går av vid hållplatsen. Det är en skillnad. Det 

tycker jag är bra. Då slipper jag att stå och vänta. 

Föräldrarnas åsikt 
¶ Bra med ett extra skydd för barnen 
¶ Stor skillnad i yrkestrafikens beteende, de kör mycket saktare när hållplatsen är 

där och det blinkande/rinnande ljuset är tänt 
¶ Förut blåste man nästan omkull det gör man inte nu. 

”4 Dåliga saker” 
Barnens åsikt 
¶ Att det bara finns en hållplats 
¶ Att skylten inte alltid tändes när barnen släpptes av. 

Föräldrarnas åsikt 
¶ Att barnen ska ha sändaren med sig är ett för stort ansvar att lägga på barnen 
¶ Det borde vara en hållplats på varje sida. 

Försöket bygger på ett system med sändare/mottagare för att aktivera det 
blinkande/rinnande ljuset. Vi var intresserade av hur barnen och föräldrarna hade 
uppfattat detta. Detta var av intresse dels rent praktiskt, men även känslomässigt
t.ex. om barnen klarar av att använda denna typ av system.
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Sändaren
Barnens åsikt 
¶ Barnen var eniga om att sändaren var bra 
¶ Ett av barnen hade haft problem med att kedjan gick sönder 
¶ Ett barn hade förväntat sig att den skulle vara större och ett annat att den skulle 

vara mindre
¶ Barnen föreslog att sändaren skulle vara smalare, vara i knappstorlek, ha 

roligare färger
¶ Barnen var kreativa och hade egna idéer på hur sändningen skulle kunna 

fungera t.ex. nämndes att det kan sitta en knapp på stolpen eller att bussen kan 
tända skylten. Ett annat förslag var att det går att använda mobiltelefon

¶ Barnen upplevde problem med att sändaren inte alltid fungerade i samband
med avstigningen

¶ Det framkom idéer om att det kanske är enklare att få det att fungera om 
barnen lär sig det från det att de först börjar åka skolskjuts.

Vi ställde frågan om vad barnen ansåg om att ha sändaren som biljett? Barnen var
positiva till detta medan föräldrarna var mer tveksamma. De ansåg att det blir ett 
för stort ansvar för barnen. Föräldrarna var oroliga för att barnen skulle glömma
sändaren hemma. Olika lösningar på problemet diskuterades. Ett förslag var att ha 
en knapp att trycka på vid hållplatsen, ett annat förslag var att ha en bom att 
passera när man kommer till hållplatsen. 

Alla var eniga om att sändaren måste vara hållbar och tålig. Föräldrarna
föreslog att varje barn skulle ha flera sändare för att möjliggöra att de har t.ex. en 
sändare till varje skolväska. Föräldrarna motiverade sitt förslag med att barnen lätt
glömmer saker, speciellt på morgonen när det är hektiskt.

Hållplatsen
Barnen önskade en bänk att sitta på och ett tak. Föräldrarna poängterade att vid
ösregn kommer troligen barnen att (vid denna specifika plats) ställa sig under 
träden istället för på hållplatsen.

Föräldrarna upplevde att förbipasserande endast bryr sig i de fall barnen är vid 
hållplatsen.

Barnen föreslog att lamporna borde vara röda och inte gula. Deras motiv var att 
de då mer skulle ses som stoppljus.

Vi frågade om de ansåg att det hade varit bättre att ha hållplatsen öppen ut mot
gatan än som nu öppen på sidorna? 

Barnen och föräldrarna tyckte inte att hållplatsen skulle vara öppen ut mot
vägen.

Finns det något ni har känt oro för? 
Vi frågade barnen om det fanns något de känt oro för i samband med hållplatsen 
eller försöket. Inget barn hade känt oro. Ett barn frågade ”Vad var den gråa lådan 
på sidan?” (Detta var en låda i vilken batterier till hållplatsen förvarades)
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Problem inför framtiden 
Vi frågade barnen och föräldrarna om de såg att det fanns några problem i
framtiden om denna typ av hållplatser används. Det man såg som problem var
följande:
¶ Det blinkande/rinnande ljuset syntes inte tillräckligt bra/väl
¶ Förvarningsskylt 200–300 meter före 
¶ Något som talar om att det kommer en hållplats längre fram
¶ Det förekom en diskussion huruvida man kan förändra attityden i trafiken 
¶ Föräldrarna förutspådde en risk att förarna vänjer sig och efter ett tag så bryr de 

sig inte. 

Vi frågade barnen och föräldrarna om de ansåg att det skulle vara bra med en 
stoppskylt vid skolskjutshållplatser. Barnen var odelat positiva, medan föräldrarna 
var mer tveksamma. De uttryckte en oro över att det skulle skapa en osäkerhet och
jämförde med hur det är på övergångställen sedan fotgängarna fick företräde. 
Barnen berättade att förarna ibland snedställer bussarna. De upplevde att det 
fungerade bättre då. Föräldrarna ansåg att det bästa var om förarna alltid följer 
barnen över vägen eller snedställer bussen.

Drift och underhåll 
Vi var intresserade av i vilken utsträckning föräldrarna trodde att föräldrar kan
tänkas sköta underhållet av hållplatsen/sändarna. De ansåg att det inte var 
realistiskt att tro att föräldrarna ska sköta underhållet. Det man kunde tänka sig att 
föräldrarna klarar av var att ladda batterierna. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att barnen och föräldrarna var 
övervägande positiva till försöket. Det som var bra med hållplatsen var att de
upplevde att trafikanterna visade en ökad hänsyn, speciellt den veckan hållplatsen 
var aktiv. Vidare ansågs det att tanken med sändare/mottagare var bra, men att 
sändarna måste vara tåliga och att kedjor etc. behöver vara starkare. Föräldrarna
ifrågasatte om det inte är ett för stort ansvar för barnen att komma ihåg att ha
sändaren med sig varje dag. Det fanns kreativa förslag på förbättringar, ett var att i 
förväg skylta för att det kommer en skolskjutshållplats 200–300 meter längre 
fram.
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6 Diskussion och slutsatser
Föreliggande studie har varit en pilotstudie med syfte att konstruera en hållplats 
med tillhörande skylt. Avsikten har varit att finna en lösning som kan öka 
säkerheten för barn som väntar på skolskjuts och som kliver av skolskjuts.

Varför är detta viktigt?
Det finns ett flertal argument för att det är viktigt. I stort sett dagligen färdas ett

mycket stort antal barn på våra vägar på väg till och från skolan. Många av dem är
i en ålder då de inte kan förväntas behärska de färdigheter som krävs för att kunna 
klara av ett trafiksäkert samspel med andra trafikanter. Ett av de tyngsta 
argumenten är dock att studier – såväl nationella som internationella – pekar på att 
en majoritet av de barn som skadas eller dödas vid skolskjutsresor gör detta som
oskyddade trafikanter. Det finns även studier som visar att barnen och föräldrarna 
anser att säkerheten är bristfällig, framförallt i samband med påstigning och 
avstigning.

De platser som används vid skolskjutsning är inte alltid hållplatser i egentlig
mening. Valet av plats sker genom en avvägning mellan avstånd, trafikmiljö och
samordning, men exakt hur valet sker varierar stort mellan olika områden. Det kan 
handla om att skolskjutsen stannar utmed en landsväg med hastighetsbegränsning 
70 km/h eller till och med 90 km/h, för att plocka upp eller släppa av barn. För 
kommunerna är det en stor investering att bygga en ”bussficka” för bussen att 
stanna vid. Detta är inte alltid möjligt att realisera, framförallt inte då det handlar
om platser som på lång sikt inte kommer att användas som hållplatser. Barnen 
växer upp och byter skolor, det finns inte heller någon garanti för att barnen bor 
kvar och därmed kommer att resa från samma hållplats. Därför bör en investering 
i hållplatser som kan återanvändas, vara ett sätt är att öka säkerheten för barn som
vistas utmed vägar i samband med väntan på skolskjutsen eller avstigning från 
skolskjutsen.

I USA, som ofta ses som ett föregångsland när det gäller säkerhet/trygghet vid 
skolskjutsning, så används själva bussen som ikon. Detta är en fördel kanske 
framförallt i samband med avstigning eftersom bussen då signalerar att här kan
det vara barn på vägen.

I USA är det dessutom inte tillåtet att passera en stillastående skolskjuts, vilket
också i stor utsträckning verkar respekteras. Skolskjuts i USA är det säkraste 
sättet att färdas på amerikanska vägar (Edwards, 1991). Kanada har samma typ av 
skolbussystem som USA. Ett kanadensiskt skolbarn löper åtta gånger högre risk 
att skadas om det åker i något annat fordon än skolbuss till och från skolan (Farr 
and Eng, 1985). Det finns med andra ord starka skäl att ta lärdom av det nord-
amerikanska systemet för att optimera säkerheten i vårt eget skolskjutssystem.

En nackdel med det amerikanska systemet är dock att bussen inte kan signalera
för ökad uppmärksamhet då barnen väntar på bussen – självklart eftersom bussen 
inte är där då. Säkerheten är med andra ord kopplad till bussen och inte till 
barnen. Detta är speciellt bekymmersamt för svenska förhållanden då barnen både 
ska vänta så säkert som möjligt vid vägen samtidigt som man ska signalera till 
skolskjutsföraren att man finns där.

Detta leder oss till slutsatsen att det gäller att finna fram till ett system som
signalerar till förbipasserande såväl när barnen väntar på skolskjutsen som när
barnen kliver av skolskjutsen. Systemet ska vara signalen till vägtrafikanterna
(vilket innefattar såväl skolskjutsföraren som andra vägtrafikanter) inte barnet. 
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Det går dock inte att jämföra det amerikanska systemet med det svenska
skolskjutssystemet rakt av, därtill är skillnaderna alltför stora. Det kan dock vara
önskvärt att se över själva utmärkningen av svenska skolskjutsfordon samt de
regler som tillämpas i samband med att fordonen står stilla för att ta upp eller 
släppa av barn för att på sikt öka säkerheten för svenska skolbarn. 

Klarade vi av att konstruera en hållplats som uppfyller alla beskrivna krav? 
Ett sätt att finna lösningar för att öka säkerheten för barnen vid hållplatserna är att 
konstruera en hållplats med tillhörande skylt som är enkel att flytta – en mobil
hållplats. En mobil hållplats kan, till skillnad från en permanent hållplats, vara 
mindre resurskrävande för kommunerna på såväl kort som lång sikt.

Det har visat sig att system med rörligt ljus jämfört med system med fast ljus i 
större utsträckning fångar förares uppmärksamhet utan att äventyra deras
trafikbeteenden. Denna kunskap har varit utgångspunkten i arbetet med
konstruktionen av hållplats/skylt. För att uppnå större effekt var dessutom 
avsikten att bygga ett system där skylten bara var tänd när det fanns barn vid 
hållplatsen. Systemet skulle med andra ord vara pålitligt såväl ur barnens 
perspektiv som ur övriga trafikanters.

Var det blinkande/rinnande ljuset tänt då visste man att det fanns barn där, men
lika viktigt var förstås att ha ett system som innebar att om det blinkande/rinnande 
ljuset var släckt så visste förarna att det inte fanns barn där. Man kan om man vill 
göra en analogi med rött och grönt ljus vid en trafiksignal. Lika säker som man
måste vara att rött ljus betyder stanna, lika säker bör man vara på att grönt betyder 
kör. Det fanns en acceptans för denna idé bland de tillfrågade förarna. 

Inom ramen för projektet har ingått att före konstruktion inventera om det 
fanns liknande system på marknaden och om det var möjligt att utgå från några av
de eventuella idéer som redan fanns i bruk. Detta gjordes genom att dels utnyttja 
befintliga kontakter, dels genom att via e-post sända frågor till samtliga
skolskjutsansvariga i Sveriges kommuner.

Frågan visade sig angelägen för kommunerna, inte minst genom hela 70 % av 
kommunerna svarade. En majoritet av kommunerna hade i dagsläget inget 
motsvarande system (hållplats+skylt). Problem kring säkerheten vid på- och 
avstigning var kända och flera efterfrågade en lösning som var tillämpbar.

I ett par kommuner användes en hållplats konstruerad av SMEK AB. Den 
bestod av en gallerdurk försedd med räcken. Hållplatsen bedömdes vara en god 
utgångspunkt i det vidare arbetet med konstruktionen. En hållplats köptes in och 
har utgjort grunden vid konstruktionen och förankringen av skylten samt
ljusrampen med blinkande/rinnande ljus.

Vid inventeringen av relevanta pågående projekt framkom att man inom ramen
för satsningarna kring dynamiska hastighetsgränser även inkluderat försök med att
inom definierade områden reducera hastigheten då skolskjutsfordon anländer. 
Dessa projekt var dock på planeringsstadiet när föreliggande studie påbörjades 
och vi har inte kunnat nyttja det som tagits fram där. Därmed har vi inte heller 
kunnat dra nytta av dem i detta arbete. Vi ser dock idén med att nyttja dynamiska
hastighetsgränser på detta sätt som mycket positivt. Vi tror däremot att detta kan 
vara svårt att använda utanför tättbebyggt område.

För att få ett system som är aktivt bara när barnen är där krävdes att två krav 
uppfylldes. Dels skulle inte barnen avkrävas någon aktiv medverkan, då barnen i
stor utsträckning inte är i åldrar då man kan förväntas vara mogen för de krav man
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ska klara av som trafikant, dels skulle systemet vara pålitligt och kräva ett 
minimum av underhåll för att kunna vara ett attraktivt alternativ för kommunerna.

Barnen förseddes med var sin radiosändare där vi valde att nyttja samma tanke
som för centrallås i bilar, dock med skillnaden att denna sändare inte skulle sända
då föraren initierade det, utan automatiskt hela tiden.

Det fanns för- och nackdelar med detta system. Fördelen var att barnen inte 
själva aktivt måste medverka för att tända det blinkande/rinnande ljuset och för att
bibehålla det tänt. De automatiska signalerna som sändes kontinuerligt skötte om 
detta. Vidare var fördelen att den fördröjning om 70 sekunder som var inbyggd i 
systemet gjorde att hållplatsen signalerade även när barnen kommit ombord på 
bussen, eller var på hemväg från hållplatsen. Detta fenomen förstärktes av att 
sändarnas räckvidd var ungefär 50 meter, vilket kunde medföra att hållplatsen 
började lysa redan innan barnen steg av bussen när de var på hemväg. Nackdelen 
var att en signal från ett barn kunde missas om det fanns något annat som
samtidigt sände på denna frekvens. Detta är ett problem som även förkommer då 
fordons larm aktiveras med fjärrkontroll. Orsaken kan vara en störning på aktuellt 
frekvensband.

Ett ännu bättre, men mer komplicerat och underhållskrävande system vore om
man har en dubbelriktad kommunikation. Barnen har en sändare/mottagare och 
det är även en sändare/mottagare vid busshållplatsen. Då skulle sändaren vid 
busshållplatsen sända hela tiden och när barnens mottagare registrerar detta så 
aktiveras barnens sändare. Detta tas emot av mottagaren vid busshållplatsen som 
då tänder det blinkande/rinnande ljuset. Fördelen med detta är att barnens sändare 
bara sänder när de är i närheten av busshållplatsen, vilket i sin tur skulle minska
kravet på föräldrarna att kontrollera och byta batteriet i sändarna. Underhållet 
skulle med andra ord minska för föräldrarna men öka för kommunen. Att betänka 
vid ett sådant arrangemang är också att sändaren/mottagaren måste ha olika 
frekvenser, vilket ytterligare skulle fördyra systemet.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att hållplatsen med tillhörande 
blinkande/rinnande ljus har konstruerats och visat sig fungerat tillräckligt väl för 
genomförande av försöket. 

Sänkte föraren hastigheten? 
Vi funderade inledningsvis kring måtten hastighetsmedianvärde respektive 
medelvärde och kom fram till att skillnaden mellan dessa var minimal under den
inledande mätveckan i mars. Vi valde därför att arbeta med medelvärden, men
läsaren kan lika gärna se på dessa som i stort sett identiska med de medianvärden
vi fick.

Om den genomsnittliga hastigheten vid mätplatsen vid hållplatsen studeras kan
vi se en signifikant skillnad under de fyra mätveckorna. Den genomsnittliga
hastigheten mätvecka tre (aktiv hållplats) var drygt 20 km/h lägre än den 
genomsnittliga hastigheten i riktning 1 under mätvecka 1 (utan hållplats) och
5,5 km i riktning 2. 

Vårt antagande var att passerande fordon skulle vidta en hastighetssänkning 
mellan mätvecka 1 (förmätning) och mätvecka 2 (passivt försök A) och ytterligare 
en hastighetssänkning mellan mätvecka 2 och mätvecka 3 (aktivt försök B), för att
sedan under mätvecka 4 (passivt försök C) åter ha ökat sin hastighet. Om inte 
detta hade skett så skulle det antyda att det blinkande/rinnande ljuset, som ju bara 
var aktiverat under vecka 3, inte hade någon effekt.
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Avseende hastighetsdifferenserna hos fordon som körde i riktning 1 på 
morgonen så är tendensen i enlighet med hypotesen. Skillnaderna i hastighets-
differens från mätplats 1 till 2 är dock inte signifikanta då mätvecka 2 jämförs
med 3 och mätvecka 3 jämförs med mätvecka 4. 

Avseende hastigheterna hos fordon som körde i riktning 2 infriades 
antaganden. En slutsats man kan dra från resultaten i riktning 2 är att 
förbipasserande fordon minskar hastigheten på grund av hållplatsen, men i ännu 
högre grad på grund av det blinkande/rinnande ljuset. De hastighetsminskningar
som konstaterades var omkring 10 km/h för fordon i riktning 2 och 6 km/h i
riktning 1. Detta får anses vara mycket gott resultat på en 70-väg, särskilt med
tanke på att förarna därmed minskat sina inbromsningssträckor med 19 % i torrt
sommarväglag5 och upp till 26 % vid blixthalka6. Att hastighetsdifferensen är 
mindre i riktning 1 kan bero på att förarna hela tiden har lång siktsträcka. De ser 
således hållplatsen hela sträckan mellan mätpunkt 1 och mätpunkt 2. 

Vi har tidigare konstaterat att för riktning 1 var skillnaderna i den
genomsnittliga hastigheten under de fyra mätveckorna i mätpunkten vid
hållplatsen väldigt stor. Till exempel var skillnaden mellan första mätveckan utan
hållplats och tredje mätveckan med aktivt system mer än 20 km/h. När vi sedan
analyserar skillnaderna i hastighetsdifferens mellan mätpunkten för hållplatsen
(M1) och mätpunkten vid hållplatsen (M2) så kan vi inte observera signifikanta 
skillnader i reducering mellan mätvecka 2 och 3 och mätvecka 3 och 4. Detta kan
sannolikt förklaras med att förare som kör i riktning 1 har lång siktsträcka. De ser 
hållplatsen på ett betydligt längre avstånd än de 250 meter som är avståndet 
mellan den första mätplatsen och den andra mätplatsen. När de anländer den 
första mätplatsen har de såldes redan vidtagit en stor hastighetsreducering, en 
reducering som ligger utanför vårt mätområde.

Avseende de förare som kör i riktning 2 kan vi inte se samma stora skillnader i 
genomsnittlig hastighet i mätpunkten vid hållplatsen. Detta kan tänkas bero på att 
förare i denna riktning kommer att passera hållplatsen med ett körfält mellan sig 
och hållplatsen. För riktning 2 kan vi dock notera signifikanta skillnader i
hastighet mellan mätpunkten före hållplatsen och mätpunkten efter. Att vi kan 
observera detta i denna riktning till skillnad från riktning 1 beror troligen på att 
förare i riktning 2 har kortare siktsträcka och de ser inte hållplatsen förrän efter de 
passerat mätplatsen före hållplatsen. De åtgärder de vidtar fångas därmed upp i de 
observationer vi gör. 

Det bör betonas att det är mycket lovande att generera en hastighetssänkning på 
20 km/h för fordon i riktning 1, dvs. de fordon som kommer att passera närmast
hållplatsen.

En positiv, men även överraskande effekt var att de förare som inte tyckte sig
ha sänkt hastigheten gjorde det; 86 % av dem som sa sig inte ha saktat ned hade 
fel, dvs. de hade faktiskt minskat sin hastighet förbi hållplatsen. Bland dem som
sa sig sakta ner var det endast 7 % som hade fel. Uppenbarligen gav hållplatsen 
både medvetet och omedvetet en sänkning av hastigheten bland förbipasserande. 
Det blinkande/rinnande ljuset hade därför avsedd effekt på hastigheten. 

5 Friktionstal 0,8
6 Friktionstal 0,05
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Ändrade förarna sidoläge? 
Säkerhet för barnen är ju inte bara att övrig trafik saktar ned, det handlar också om 
att öka avståndet till barnen. Därför mätte vi även sidoläge. För att uppnå en ökad 
säkerhetsmarginal till barnen på hållplatsen borde förare i riktning 1, alltså på 
samma sida som hållplatsen, i genomsnitt ha ökat sitt avstånd till vägkanten från
mätvecka 1 till mätvecka 2 och även till mätvecka 3 för att sedan eventuellt ha 
minskat sidoläget under mätvecka 4. Så var också fallet. Förare i riktning 2 har 
redan från början ett körfält mellan sig och hållplatsen, varför lika stora effekter 
inte förväntades. Detta visade sig också stämma med observerat beteende. 

Fanns det acceptans för detta system bland andra trafikanter? 
Varje trafiksäkerhetsåtgärd måste ha en acceptans bland trafikanterna för att få 
genomslag. För att undersöka om så var fallet kontaktades förbipasserande per 
telefon.

Det var uppenbart att man hade noterat förändringen i trafikmiljön; hållplatsen 
och dess rinnande ljus hade uppmärksammats. Medvetet hade man vidtagit 
åtgärder på grund av hållplatsen, saktat ned och hållit undan (i den mån det gick). 
Omedvetet hade man vidtagit ytterligare åtgärder; medan 70 % av förarna sade sig 
ha saktat ned så visade det sig att 91 % faktiskt gjorde det. Detta tyder på en stor 
acceptans för systemet. I stort sett samtliga (98 %) trodde att ett system av denna
typ skulle öka trafiksäkerheten för skolbarn, vilket ytterligare stärker tanken på att 
detta system kan vara av värde att pröva i större skala.

Fanns det acceptans för detta system bland barnen och föräldrarna?
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att även barnen och föräldrarna som deltog 
i studien var övervägande positiva till försöket. Det som var bra med hållplatsen 
var att de upplevde att trafikanterna visade en ökad hänsyn, speciellt den veckan
hållplatsen var aktiv. Vidare tyckte barnen och föräldrarna att tanken med
sändare/mottagare var bra, men att sändarna måste vara tåliga och att kedjor som 
de fäste sändaren med i t.ex. ryggsäcken behöver vara starkare. Föräldrarna 
ifrågasatte om det inte är ett för stort ansvar för barnen att komma ihåg att ha
sändaren med sig varje dag. Det fanns kreativa förslag på förbättringar, ett var att i 
förväg skylta för att det kommer en skolskjutshållplats 200–300 meter längre 
fram.

Vår tanke kring ansvarsfrågan utgick från nuvarande system där föräldrarna bär 
ansvaret för att barnen kommer till skolskjutshållplatsen, vilket kräver någon form
av aktiv medverkan. Vidare krävs någon form av aktiv medverkan och 
ansvarstagande från skolan så att barnen har med sig sändaren även när man åker 
hem på eftermiddagen. I detta pilotförsök utgjorde momentet att komma ihåg
sändaren inte något problem. Barnen behövde dock bara ha sändaren med sig 
under en vecka. Dessutom bidrog uppmärksamheten med alla sannolikhet till att 
man enkelt och smidigt kom ihåg att ha med sig sändarna.

Det är dock troligt att den 100 procentiga närvaron av sändare på barnen 
kraftigt skulle minska över tid. Likaså att man som förälder glömmer att 
kontrollera batterinivån eller byta batterier i sändarna. Dock bygger det prövade 
systemet på att flera barn utnyttjar hållplatsen samtidigt och de sänder på samma 
frekvens. Det räcker med andra ord att ett barn har en fungerande sändare för att 
det blinkande/rinnande ljuset ska aktiveras. Ett sätt att ytterligare öka närvaron av
sändare är att man också använder dessa som ett slags ”biljett” till skolbussen. Vet 
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man om att skolskjutsföraren kommer att fråga efter sändaren/biljetten var gång
man åker så ökar chansen att den kommer att finnas med. Dock har vi inte kunnat
pröva denna tankegång inom ramen för detta projekt. 

Fanns det acceptans för detta system hos skolskjutsföraren?
I framtida forskning är det av stort intresse att också ta reda på en större 
förarpopulations acceptans för ett sådant här system. Det finns kanske negativa 
effekter från ett förarperspektiv som vi förbisett inom ramen för detta projekt. 
Man bör särskilt beakta hur systemet fungerar under svåra väderförhållanden, t.ex. 
vintertid.

Metod – Svagheter 
Svagheten med detta pilotförsök var just att det var ett pilotförsök. Vi hade endast 
möjlighet att tillverka en hållplats, välja en plats att ställa den på, mäta i tre
punkter och över fyra veckor.

Eftermiddagsmätningarna gav så pass liten mängd data att vi inte kunde 
använda dem i analysen. Vi vet därför inte om det skulle kunna finnas en skillnad
i beteende mellan ”morgontrafikanter” och ”eftermiddagstrafikanter”. Dock var 
många av de vi intervjuade både sådan som passerar både morgon och kväll och 
som vi redan nämnt var de flesta positiva.

Det förefaller därmed mindre troligt att man skulle ändra sitt trafikbeteende
radikalt utifrån denna aspekt, men vi kan inte utesluta det. 

Ytterligare en svaghet är att varje trafikant vars registreringsnummer
observerats endast intervjuades en gång. Det finns således en risk att förare som 
intervjuades i början av veckan och som sedan passerade även andra dagar under 
mätveckorna förändrade sitt beteende beroende på en ökad uppmärksamhet som 
ett resultat av intervjun. 

Val av plats 
Vi valde en plats vid en 70-väg utifrån de kriterier vi ställt upp. Vi vet att det finns 
barn som väntar på skolskjuts även vid 90-vägar och frågan är hur pass stor 
hastighetssänkning man kan åstadkomma där med hjälp av denna hållplats. Vårt 
val hade fördelen av att i riktning 1 ha en lång raksträcka inför hållplatsen medan
man från riktning 2 kom mot hållplatsen från en kurva med skymd sikt mot
densamma. Det innebar att förarna kom mot hållplatsen under radikalt olika 
förutsättningar. Lika fullt visade sig hållplatsen ha förväntad effekt för trafik i 
bägge riktningarna.

Det är svårt att uttala sig om resultaten går att generalisera, men framförallt om
de är hållbara om hållplatsen finns på plats en längre tid. 

Val av föräldrar och barn 
Fokus i studien har varit på barnens och föräldrarnas upplevelser av pilotförsöket. 
Att involvera barn i försök är alltid extra komplicerat från ett etiskt perspektiv,
varför det var av stor vikt att finna föräldrar och barn som ville delta och att 
grundligt gå igenom med barnen och föräldrarna vilka förutsättningar som gällde.
Naturligtvis finns då risken att man får försökspersoner som ”presterar” bättre än
genomsnittlig försöksperson. I detta fall spelade dock det inte någon roll då den
oberoende variabeln i försöket inte var barnen utan hållplatsen som barnen
använde.
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Hur stor hastighetssänkning var rimlig att förvänta med tanke på platsen 
och trafikflödet? 
Med utgångspunkt från valet av plats och genomsnittshastighet på denna plats vid 
den inledande mätningen, så var det inte rimligt att förvänta sig större
hastighetsreducering än de 10–12 km/h som vi fann. Förväntad hastighets-
sänkning är till stor del beroende på trafikflöden och framkomlighet vid den 
aktuella mätplatsen. I kommande försök finns det all anledning att studera sådana 
effekter.

Vilka frågor behöver belysas ytterligare? 
Detta pilotförsök gav en hel del svar på de frågor vi ställt. Dock finns det ett 
flertal frågor som inte var möjliga att besvara inom ramen för projektet. Dessa är 
listade nedan:
¶ Vad händer över lång tid? (Hur förändras övriga trafikanters acceptans av 

hållplatsen?)
¶ Vad krävs det för allmänt underhåll, tekniskt underhåll för en sådan här 

hållplats över lång tid? (Vem ska sköta och ansvara för detta?)
¶ Hur fungerar detta i vinterväglag? (I nästa steg vore det av stort intresse att 

pröva flera hållplatser, i olika miljöer och under olika årstider för att få en
bredare bild av funktionen.)

¶ Är det rimligt och försvarbart att lägga ansvarsfrågan hos föräldrarna för 
underhåll av sändarna? 

¶ Hur påverkar det blinkande/rinnande ljuset uppmärksamheten på barnen 
sett på individnivå? (Hur pass distraherade blir övriga trafikanter av det 
blinkande/rinnande ljuset, relativt uppmärksamhet på barnen och övriga 
trafikanter? Svaret på frågan om huruvida det blinkande/rinnande ljuset kan 
utformas annorlunda kan ges med hjälp av ögonrörelsemätningar på 
trafikanter.)

¶ WTP analys, s.k. Willingness to Pay7 – finns det en marknad för denna typ
av hållplats?

Fortsatt forskning inom detta område skulle kunna utgå från denna pilotstudie och 
ovanstående frågeställningar. 

7 WTP analys innebär en värdering av hur mycket hållplatsen får kosta för att vara attraktiv för
kommunerna.
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Bilaga 1 
Sid 1 (2) 

Vägverkets projektbeskrivning av Haddingen 

Problem
Två barn i skolåldern har omkommit i Region Norr på väg till eller från
skolskjutsar under 1997–2001. Olyckorna har skett på landsbygd, på vägar 
med hastighetsbegränsningen 70 km/tim respektive 90 km/tim. Båda 
fordonsförarna som körde på barnen uppger att de har observerat barnen 
och hållit tillåten hastighet, men att barnen har gjort en oförutsedd 
handling. Det finns ingen chans för en fotgängare som blir påkörd i 
hastigheter på 70–90 km/tim att överleva.

Av alla dödsolyckor med oskyddade trafikanter sker ca 60 procent på 
landsbygdsvägnätet. De oskyddade trafikanterna är förhållandevis få på 
landsbygdsvägarna. Därför är det inte prioriterat att bygga bort problemen
med t.ex. gång- och cykelvägar. Vägarna i regionen har i allmänhet
hastighetsbegränsningar på 70–90 km/tim på sträckor med randbe-
byggelse. Acceptansen är låg bland fordonsförarna för hastighets-
sänkningar till 30–50 km/tim under vissa perioder, t.ex. när barn är på väg 
till och från skolskjuts. Variabla hastighetsgränser som kan anpassas till 
situationen är därför intressanta. 

En försökssträcka genom byn Haddingen föreslås. Varje dag kör ca 1 800
fordon genom byn. Vägen går genom Haddingen, men man har inte någon 
känsla av man åker genom en by. Högsta tillåten hastighet är 50 km/tim.
Det är ca 13 barn som åker skolskjuts i byn. Deras skolvägar finns 
kartlagda. De hämtas upp på två ställen utmed vägen.

Syfte
Syftet med att projektet är att undersöka om variabla hastigheter kan ge 
lägre hastigheter i samband med att skolbarn är på väg till och från 
skolskjuts och därmed öka trafiksäkerheten. 

Förslag till åtgärd 
Den aktuella vägsträckan förses med omställbara vägmärken och variabla 
hastighetsgränser på de två sträckor där barnen hämtas upp och måste gå 
längs vägen för att komma till hållplatsen. Barnen förses med
sändarbrickor och vägsträckan som de rör sig utmed med mottagare. 
Under skolskjutstid reagerar mottagarna på barnens närvaro och sänker 
hastighetsgränsen till 30 km/tim. När barnen har lämnat vägsträckan höjs 
hastigheten igen. Innan systemet införs ska det förankras hos föräldrar och 
barn.

Utmärkning
Hastighetsgränserna märks ut med omställbara vägmärken. Aktuell 
hastighetsgräns märks ut automatiskt på vägmärkena när barnen befinner 
sig inom definierat område vid vägen. Systemet övervakas av Vägverkets
trafikantinformationscentral (TIC), som larmas av systemet om något är 
fel.
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Bilaga 1 
Sid 2 (2) 

Hypotes
Varierande förändring av hastighetsgränsen väntas medföra att 
¶ hastigheten när skolbarnen är på väg till och från skolskjuts sjunker 

i förhållande till hastigheten utan ett sådant system 
Teknik

Den tekniska utformningen av systemet måste studeras noggrannare. 
Tillförlitliga sändarbrickor och mottagare finns att tillgå. Hur systemet ska
utformas och hur barnen ska involveras får utredas vidare. 

Huvudkontoret skriver kravspecifikation av omställbara vägmärken och 
handlar upp dessa. Regionen kommer att avropa vägmärken från denna 
upphandling. Ett stödsystem för TIC-personalen kommer också att tas 
fram centralt, så att utmärkning och övervakning sker på samma sätt över 
landet.

Systemet utformas så att polisen kan hastighetsövervaka korsningen. Hur
övervakande ska få information om utmärkt hastighetsgräns vid 
övervakningen bestäms i samråd med polisen. 

Före- och eftermätningar
Vilka före- och eftermätningar som bör genomföras kommer att tas fram 
med hjälp av det vetenskapliga rådet. En hypotes är att föremätningarna
bör bestå av mätningar av trafikflöde, hastigheter m.m. Dessa mätningar
bör utföras både när barnen är på väg till och från skolskjutsen och vid 
andra tidpunkter. Även konfliktstudier och intervjuundersökningar bör 
genomföras.  Eftermätningarna bör gälla samma data som ovan. Dessutom 
bör man mäta fordonstrafikanternas acceptans och upplevelse av de
variabla hastighetsgränserna genom en attitydmätning.

Tidplan
Regionen har gjort en hel del förarbete och fortsätter utredning, 
projektering och upphandling så att åtgärden kan göras under 2003. 
Föremätningarna bör göras under hösten 2002. 
Eftermätningarna bör göras under hösten 2003. 
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Bilaga 2 
Sid 1 (2) 

Bilder på utplacering, val av plats att använda hållplatsen på samt 
hållplatsen i drift

Bilder från utplaceringen av hållplatsen. 

Foto: Torbjörn Falkmer

Hållplats med variabelt rinnande fallande ljus i drift. 

Foto: Torbjörn Falkmer
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Bilaga 2 
Sid 2 (2) 

Skylt med fallande rinnande ljus. 

Foto: Torbjörn Falkmer

Aktiv skolskjutshållplats använd av barn. 

Foto: Torbjörn Falkmer
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Bilaga 3 
Sid 1 (1) 

Mätplats efter hållplats 

Hållplats

Slangar för mätning av
hastighet
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Bilaga 4 
Sid 1 (4)

Hastighet i punkterna M1, M2 och M3 för intervjuade fordonsförare under 
mätvecka 3

R1 EnlätNr. Hast M1 Hast M2 Hast M3
2003-05-12 28 80,4 71,8 68,2

36 89,0 86,7 85,4
37 96,6 80,9 91,5
38 67,1 62,4 70,7
39 71,2 64,6 73,3
40 85,8 75,5 81,0
41 51,3 42,5 46,0
42 38,3 44,0 47,3
43 83,5 66,8 69,6
44 36,4 40,4 47,3
45 83,9 72,9 70,6
47 84,3 65,5 74,6
48 67,8 64,8 72,5
49 64,9 55,2 64,6

2003-05-13 30 81,3 67,8 78,6
31 72,4 61,1 85,3
32 76,4 70,6 75,5
33 70,5 63,4 73,7
34 63,0 58,3 67,8
35 85,5 60,2 69,6
50 75,3 66,0 71,5

2003-05-14 21 73,3 66,7 70,4
22 81,3 74,8 73,1
24 81,9 64,6 73,4
25 97,8 81,8 95,2
26 55,1 31,6 61,8

2003-05-16 1 85,9 62,9 83,8
2
3 99,1 41,8 80,4
4 79,0 67,9 74,9
7 69,8 62,9 71,9
8 43,2 33,4 43,2

11 76,2 68,6 75,8
Medel 74,0 62,5 71,5
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Bilaga 4 
Sid 2 (4) 

R2 EnlätNr. Hast M3 Hast M2 Hast M1
2003-05-12 29 78,6 73,6 79,0

46 73,9 45,3 66,9
2003-05-14 20 100,2 93,6 95,2

23 75,4 76,9 77,9
27 94,7 58,5 82,1

2003-05-15 13 59,2 53,0 51,1
14 68,8 36,0 100,7
15 79,4 68,7 80,4
16 78,0 66,7 78,0
17 106,1 107,0 111,1
18 75,8 70,4 69,6
19 67,8 63,5 61,6

2003-05-16 5 75,4 58,4 70,5
6 99,4 83,9 83,4
9 64,0 40,9 73,1

10 77,1 75,2 77,0
12 71,2 53,1 67,3

Medel 79,1 66,2 77,9

VTI rapport 494 



Bilaga 4 
Sid 3 (4) 

R1 EnlätNr. Hast M1-M2 Hast M2-M3
2003-05-12 28 8,6 3,6

36 2,3 1,3
37 15,7 -10,6
38 4,7 -8,3
39 6,6 -8,7
40 10,3 -5,5
41 8,8 -3,5
42 -5,7 -3,3
43 16,7 -2,8
44 -4,0 -6,9
45 11,0 2,3
47 18,8 -9,1
48 3,0 -7,7
49 9,7 -9,4

2003-05-13 30 13,5 -10,8
31 11,3 -24,2
32 5,8 -4,9
33 7,1 -10,3
34 4,7 -9,5
35 25,3 -9,4
50 9,3 -5,5

2003-05-14 21 6,6 -3,7
22 6,5 1,7
24 17,3 -8,8
25 16,0 -13,4
26 23,5 -30,2

2003-05-16 1 23,0 -20,9
2
3 57,3 -38,6
4 11,1 -7,0
7 6,9 -9,0
8 9,8 -9,8

11 7,6 -7,2

Medel 11,5 -9,1

Std.Av. 10,92 8,83
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R2 EnlätNr. Hast M3-M2 Hast M2-M1
2003-05-12 29 5,0 -5,4

46 28,6 -21,6
2003-05-14 20 6,6 -1,6

23 -1,5 -1,0
27 36,2 -23,6

2003-05-15 13 6,2 1,9
14 32,8 -64,7
15 10,7 -11,7
16 11,3 -11,3
17 -0,9 -4,1
18 5,4 0,8
19 4,3 1,9

2003-05-16 5 17,0 -12,1
6 15,5 0,5
9 23,1 -32,2

10 1,9 -1,8
12 18,1 -14,2

Medel 13,0 -11,8

Std.Av. 11,57 16,89
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Frågeunderlag till vägkantsintervjuer 

Datum __________
Klockslag __________
Intervjuare Torbjörn

Helena
Anna
Fia

Kontakt med föraren erhölls 
Samma dag som reg. 
Dygnet efter reg. 
2 dygn eller mer efter reg. 

Hej, jag ringer med anledning av att VTI (Statens Väg och 
Transportforskningsinstitut) bedriver att försök om barn i trafik, på 
väg 1030 mellan Malmslätt och Västerlösa.

Vi har då noterat att den bil som du/ni är ägare till med reg nummer 
___________ har passerat vår försöksplats (i närheten av Forsa) under 
dagen klockan _____________ och klockan _________.

Med anledning av detta skulle vi vilja ställa några frågor till den som
körde. Intervjun tar ungefär 10-20 minuter.

1 Var det du som körde?
Ja
Nej
Vill inte svara 

2 Kön?
Man
Kvinna

Om nej- finns det möjlighet att få tala med den som körde?
(Repetera från start) 
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Vi är intresserade av hur du uppfattade trafikmiljön. Vi kommer inte 
på något sätt att värdera/ifrågasätta eller rapportera din körning. Dina 
svar kommer att behandlas konfidentiellt. Kan vi börja? 

3 Hur ofta passerar du på väg 1030 vid Forsa (mellan 
Malmslätt och Västerlösa)?
Dagligen

En eller flera gånger per vecka, men inte dagligen 

En eller flera gånger per månad, men inte varje vecka 

En eller flera gånger per år, men inte varje månad 

Mer sällan/aldrig

4 Vilken hastighetsbegränsning råder det på vägen
mellan Forsa och Björkebergs korset? 

50 km/h
70 km/h
90 km/h
Annan______________
Vet ej/kommer inte ihåg 

5 Har det skett någon förändring i trafikmiljön i
närheten av Forsa? 

Ja
Nej
Vet ej/kommer inte ihåg 

Om ja, 
vad________________________________________
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6 Noterade du om det fanns en ny typ av hållplats väster
om Forsa korset? 

Ja
Nej
Vet ej/kommer inte ihåg 

Om nej förklara exakt var hållplatsen är. 
Det står en busshållplats försedd med en skolskjutsskylt
och blinkande ljus vid björkallén som går upp till gården som 
ligger på vänster sida (från Linköping sett) strax efter (ca
400 m) Forsa korset. 

7 Personen var medveten om hållplatsen efter 
förklaring?

Ja
Nej Fråga 14
Vet ej/kommer inte ihåg Fråga 14

8 Vad var det som drog till sig din uppmärksamhet
Hållplatsen
Skylten
Blinkande/rinnande ljuset
Barnen
Annat_______________

9 Var det blinkande/rinnande ljuset vid hållplatsen tänt? 
Ja
Nej
Vet ej/kommer inte ihåg 

10 Fanns det barn på eller i närheten av hållplatsen? 
Ja
Nej
Vet ej/kommer inte ihåg 

11 Saktade du ner med anledning av hållplatsen?
Ja
Nej
Vet ej/kommer inte ihåg 
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12 Ändrade du din placering på vägen med anledningen av 
hållplatsen?

Ja
Nej
Vet ej/kommer inte ihåg 

13 Ändrade du din placering på vägen med anledningen av 
barnen?

Ja
Nej
Vet ej/kommer inte ihåg 

14 Skulle du ändra ditt beteende om du kom till en 
skolskjutshållplats med en skylt med
blinkande/rinnande ljus som bara lyser när det finns 
barn där? 

Ja Därför_______________________
Nej Därför_______________________
Vet ej 

15 Tror du att andra trafikanter ändrar sitt beteende om 
de kommer till en skolskjutshållplats med en skylt med 
blinkande/rinnande ljus som bara lyser när det finns
barn där? 

Ja Därför_______________________
Nej Därför_______________________
Vet ej 

16 Tror du att det ökar barnens säkerhet om man har en 
speciellt utmärkt skolskjutshållplats med en skylt som 
blinkar/rinner bara när barnen är där? 

Ja
Nej
Vet ej 
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17 Om Du visste att det bara finns barn på hållplatsen då 
skylten blinkar/rinner, hur skulle det påverka ditt 
beteende när du passerar och det inte är tänt. 

Jag skulle köra som vanligt Därför__________________
Jag skulle sakta ner/köra försiktigare Därför__________________
Vet ej 

18 Vilket år är du född?   _____________ 

19 Hur många år har du haft körkort________________ 

20Hur många mil kör du ungefär per år. 
< 500 mil/år

500-1500 mil/år

>1500 mil/år

Vet ej

Tack snälla för att du tog dig tid och svarade! 
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Underlag inför genomgång av försöket med barn och föräldrar 

Planering inför mätveckor med skolskjutshållplats 

Att ta upp med mammorna 
22-25 april (v17) VTI mäter hastighet och sidoläge 
28 april Hållplatsen kommer på plats 
5-9 maj (v19) Barnen använder hållplatsen, men inte sändarna 
12-16 maj (v20) Barnen använder hållplatsen och sändarna (skylten 
kommer

vara tänd när barnen är inom en radie på 50 meter)
Denna vecka kommer VTI att finnas närvarande och 

skriva av
reg.nr på förbipasserande fordon. VTI gör sedan 

telefonintervju.
19-23 maj (v21) Barnen använder hållplatsen, men inte sändarna 

Hållplats (v19)               Hållplats & sändare (v20)      Hållplats (v21) 
Datum 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Exempel på schema för ett av barnen 
Datum Till skolan Vem lämnar Hem från 

skolan
Vem hämtar

5 maj 7.30 Morgan 15.10 -
6 maj - Skolresa - -
7 maj - - -
8 maj 7.30 Sofi 15.10 -
9 maj 7.30 Sofi 15.10 -

Schema för P….. 
Datum Till skolan Vem lämnar Hem från

skolan
Vem hämtar

12 maj 7.30 Sofi 15.10 -
13 maj 7.30 Sofi 15.10 -
14 maj 7.30 Sofi 13.05 -
15 maj 7.30 Sofi 15.10 -
16 maj 7.30 Sofi 15.10 -

Schema för Philip 
Datum Till skolan Vem lämnar Hem från

skolan
Vem hämtar

19 maj 7.30 Morgan 15.10 -
20 maj 7.30 Sofi 15.10 -
21 maj Studiedag - - -
22 maj 7.30 Sofi 15.10 -
23 maj 7.30 Sofi 15.10 -
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Underlag för
nummerskrivning

Pb/Lb/Bu/Mc & Reg.nr skrivs för varje fordon 
OBS! Ett fordon per rad 

Tidpunkt
Riktning 1 
(mot Lkpg)

Riktning 2 (mot 
Västerlösa) Kommentar Tel.nr Datum Ringt Anträffad

Datum

B
ilaga

7
S

id
1

(1)

Efter avslutat pass morgon och eftermiddag lämnas nummer till VTI:s växel som hjälper till att ordna ägarnamn och telefonnummer.
Dessa uppgifter rings/faxas till Fia senast kl. 16.30 samma dag som registreringen. 
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Cadritning på sändaren 
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