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Förord 
Denna rapport sammanfattar resultaten från en simulatorstudie som finansierades av 
Vägverket. Studien är en del av en större insats som har som mål att förbättra trafik-
säkerheten i samband med skolskjuts. Resultaten i denna rapport ska hjälpa till att fatta 
beslut om hur senare fältförsök ska läggas upp. 

Många personer här på VTI bidrog till denna rapport med sin kunskap. Ett stort tack går 
till Beatrice Söderström, som ringde till alla försökspersoner och bokade körtiderna. 
Janet Yakoub och Birgitta Thorslund gjorde stora insatser som försöksledare (tredje 
försöksledare var undertecknad). Vägverket bidrog med att ta fram och skicka ut en 
informationsbroschyr om 30-regeln vid busspassering till försökspersonerna. Håkan 
Jansson, Laban Källgren och Mats Lidström tog fram vägmiljön i simulatorn och bidrog 
till datainsamlingen och -bearbetningen. Gunilla Sjöberg, VTI, har svarat för slutredige-
ringen av rapporten. Till sist vill jag tacka alla försökspersoner som ställde upp och 
deltog i studien och på detta vis möjliggjorde denna studie. 

 

Linköping januari 2007 

 

 

Katja Kircher 
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Passering av buss i 30 km/h. Utvärdering av säkerhetseffekter i samband med 
hastighetsgräns 30 km/h vid passering av buss – en simulatorstudie 

av Katja Kircher, Birgitta Thorslund, Albert Kircher, Torbjörn Falkmer∗ och 
Anna Anund 
VTI 
581 95  Linköping 

 
Sammanfattning 
Om man har en lag med 30 km/h som högsta tillåtna hastighet vid passering (möte/om-
körning) av stillastående buss som har en 30-skylt och blinkande ljus, visar resultaten 
från en simulatorstudie att förarna följer regeln bättre då de kör om en buss jämfört med 
om de möter en buss. Lägst hastighet uppvisades då förarna körde om en buss på 
70-väg. Den största sänkningen erhölls dock vid omkörning på 90-väg. En buss utan 
skylt med blinkande ljus gav inte lika stor hastighetssänkning som en buss med skylt 
och ljus. Körbeteendet visade att de blinkande lamporna är viktiga. Förarna i försöket 
påbörjade inbromsningen redan innan skylten gick att läsa. 

Vägverket har presenterat förslag till åtgärder för att öka säkerheten vid skolskjutsar. Ett 
förslag är en lag om sänkt hastighet till 30 km/h vid passering av fordon som stannat för 
passagerares av- eller påstigning. I denna studie genomförd i VTI:s körsimulator var ut-
gångspunkten att regeln gäller vid passering av stillastående buss med blinkande 
30-skylt. Syftet var att utreda hur förarna agerar när de kör om eller möter en stilla-
stående buss på 70-respektive 90-väg.  

Till de 28 försökspersonerna som ingick i studien skickade Vägverket en informations-
broschyr om den ”nya” 30-regeln. VTI-försöket nämndes ej. Instruktionen till del-
tagarna i försöket var att man ville undersöka körbeteende i samband med musik i bilen. 
Försökssträckan var en landsväg på ca 40 km. På sträckan passerades 8 hållplatser varav 
4 med buss; en på högersida och en på vänster sida av vägen på såväl 70-väg som 
90-väg. Bussarna hade skyltar som hänvisade till 30-regeln. Efter körningen fyllde för-
sökspersonerna i en enkät med frågor om körningen, regeln och informations-
broschyren. 

I genomsnitt följde ungefär en fjärdedel av förarna hastighetsgränsen 30 km/h. 
Sammanlagt körde två tredjedelar under 50 km/h. Sämst regelefterlevnad uppmättes vid 
hållplatsen på 90-sträckan då bussen stod till vänster om vägen (möte) där bara 14 % 
följde regeln.  

Flest kraftiga inbromsningar skedde på 90-sträckan, när bussen stod till höger om vägen 
(omkörning). De flesta hade sin maximala retardation tydligt före bussen, vilket indi-
kerar kontrollerad inbromsning. Resultaten från beräkningarna visar att det är osannolikt 
att den nya regeln skulle leda till fler upphinnandeolyckor i motsvarande verklig trafik-
miljö. 

Förarna förflyttade bilen i sidled bort från bussen vid alla passeringar. Förflyttningarna i 
sidled var större när bussen stod till höger om vägen än när bussen stod till vänster om 
vägen. 

                                                 
∗ Avdelningen för rehabiliteringsmedicin, INR, vid Hälsouniversitet i Linköping. 
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Av förarna tyckte 59 % att regeln var bra och följde den också, 19 % tyckte inte om den 
och 22 % visste inte. På frågan om vad förarna anser är en lämplig hastighet vid passe-
ring av en stillastående buss svarade 44 % 30 km/h och 48 % 50 km/h. Vad gäller 
försökspersonernas inställning fanns inga skillnader mellan könen. 

Även om många förare tog till sig regeln via enbart en informationsbroschyr från 
Vägverket är det mycket viktigt att informera brett och tydligt om gällande regel, 
speciellt med avseende på att regeln även gäller när bussen står till vänster om vägen. 
Här rådde störst osäkerhet bland förarna. Det fanns dock flera som ansåg det positivt att 
regeln föreslås gälla för såväl omkörande som mötande fordon. 
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Passing a bus with 30 km/h. Assessment of safety effects of a speed limit of 30 km/h 
when passing a bus – a simulator study 

by Katja Kircher, Birgitta Thorslund, Albert Kircher, Torbjörn Falkmer∗ and 
Anna Anund 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
Summary 
A simulator study was conducted to investigate the implementation of a new law which 
prescribes a speed limit of 30 km/h when passing buses equipped with a 30-sign and 
flashing lights. It was shown that the drivers follow the rule better when they pass a bus 
on their own side than when the bus was standing on the opposite side of the road. The 
slowest mean speeds were found when passing a bus on a road with a speed limit of 
70 km/h. The highest speed reduction, however, was found when the posted speed limit 
was 90 km/h. A bus without signage did not induce the same speed reduction as a bus 
with signage, which means that the drivers were aware of the meaning of the signage. 
Driving behaviour showed that the flashing lights are of importance, because the drivers 
in the study started braking before the 30-sign was readable. 

The Swedish Road Administration has presented suggestions for increasing safety 
during school transports. One suggestion was a law which limits the speed to 30 km/h 
when passing buses which are letting passengers get on or off. This study was carried 
out in the driving simulator at VTI on the basis that the rule pertains to passing buses 
which are standing at the roadside, and which are marked with a 30-sign and flashing 
lights. The aim was to see how the drivers act when passing these buses on either side 
with posted speed limits of 70 km/h and 90 km/h. 

All 28 test participants received a leaflet informing about the new 30-rule from the 
Swedish Road Administration. The VTI study was not mentioned. In the beginning of 
the experiment the participants were told that the influence of music on driving 
behaviour was to be studied. The test route was about 40 km on a rural road. Eight bus 
stops were passed. A bus was standing in four of those; one on the left side and one on 
the right side of the road at speed limits 70 km/h and 90 km/h respectively. Afterwards 
the participants answered a questionnaire about the 30-rule and the information leaflet.  

In total about a fourth of the drivers followed the speed limit. Two thirds were driving 
under 50 km/h. At stops on the left side on 90-roads only 14 % obeyed the rule.  

The strongest decelerations appeared on the 90-roads, when the bus was on the right 
side of the road, and most drivers had their maximal retardation clearly before the bus, 
which indicates a controlled braking. It was shown that it is unlikely that the new rule 
would lead to an increased number of rear-end collisions in a similar real environment. 

The drivers readjusted their lateral position in order to increase the distance between bus 
and vehicle, even though the effect was larger for the buses on the right hand side.  

59 % of the drivers thought that the rule was good and followed it, 19 % did not appre-
ciate it and 22 % did not know. When asked about a suitable speed when passing a 

                                                 
∗ Rehabilitation Medicine INR, Linköpings universitet, Sweden. 
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waiting bus 44 % answered 30 km/h and 48 % said 50 km/h. No gender differences 
were found. 

Even though many drivers understood the rule by reading only the information leaflet it 
is very important to inform clearly and widely, especially because the rule is also valid 
when the bus is on the opposite side of the road. In this situation the drivers were most 
uncertain, however, several considered it positive that the new 30-rule should apply on 
both sides of the road. 
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1 Introduktion 
Att resa med skolskjuts till och från skolan är något som över 400 000 barn gör dagligen 
i Sverige. Om man betraktar resan utifrån ett ”hela resan perspektiv” så kan det konsta-
teras att risken att drabbas av en olycka är störst då barnen går ut bakom eller framför 
bussar och detta framförallt under eftermiddagar (Anund, Larsson & Falkmer, 2003). 
Mellan 1994 och 2001 inträffade 256 polisrapporterade skolskjutsrelaterade olyckor i 
vilka sammanlagt 361 barn skadades eller dödades. Cirka 73 procent drabbades i egen-
skap av oskyddade trafikanter, 51 procent då de sprang ut bakom eller framför bussar. 

I dagsläget är det endast skolskjutsfordon som har krav på sig att vara skyltade. Enligt 
”Förordning om skolskjutsning SFS 1970:340” skall ett fordon som används för skol-
skjutsning vara försett med en skylt eller liknande som visar fordonets användning (se 
Figur 1). I Vägverkets författningssamling VVFS 2003:22 finns krav på utformningen 
av skolskjutsskylten. I korthet ska skylten vara försedd med blinklyktor och minst ha 
yttermåtten 400 x 400 mm (se Figur 1). En dubbelsidig genomlyst skylt får placeras väl 
synligt på fordonets tak. Denna placering är lämplig för exempelvis taxi. Enkelsidiga 
skyltar placeras fram- och baktill på fordonet (lämpligt för större fordon). Blinklyktorna 
skall tändas ca 100 m före hållplats 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.  

 

 

Figur 1  Skolskjutsskylt. 

Det finns flera delar i Trafikförordningen (1998:1276) som pekar på att särskild hänsyn 
skall tas. I 2 kap. 1 § trafikförordningen anges att trafikanten generellt ska ta särskild 
hänsyn till bl. a. barn: ”För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg 
och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna. Trafikanten skall visa 
särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och personer som det framgår har ett 
funktionshinder eller en sjukdom som är till hinder för dem i trafiken.” 

I 3 kap. 14 § vilken handlar om fordons hastighet står att ”Ett fordons hastighet skall 
anpassas till vad trafiksäkerheten kräver.” I 3 kap. 15 § anges vidare i 15 punkter om-
ständigheter när förare förutom de generella trafiksäkerhetskraven ska visa särskild 
hänsyn och hålla tillräckligt låg hastighet. Punkterna 10 och 11 har direkt bäring på 
skolskjutsning – de säger följande: 

• när fordonet närmar sig en spårvagn, en buss eller en skolskjuts som stannats för 
passagerarnas på- eller avstigning 

• när fordonet närmar sig barn som uppehåller sig på eller bredvid vägen. 
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Genom skolskjutsskylten framgår för andra trafikanter att de närmar sig en buss där det 
kan finnas barn ombord eller i anslutning till fordonet. Det bör dock noteras att varken 
bestämmelsen om hastighetsanpassning (3 kap. 15 § 10) eller någon annan bestämmelse 
i trafikförordningen har gjorts beroende av att ett fordon försetts med en skolskjutsskylt. 

En utvärdering av effekten av skolskjutsskylten (VVFS 2003:22) har dock visat att 
skylten med tillhörande blinkljus inte leder till att trafikanter nämnvärt sänker sin 
hastighet (Anund, Kronqvist & Falkmer, 2005). Det var endast på vägar med 70 km/h 
som en hastighetsreducering kunde noteras, den var då cirka 9 km/h.  

Under en kort tidsperiod under hösten 2004 omkom tre barn i samband med skolskjuts-
ning, samtliga som oskyddad trafikanter. Detta blev startskottet till att regeringen be-
slutade att åtgärder måste vidtas. I december 2004 bjöd infrastrukturminister Ulrica 
Messing in olika aktörer till ett möte med avsikten att diskutera vad som kunde göras 
för att öka säkerheten för barn som åker skolskjuts. Vid mötet fick Vägverket i uppdrag 
att ta fram förslag till åtgärder för att öka säkerheten i samband med skolskjutsning. 
Vägverket genomförde en utredning och presenterade förslag till åtgärder i april 2005 
(TR 70A 2005:1726). Ett förslag var att införa en lag om sänkt hastighet till 30 km/h i 
samband med passering av fordon som stannat för passagerares av- eller påstigning. 
Detta förslag skulle omfatta all busstrafik. Vägverket föreslog att regeln i ett första 
skede skulle genomföras som en försöksverksamhet i ett antal kommuner (SFS 
2005:951). Avsikten med försöksverksamheten var att utreda förslagets juridiska, 
ekonomiska och praktiska betydelse. Arbetet med planeringen av försöken har varit 
omfattande och har bland annat tydliggjort var det finns kunskapsluckor och i vilka 
frågor det behövs ett förbättrat beslutsunderlag för att säkerställa att försök som görs 
inte skapar nya ”farliga” situationer. Om 30 km/h införs kommer det att påverka samt-
liga som kör om eller möter en stillastående buss, chaufförerna av bussarna samt de som 
reser med bussarna. Det finns en mängd frågeställningar kopplade till var och en av 
dessa aktörer. Ytterligare en central fråga är hur man ska skylta så att de förbipasseran-
de ser skylten i tillräckligt god tid för att hinna sakta ner till 30 km/h. Minst lika viktigt 
är att den skyltade informationen tydligt visar vilken åtgärd man bör vidta – i detta fall 
sänka hastigheten till 30 km/h. 

Det är i skrivande stund (hösten 2006) inte avgjort om den tänkta 30-regeln kommer att 
gälla vid passering av samtliga bussar eller om det endast kommer att gälla fordon som 
är försedda med skolskjutsskylt eller liknande. I föreliggande studie har dock utgångs-
punkten varit att regeln gäller i området bredvid bussen för båda körriktningar vid 
passering av stillastående buss som är försedd med en 30-skylt. Vidare har utgångs-
punkten varit ett system som även inkluderar ett blinkande ljus. Det huvudsakliga 
motivet till studien var ett behov av beslutsunderlag som säkerställer att den tänkta 
försöksverksamheten inte äventyrar säkerheten i trafiken. 
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2 Syfte 
Föreliggande studie fokuserar på att utreda hur de som kör om eller möter en stilla-
stående buss skyltad med 30-skylt och blinkande ljus agerar. Studien är en simulator-
studie och omfattar körning på väg med hastighetsbegränsning 70 km/h respektive 
90 km/h. 

Huvudforskningsfrågorna som denna studie skulle ge svar på lyder: 

1. I vilken hastighet passerar försökspersonerna en parkerad buss med 30-skylt och 
blinkande ljus? 

2. Hinner försökspersonerna bromsa för bussen från 70 km/h och 90 km/h? 

3. Ökar risken för upphinnandeolyckor? 
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3 Metod 
Försöket kring busspassering i 30 km/h genomfördes i VTI:s körsimulator. 

Här följer först en kort beskrivning av hur försöksförloppet såg ut för varje enskild 
försöksperson, därefter beskrivs olika delar av försöket mer i detalj. 

När försökspersonerna (se även avsnitt 3.2) bokades in för simulatorkörningen uppgav 
de sin postadress. Till denna adress skickade Vägverket en informationsbroschyr om en 
ny 30-regel vid passering av en stillastående buss med blinkande ljus på skylten. Denna 
broschyr såg ut ungefär som en vanlig informationsbroschyr från Vägverket och 
nämnde inte VTI-försöket. Broschyren nådde försökspersonerna före simulatorförsöket. 
Broschyren finns i bilaga 3. 

När försökspersonen kom till VTI läste han eller hon igenom en instruktion inför kör-
ningen i simulatorn (se även avsnitt 3.3). I denna stod att man ville undersöka hur 
förarbeteendet påverkas av musik. Den nya busspasseringsregeln nämndes inte. Syftet 
var att undvika att försökspersonerna skulle fokusera på 30-regeln vid busspassering 
och därmed inte bete sig som de hade gjort i verklig trafik. 

Försökspersonen fick i samband med instruktionen välja en av tre CD-skivor, som han 
eller hon skulle lyssna på under hela körningen (se avsnitt 3.4.4). Innan experimentet 
påbörjades fick försökspersonen vänja sig vid simulatorn. Träningssträckan var en 
7,2 km lång del av experimentsträckan, dock utan förekomst av bussar. Hälften av 
sträckan var skyltad i 70 km/h och hälften i 90 km/h. Försökspersonen uppmanades att 
köra som det var skyltat, men de skulle också prova att bromsa och gasa. Under 
träningen skulle försökspersonen ställa in volymen på CD:n, som sedan förblev 
oförändrad under hela körningen. Efter träningen hade försökspersonen möjlighet att 
ställa frågor, varefter experimentkörningen började. På hela sträckan passerades fyra 
bussar som stod med 30-skyltar och blinkande ljus vid hållplatserna samt en buss utan 
varken skylt eller blinkande ljus, som stod sist på sträckan (se avsnitt 3.4.1 och 3.4.4). 
En närmare beskrivning av hur bussarna var placerade finns i avsnitt 3.4.2, som inne-
håller själva försöksdesignen. Bussarnas utseende är beskrivet i avsnitt 3.4.3. 

Efter körningen fyllde försökspersonen i en enkät (se avsnitt 3.5). Föraren informerades 
även om att beteendet i samband med passering av bussarna var det egentliga syftet med 
studien. Försökspersonen upplystes om att Vägverkets informationsbroschyr hade med 
detta försök att göra och att den nya regeln möjligen kommer att gälla i framtiden, men 
att det i dagsläget inte finns sådana bussar i trafiken. 

Försöket genomfördes i VTI:s körsimulator III som är en avancerad simulator med 
rörelsesystem. Simulatorn har framåtvy på ungefär 120 grader i sidled och 30 grader i 
höjdled som åstadkoms med hjälp av tre projektorer. Tre backspeglar finns också. En 
mer detaljerad beskrivning av simulatorn finns i Anund, Hjälmdahl, Sehammar, 
Palmqvist och Thorslund (2005). Fyra pilotförsökspersoner körde den 3 och 4 april 
2006, den 5 april gjordes små justeringar och den 6 och 7 april liksom den 2 till 5 maj 
genomfördes experimentkörningarna med 28 försökspersoner. 
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Figur 2  Kontrollrum för körsimulatorn (övre bilden till vänster), körsimulatorn utifrån 
sett (övre bilden till  höger) samt inne i simulatorkabinen (nedre bilden). 

3.1 Pilotförsök 
Fyra försökspersoner deltog i pilotförsöket. Under pilotkörningarna upptäcktes några 
smärre fel i programmet som rättades till. Dessutom gick försöksledaren tillsammans 
med försökspersonen igenom den ifyllda enkäten för att se om det fanns oklarheter. 
Några frågor formulerades om efter detta. 

 
3.2 Försökspersoner 
I försöket deltog 13 kvinnor och 15 män. De valdes ut efter intresseanmälan. Kravet var 
att rekrytera lika många försökspersoner från varje kön och att det skulle finnas sprid-
ning i ålder. Inga andra krav ställdes på urvalet av försökspersonerna. För att säkerställa 
deltagande av minst 24 förare bokades inledningsvis 30 försökspersoner. Två lämnade 
återbud och de fick en upplysning per e-post om naturen av Vägverkets informations-
broschyr. 

I genomsnitt var försökspersonerna 37,0 år gamla med en standardavvikelse av 10,7 år 
(kvinnorna 36,5 år±10,1 år; männen 37,5 år±11,5 år). De har haft körkort för personbil i 
genomsnitt i 17,4±11,4 år (kvinnorna 17,5±13 år; männen 17,3±12,4 år). Korrelationen 
mellan åldern och antal år med körkort låg vid r = .96 och är signifikant (p < .05). 

De olika körkortsbehörigheterna varierade mellan försökspersonerna; 19 % hade kör-
kort för lastbil, 11 % för buss och 4 % för taxi. Var femte, 22 %, hade också annan 
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behörighet utöver B-körkort (oftast motorcykel). Vanligen körde man 500–1 500 mil 
per år (52 %) eller mer (44 %). Någon skillnad mellan könen vad gäller körsträcka fanns 
inte. 

I muntlig kommunikation med försökspersonerna framkom att de flesta försöksperso-
nerna inte kopplade Vägverkets informationsbroschyr till försöket på VTI förrän de såg 
den första bussen, dvs. det fungerade som det var tänkt. 

 
3.3 Instruktion 
För att kunna studera mer naturligt körbeteende valdes en instruktionsform som efter-
liknar verkligheten. Vägverket utarbetade en broschyr som informerade om den nya 
lagen. Denna broschyr skickades till försökspersonerna mellan 3 dagar och drygt en 
månad före deras körning på VTI, dock utan att nämna försöket. Det skulle inte sättas i 
samband med försökskörningen på VTI. 

När försökspersonen anlände till VTI nämndes inte broschyren från Vägverket. För-
sökspersonen fick en helt annan instruktion, som utgick på att man ville undersöka 
körbeteende i samband med musik i bilen. Dessutom fick försökspersonen en skriftlig 
beskrivning av en situation som man skulle försätta sig i. Man skulle tänka sig att man 
var på väg att hälsa på släktingar som bodde på landet och att man inte hade bråttom. På 
så sätt skulle körningen kännas mindre artificiellt och det skulle säkerställas att alla 
hade jämförbara inställningar angående hastighetsval och körbeteende. 

Först efter experimentkörningen fick försökspersonerna en förklaring till vad det egent-
liga syftet med studien var. 

I bilaga 2 finns den fullständiga instruktionen. 

 
3.4 Scenario och design 
Under följande rubriker beskrivs trafikmiljöns utseende, trafiken, bussarna och försöks-
designen. 

 
3.4.1 Sträcka 
Försökssträckan var en landsväg på ca 10 km som upprepades fyra gånger utan märkbar 
övergång, vilket gav en sammanlagd körsträcka på 40 km. Vägen var 9 m bred, måttligt 
kurvig och ledde genom en skog (se Figur 3). Det fanns inga avtagsvägar. Friktionen 
var bra (µ = 0,8), det var dagsljus, god sikt och ingen nederbörd. Mittlinjen var en 
vanlig intermittent vit linje (9 m utan linje, 3 m med linje). Det fanns avsnitt med spärr-
linjer både till höger och vänster. På båda sidor av vägen förekom parkeringsfickor. En 
parkeringsficka på varje sida av den 10 km långa sträckan valdes som ”försökshåll-
plats”. Kriterierna för försökshållplatserna var följande: 

1. Mittlinjen måste ha samma utformning vid båda hållplatserna 

2. Siktsträckorna (dvs. distansen från vilken man upptäckte bussen för första 
gången) måste vara ungefär lika långa 

3. Hållplatserna får inte ligga närmare varandra än 3 km, detta för att undvika att 
körbeteendet vid en hållplats påverkar körbeteendet vid nästa hållplats. 
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De två valda hållplatserna uppfyllde dessa kriterier bäst. Hållplatsen på mötande sidan 
kom efter ca 3,2 km av sträckan och hade en siktsträcka på ca 350 m. Hållplatsen i kör-
riktning kom efter ytterligare ungefär 4 km och hade en siktsträcka på ca. 400 m.  

Den högsta tillåtna hastigheten var skyltad var femte kilometer. Eftersom hastighets-
gränsen på sträckan varierade på olika sätt för olika försökspersoner (se avsnitt 3.4.2 
och bilaga 1) var skyltningen anpassad till detta. När en ny hastighetsgräns började gälla 
fanns skyltar på båda vägsidor. I de fall där skylten endast var en påminnelse (alltså när 
samma hastighet fortsatt gälla) fanns bara en skylt på höger sida av vägen. 

 

Figur 3  En typisk bild på sträckan på ett ställe utan buss och utan mötande trafik, med 
påminnelse om 90 km/h (mittprojektorn av tre projektorer). 

3.4.2 Design 
Eftersom varje försöksperson körde sträckan fyra gånger (två gånger i 90 km/h, två 
gånger i 70 km/h) passerades varje försökshållplats fyra gånger. Vid två av gångerna 
fanns en buss vid hållplatsen (en gång på en sträcka skyltad med 70, en gång på en 
sträcka skyltad med 90). För varje hastighetsgräns fanns bussen en gång i samma 
färdriktning som försökspersonen körde (hållplats till höger om vägen) och en gång i 
motsatt färdriktning (hållplats till vänster om vägen). För att kontrollera inlärnings-
effekter i de olika situationerna balanserades bussplaceringarna ut. Schemat finns i 
bilaga 1. En översikt med numrering av hållplatstyperna finns i Figur 4. 
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Figur 4  Översikt över hållplatstyperna 1–8 (buss eller ej, riktning, hastighetsgräns på 
sträckan). Grå hållplatser är utan buss. 

3.4.3 Bussarna och skyltarna 
Alla bussar som var med i studien hade samma utseende. Alla hade de nya skyltarna 
som hänvisar till den nya 30 km/h-regeln vid busspassering monterade bak och fram. 
Figur 5 visar bilder på bussen både bakifrån och framifrån sett.  

 

Figur 5  Bussen vid hållplatsen bakifrån och framifrån med skylten i originalstorlek. De 
blinkande flashljusen är påslagna. 

Originalstorlek på skyltarna var 885 mm x 645 mm, texten (”30”) var 540 mm hög (se 
Figur 6). När de två flashljusen uppe på skylten var på blinkade de växelvis med en 
frekvens på 3 Hz. 
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Figur 6  Skylten som användes i försöket. De två cirklarna ovanpå antyder flashljusen 
som blinkade med frekvensen 3 Hz. 

Skylten var läsbar från ca 100–150 m håll. Figur 7 visar hur skylten såg ut i simulator-
försöket, i Figur 8 och Figur 9 visas omvärlden under körning sedd från försöksperso-
nens position. 

Figur 7  Bussen med skylten. Här syns bussen på körbanan, vilket inte förekommer i 
experimentet. 
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Figur 8  Bussen i vänster parkeringsficka, från försökspersonens perspektiv under kör-
ningen. 
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Figur 9  Bussen i höger parkeringsficka, från försökspersonens perspektiv under 
körningen. 

Bussarna stod stilla vid hållplatserna vid alla tillfällen. Inga människor syntes till i 
närheten, för att undvika att förarna skulle reagera på dem istället för bussarna. 

 
3.4.4 Händelser 
För att undvika att försökspersonerna skulle fokusera för mycket på bussarna och för att 
göra hela körningen mer realistisk lades några händelser in i försöket. Kravet på händel-
serna var att de skulle vara naturliga och inte kritiska. Trafik fick inte uppträda närmare 
än ungefär 500 m före varje undersökt hållplats och inte heller närmare än ca 400 m 
efter varje undersökt hållplats, så att körbeteendet vid hållplatsen inte skulle kunna på-
verkas av något annat än bussarna. 

 
Musik 
Distraktionen som pågick hela tiden var uppspelning av musik i bilen. Försökspersonen 
fick möjligheten att välja mellan tre olika CD-skivor (en med klassisk, en med jazz och 
en med popmusik), för att höja chansen att han eller hon inte skulle bli irriterad på 
musiken. 
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Trafik från motsatt håll 
Resterande händelser var vanlig trafik på vägen. Det kom bilar från motsatt håll, som 
körde enligt reglerna med en hastighet som låg vid 70 km/h. Av tekniska skäl (för att 
undvika upphinnande mellan bilar med olika hastigheter) körde dessa bilar i 70 även på 
90-sträckan. Bilarna körde med varierande sidoläge (±0,5 m runt sidoläget 1,8 m, 1,8 m 
betyder att bilens mitt ligger 1,8 m till vänster om mittlinjen på vägen), men varje bil 
höll sin position i sidled över hela sträckan. Ingen bil korsade mittmarkeringen. De 
mötande bilarna fördelades slumpmässigt på sträckan, men med följande restriktioner. 

1. Avståndet mellan bilarna varierade mellan 100 m och 2 000 m 

2. Det kom ungefär 10 bilar per mil, det exakta antalet varierade beroende på 
hastigheten som försökspersonen körde i 

3. Det kom aldrig någon mötande trafik i området runt försökshållplatserna (500 m 
före och 400 m efter hållplatsen) 

4. Inga bussar körde på sträckan. 

Det fanns ingen trafik i samma riktning som försökspersonen, för att undvika att de 
skulle finnas kvar på vägen när denne kom i närheten av en försökshållplats. 

 
Parkerade bilar 
Förutom mötande bilar förekom ett antal parkerade bilar i parkeringsfickor vid väg-
kanten (Figur 10). Den första parkerade bilen var en lastbil, som stod till vänster om 
vägen. Försökspersonerna passerade denna bil efter 960 m. Lastbilen placerades före 
första bussen för att påpeka att det kunde finnas parkerade bilar längs vägen. 

 

 

 

Figur 10  En parkerad lastbil på vänster sida (ovan) och två parkerade bilar på höger 
sida om vägen (nedan). På båda bilder syns mötande trafik. 
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Distraktionsbuss 
I slutet av sträckan, efter att alla bussar hade passerats, fanns en buss utan skylt och 
flashljus i en parkeringsficka till höger om vägen (vid 9 430 m). Denna buss var inte 
placerad i en försökshållplats, men fungerade ändå som kontroll av hur försöks-
personerna skulle bete sig vid en oskyltad buss efter att ha passerat fyra bussar med 
30-skyltning. 

 
3.5 Enkät 
Efter körningen fyllde försökspersonerna i en enkät med frågor om körningen, den nya 
30-regeln vid busspassering och bakgrundsvariabler. Några frågor ställdes också om 
Vägverkets informationsbroschyr. Att fylla i enkäten tog mellan 10 och 15 minuter. 
Enkäten finns i bilaga 3. 

 
3.6 Mätvariabler 
Variablerna som samlades in härstammar från simulatorloggningen och från enkäten. 
Simulatorvariablerna är löpande och kvantitativa. Enkätvariablerna innehåller både 
demografiska data, skalor, svar på frågor med olika svarsalternativ och svar på öppna 
frågor. 

Alla löpande variabler samplades med frekvensen 50 Hz. Den höga samplingsfrekven-
sen var huvudsakligen viktig för att få bra mätnoggrannhet på bromsreaktionen och tid-
punkten där föraren släppte eller tryckte ned gaspedalen. 

Körvariablerna analyserades bara för sträckan som började 500 m före bussens kant 
(eller motsvarande punkt för hållplatser utan buss) och som slutade 500 m efter denna 
punkt (jämför Figur 11). Denna 1 000 m långa sträcka kallas för hållplatssträcka. För-
sökspersonerna kunde inte se bussen när de befann sig 500 m före hållplatsen, 400 m 
före hållplatsen syntes bussen, och blinkningen började synas tydligt mellan 400 m och 
300 m före hållplatsen. Vid ungefär 150 m före hållplatsen blev texten ”30” på 
busskylten läsbar, 100 m före hållplatsen kunde man läsa skylten utan problem. 

I tabell 1redovisas alla insamlade variabler.  
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Tabell 1  Översikt över samtliga loggade simulatordata med kort beskrivning. 

Variabel Kort beskrivning Dataformat/enhet/ 
kommentar 

Varv Aktuellt varv i vilket 
försökspersonen befinner sig, 
viktig för beräkning av effekter 
av kronologisk ordning 

1–4 

Distans till nästa buss Distans i m till nästa buss 
(kofångare fram på simulator-
bilen till bussens kofångare 
som är närmast fp), även för 
ej-buss försökshållplatser (då 
till platsen där bussen finns på 
motsvarande hållplats) 

500 m–0 m fallande 

Hållplatstyp Numret av försökshållplatser-
na (enligt schema buss/sida/ 
hastighet, se Figur 4), alltså 
inte kronologiskt 

0 (ingen hållplats); 1–8 

Hastighet Aktuell hastighet 0–x m/s (sedan transforme-
rat till km/h) 

Acceleration (längs) Aktuell acceleration i längs-
riktning, fångar upp broms-
ningar och accelerationer 

m/s2 (negativ för 
inbromsning, positiv för 
acceleration) 

Gaspedalsposition Läge på gaspedalen, 
användes för att undersöka 
när gaspedalen släpptes 

Värde mellan 0 (pedalen ej 
tryckt) och 1 (full gas); 0,01 
anses som gassläpp 

Bromskraft  Newton; från och med 10 N 
anses bromspedalen tryckt 

Sidoläge Simulatorbilens sidoläge på 
vägen (bilens mitt jämfört med 
mittlinjen, förarens mitt be-
finner sig 36 cm till vänster om 
bilens mitt, bilen är ca. 1.6 m 
bred) 

m (negativa värden när 
bilens mitt befinner sig till 
höger om mittlinjen) 

I Figur 11 visas en schematisk bild av en hållplats med buss och annalkande simulator-
bil, där några av variablerna är avbildade. 
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buss

30

sidoläge

13.9 m

500 m 500 m

30

distans till bussen

hastighet, acceleration (lat, long) hållplats 1-8

vägsträcka, varv

 

Figur 11  En hållplats med buss ovanifrån sett. Från vänster närmar sig simulatorbilen, 
bussen står på höger sida. Området färgat ljusrött visar var 30 km/h gäller. Variab-
lerna samlades in på en sträcka från 500 m före till ca 500 m efter bussen. Simulator-
bilen själv är ca 1,6 m bred. 

 
3.7 Analysmetoder 
Den största delen av resultaten redovisas på deskriptiv nivå. I samtliga tester har signi-
fikansnivån 5 procent använts. 

Analyser har gjorts dels för körbeteende; hastighet, bromsning och sidoläge, dels för de 
självrapporterade enkätsvaren. Körbeteendedata har analyserats separat för mötande 
respektive upphinnandesituationer på 70- respektive 90-sträckor och sammanlagt. 

Analysen av enkäten har beaktat det faktum att några av frågorna ändrades inför den 
13 försökspersonen. Detta eftersom det ansågs att ställda frågor inte gav svar på det som 
önskats och att det var viktigare att få så många användbara resultat som möjligt i stället 
för att alla försökspersoner får samma (icke optimala) svarsalternativ. Mer kring detta 
återfinns i diskussionsavsnittet (se kapitel 5.1.2). 
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4 Resultat 
Först presenteras analysen av körbeteendet för olika variabler, några i samband med 
vissa enkätsvar, och till slut redovisas svaren på enkäten. 

 
4.1 Körbeteende 
Varje försöksperson körde förbi varje hållplats, dvs. jämförelser mellan hållplatserna är 
inom individ. I hela resultatdelen är färgerna kodade så att orange (●) betyder 90 km/h, 
grå (●) betyder 70 km/h och rött (●) betyder 30 km/h. Många resultat är relaterade till 
distans till bussen. Som nämnts ovan betraktas endast området kring hållplatserna från 
500 m före kanten på bussen som man passerar först (bussens framkant när den står till 
vänster om vägen, bussens bakkant när den står till höger om vägen) till 500 m bakom 
denna kant. I fortsättningen betecknas denna kant med bussens start, alltså bussens 
början sett från försökspersonen. Bussens andra kant (bakkanten när bussen står till 
vänster om vägen, framkanten när bussen står till höger om vägen) betecknas som 
bussens slut. En hastighetsmätning vid bussens start är alltså hastigheten som simulator-
bilen hade när bilens framkant var på samma höjd som bussens start. Den undersökta 
lagen kräver att man ska köra i maximalt 30 km/h när man passerar en buss, dvs. från 
bussens start till bussens slut. 

 
4.1.1 Hastighet 
Eftersom den nya regeln handlar om en hastighetsföreskrift ligger stor vikt i analysen på 
olika aspekter av hastighetsvalet i olika betingelser. Först presenteras en deskriptiv 
överblick av beteendet med avseende på hastighet vid de olika hållplatserna, sedan 
följer en mer ingående analys. 

 
Deskriptiva data per försöksperson 
I Figur 12 presenteras punktmätningar av hastighet vid bussens start för varje försöks-
person vid varje hållplats. Hållplatserna ligger i den ordning som försökspersonerna 
passerade dem. I vänster diagram finns data från kvinnorna och i höger diagram finns 
data från männen. Vid hållplatserna utan buss (kors för höger och kryss för vänster) kör 
alla deltagare fortare när sträckan är skyltad med 90 km/h (orange) än när sträckan är 
skyltad med 70 (grå), och de flesta håller sig nära de respektive hastighetsgränserna. 
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Figur 12  Överblick över hur varje försöksperson betedde sig vid de olika hållplatserna 
över sträckan (alltid punktmätning vid bussens start). Referenslinjer finns vid 30 km/h 
(röd), 70 km/h (grå) och 90 km/h (orange). Diagrammet till vänster visar kvinnornas 
resultat, diagrammet till höger männens resultat. 

Det framgår att förarna hade mycket individuella beteendemönster vid hållplatserna där 
det fanns bussar (fyllda ringar för hållplatser på höger sida, tomma ringar för hållplatser 
på vänster sida). Även om förarnas beteende skiljer sig, så är de flesta personer kon-
sekventa i sitt agerande. Det finns i stort sett fyra olika beteendemönster. Några förare 
saktade inte ner mycket alls vid hållplatserna och följde alltså inte regeln. En annan 
grupp saktade enbart ner när bussen stod till höger om vägen. Några förare saktade inte 
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ner vid passeringen av den första bussen. Bland de som reducerade hastigheten tydligt 
för alla bussar, den största gruppen, fanns det olika varianter av hur hastighetsgränsen 
på sträckan samt hållplatsens läge (vänster eller höger) påverkade den valda hastigheten 
vid bussen. 

 
Deskriptiva data per hållplats 
Ett annat sätt att visa beteendemönstren vid hållplatserna är att plotta hastighetsför-
loppet över hållplatssträckan för varje försöksperson vid varje hållplats med buss 
(Figur 13). 

Det framgår att långt ifrån alla förare saktar ner till en hastighet under 30 km/h, men att 
de flesta har sin lägsta hastighet före bussen. Några bromsar ner och accelererar igen 
före bussen, innan de bromsar in en gång till. Detta beteende kommenteras närmare i 
diskussionsdelen. Mellan 200 m och 400 m efter bussen har de flesta försökspersonerna 
accelererat upp igen (något tidigare på 70-sträckan än på 90-sträckan) och fortsätter 
köra med ungefär samma hastighet som före bussen. Hastighetsspridningen ca 500 m 
före och efter bussen är ungefär lika stor, medan den är mycket större vid och omkring 
bussen. Vid hållplatsen till höger om vägen på 70-sträckan bromsade en person ner till 
stillastående något före bussen. 
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Figur 13  Hastighetsförlopp över hållplatssträckan  för varje försöksperson vid varje 
hållplats med buss, medelvärdet är en blå linje och bussens position är markerad med 
en röd referenslinje. 
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Mätningar i fasta punkter 
I Tabell 2 visas andelen försökspersoner som körde med max 30 km/h vid bussens start, 
hur många som körde mellan 30 och 50 km/h och hur många som körde fortare än 
50 km/h förbi de olika hållplatstyperna. Över alla hållplatstyper totalt är det ungefär en 
fjärdedel av förarna som håller sig till hastighetsgränsen 30 km/h. Ungefär 65 % kör 
med en hastighet under 50 km/h vid hållplatserna. Andelen personer som kör fortare än 
50 km/h är större när bussen står till vänster om vägen och när den skyltade hastigheten 
på sträckan är 90 km/h. Den sämsta regelefterlevnaden sker vid hållplatsen till vänster 
om vägen på 90-sträckan där mer än hälften av alla förare kör fortare än 50 km/h och 
bara 14 % följer regeln. 

Tabell 2  Andelen försökspersoner som körde i max 30 km/h, mellan 30 och 50 km/h, 
och över 50 km/h vid bussen (start), beroende på hållplatstyp.  

Hållplats  Upp till 30 km/h Mellan 30 km/h 
och 50 km/h 

Över 50 km/h 

Antal 10 13 5 
Hållplats 1 (höger, 70) 

Procent 35,7 46,4 17,9 

Antal 9 12 7 
Hållplats 2 (höger, 90) 

Procent 32,1 42,9 25,0 

Antal 7 10 11 
Hållplats 3 (vänster, 70) 

Procent 25,0 35,7 39,3 

Antal 4 8 16 
Hållplats 4 (vänster, 90) 

Procent 14,3 28,6 57,1 

Antal 30 43 39 
Totalt 

Procent 26,8 38,4 34,8 

I Figur 14 visas hastighetsfördelningarna vid bussens start för alla hållplatser. Vid 
hållplatserna utan buss (5–8) fördelar sig hastigheterna ungefär runt hastighetsgränsen, 
med en tendens att ligga något över gränsen. Vid hållplatserna med buss (1–4) är 
hastigheterna mer utspridda; en del koncentrerar sig runt ett värde något över 30 km/h 
och några ligger mycket högre. 
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Figur 14  Histogram för punkthastigheten vid bussens start över alla hållplatser. Den 
röda linjen markerar 30 km/h (som var hastighetsgräns vid hållplats 1–4), den grå 
linjen markerar 70 km/h (som var hastighetsgräns vid hållplats 5 och 7), och den 
orangefärgade linjen markerar 90 km/h (som var hastighetsgräns vid hållplats 6 och 8). 

I Figur 14 ser man för hållplatser med buss, att hastigheterna koncentrerar sig runt två 
punkter, omkring 30 km/h och omkring den skyltade hastigheten på sträckan. Detta 
betyder att medelvärden inte är lika meningsfulla i alla situationer, men de presenteras 
ändå för att påpeka vissa trender. 

Genomsnittshastigheter och standardavvikelser för alla fyra hållplatstyperna (höger och 
vänster; 70 och 90 km/h) beräknades både i situationen med och i situationen utan buss 
(dvs. för hållplatserna 1–8, se Figur 4) för åtta punkter (500 m, 400 m, 300 m, 200 m, 
100 m före bussens start, vid bussens start, vid bussens slut, 500 m efter bussen). 
Medelhastigheterna och deras standardavvikelser över försökspersonerna i dessa 
punkter är redovisade i Tabell 3. 
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Vid mätningen 500 m före hållplatsen körde försökspersonerna opåverkade av bussen, 
eftersom den inte syntes än. Resultaten visar att genomsnittet för 70-sträckorna låg 
mellan 5 och 8,2 km/h över 70, medan genomsnittshastigheten för 90-sträckorna låg 
mellan 0 och 4 km/h över 90. Försökspersonerna tog alltså överlag hänsyn till hastig-
hetsgränsen, även om de låg lite över den skyltade gränsen (mer på 70-sträckan än på 
90-sträckan). Eftersom alla hållplatser på höger sida respektive alla hållplatser på 
vänster sida hade precis samma vägutformning härstammar hastighetsskillnaderna 
500 m före hållplatsen endast från skyltningen. De är signifikanta (paren som jämfördes 
hade samma utformning i alla avseenden förutom hastighet, alltså 1 och 2, 3 och 4, 5 
och 6, 7 och 8). För alla paired samples t-tests var t > -8,7 (p < .05), 27 frihetsgrader. 
Normalfördelningskravet var uppfyllt. Ju närmare hållplatsen försökspersonerna kom, 
desto mer sjönk medelhastigheten vid hållplatserna med buss (1–4). Även vid håll-
platserna utan buss (5–8) sjönk hastigheten, men marginellt. 

För alla hållplatstyper utom 3 var medelhastigheten 500 m bakom bussen högre än 
500 m före bussen. Detta gäller alltså även hållplatserna utan buss. Samtidigt låg hastig-
heten 500 m efter hållplatsen för alla hållplatser med buss i genomsnitt ca 2 km/h under 
hastigheten 500 m efter samma hållplats utan buss. 

Hastighetsvariansen i alla mätpunkter vid hållplatserna utan buss var ungefär lika stora 
och är jämförbara med hastighetsvarianserna 500 m och 400 m före bussen vid håll-
platserna med buss. För hållplatserna med buss ökade dock spridningen i variansen 
tydligt efter dessa två mätpunkter, 500 m bakom bussen var varianserna ungefär lika 
stora som 500 m före hållplatsen. 

Ett signifikanstest visade att hastighetsskillnaderna mellan hållplatserna som hade 
samma utformning gällande vägsida och hastighet, men inte närvaro av bussen (med 
och utan buss, alltså 1 och 5, 2 och 6, 3 och 7, 4 och 8) inte var signifikanta vid 500 m 
före bussen (paired samples t-test; t (1; 5) = 1,6; t (2; 6) = -1,0; t (3; 7) = -1,1; t 
(4;7) = 1,5; df för alla = 27; p för alla > .05). Detta betyder att utgångshastigheten när 
förarna kom in på hållplatssträckan är jämförbar för hållplatser med samma utformning 
(se första kolumn i tabell 4 för hastighetsskillnaderna). 

Hastighetsskillnaderna för hållplatserna med samma utformning förutom bussens när-
varo jämfördes också vid punkterna 400 m, 300 m, 200 m och 100 m före bussen samt 
vid bussens start och bussens slut. Värdena presenteras i tabell 4. De är således lika med 
den genomsnittliga hastighetsskillnaden i samma punkt vid två olika passeringar av 
hållplatsen (en gång med, en gång utan buss) för varje försöksperson. Av tabellen fram-
går att hastighetsskillnaderna blev större tidigare när bussen stod till höger om vägen, 
alltså i samma riktning som försökspersonerna körde. Generellt var hastighetsskillnaden 
med och utan buss större på 90-väg än på 70-väg, skillnaden nådde dock inte 20 km/h 
(dvs. skillnaden mellan 70 och 90). Störst var hastighetsskillnaderna vid samma håll-
plats med och utan buss vid bussens start. Vid bussens slut, som låg 13,9 m efter 
bussens start, hade skillnaden reducerats med ca 1,5 km/h. 
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Tabell 4  Hastighetsskillnader i km/h för samma hållplats med och utan buss. Ett 
positivt värde visar att hastigheten är högre när bussen är närvarande, ett negativt 
värde visar att hastigheten är högre när bussen inte finns. 

Hållplatspar 500 m 400 m 300 m 200 m 100 m Start Slut 

Höger, 70 2,0 0,7 -4,8 -10,9 -21,3 -33,1 -31,8 

Höger, 90 -1,6 -2,1 -8,6 -19,1 -34,0 -47,9 -46,3 

Vänster, 70 -0,8 -1,4 -1,2 -5,3 -18,1 -26,6 -25,0 

Vänster, 90 2,0 2,4 1,8 -7,1 -22,0 -31,8 -30,6 

Genomsnittshastigheten jämfördes även för hållplatser med samma skyltade hastighet 
och samma bussbetingelse (antingen frånvarande eller på plats), men på olika sidor av 
vägen (se Tabell 5). Det fanns inga signifikanta skillnader i hastighet vid hållplatserna 
utan buss för någon hastighetsgräns. Vid hållplatserna där det fanns bussar kan man se 
en interaktionseffekt mellan hastighet och sida. När sträckan var skyltad med 70 km/h 
körde försökspersonerna vid bussens start i genomsnitt ungefär 6 km/h fortare när 
bussen stod på vänster sida än när den stod på höger sida. Var hastighetsgränsen på 
sträckan 90 km/h, så körde man dock ungefär 16,5 km/h fortare när bussen stod på 
vänster sida. Skillnaden i hastigheten ökade ju närmare bussen man kom och var högst 
vid bussens start. Den uppmätta genomsnittshastigheten på 90-väg vid bussens start låg 
vid 40,8 km/h när bussen stod på höger sida, medan den låg vid 57,5 km/h när bussen 
stod på vänster sida (jämför Tabell 3). Denna effekt är inte bara ett resultat av att för-
sökspersonerna saktade ner mindre på 90-väg, utan också att färre försökspersoner 
överhuvudtaget bromsade för bussen på vänster sida. 

Tabell 5  Hastighetsskillnader i km/h för hållplats med samma bussbetingelse och 
hastighet, men på olika sidor av vägen. Ett positivt värde visar att hastigheten är högre 
när hållplatsen ligger på vänster sida, ett negativt värde visar att hastigheten är högre 
när hållplatsen ligger på höger sida. 

Hållplatspar 500 m 400 m 300 m 200 m 100 m Start Slut 

Buss, 70 -3,2 -0,8 4,7 5,6 3,1 6,0 6,4 

Buss, 90 2,7 4,7 10,9 11,7 11,8 16,7 16,5 

Ej buss, 70 -0,3 1,2 1,1 0,0 -0,1 -0,5 -0,3 

Ej buss, 90 -0,9 0,2 0,5 -0,3 -0,3 0,6 0,8 

I nästa analys hölls bussbetingelse och hållplatssida konstant, medan effekten av olika 
skyltade hastigheter analyserades (se Tabell 6). Vid hållplatserna där det inte fanns 
någon buss låg hastighetsskillnaden något under 20 km/h, vilket härrörde från att för-
sökspersonerna låg mer över hastighetsgränsen på 70-väg än på 90-väg. Vid hållplatser 
där det stod en buss var hastighetsskillnaden vid bussen nästan obefintlig när bussen 
stod på höger sida. När bussen stod på vänster sida körde försökspersonerna dock drygt 
12 km/h fortare när vägen hade 90-skyltning jämfört med 70-skyltning. 



 

36 VTI rapport 573 

Tabell 6  Hastighetsskillnader i km/h för hållplats med samma bussbetingelse och på 
samma sida, men med olika hastighetsgränser. Ett positivt värde visar att hastigheten 
är högre när skyltningen på sträckan är 90 km/h, ett negativt värde visar att hastigheten 
är högre när skyltningen på sträckan är 70 km/h. 

Hållplatspar 500 m 400 m 300 m 200 m 100 m Start Slut 

Buss, höger 12,6 12,4 11,3 8,0 4,8 2,0 2,1 

Buss, vänster 18,4 17,9 17,5 14,2 13,5 12,7 12,2 

Ej buss, höger 16,1 15,1 15,2 16,3 17,5 16,7 16,7 

Ej buss, vänster 15,6 14,1 14,5 16,0 17,3 17,9 17,8 

Sammanlagt kan konstateras att medelhastigheten (över alla försökspersoner) sjönk 
tydligt när en buss stod vid hållplatsen. Den absoluta genomsnittliga hastighetsminsk-
ningen var större på 90-väg och större när bussen stod till höger om vägen. När bussen 
stod till höger om vägen var hastigheten vid passering ungefär lika stor för hastighets-
gräns 70 km/h och 90 km/h. När bussen stod till vänster om vägen var genomsnitts-
hastigheten vid passering lägre på 70-väg än på 90-väg. I inget fall låg den genom-
snittliga hastigheten vid 30 km/h, vilket till stor del beror på att några försökspersoner 
inte saktade ner alls. Därför genomfördes en närmare analys av detta som tog hänsyn till 
hur mycket försökspersonerna saktade ner. 

 
Genomsnittshastighet i samband med regelefterlevnad 
Hittills redovisade genomsnittshastigheter har inkluderat alla försökspersoner, oavsett 
om de bromsade för bussen eller ej. Hållplatserna med buss resulterade i en stor hastig-
hetsspridning och för vissa hållplatser i bimodala hastighetsfördelningar (Figur 14). 
Gruppen som bromsade och gruppen som inte bromsade behandlas därför separat för att 
undersöka vilken genomsnittshastighet vid bussarna man kan förvänta sig i bästa fall, 
dvs. när nästan alla förare följer regeln. Ett kriterium för att särskilja ”inbromsning” och 
”inte inbromsning” måste fastslås. Två alternativa angreppssätt prövas där varje 
passeringstillfälle betraktas för sig, och där försökspersonerna betraktas som ”minsta 
enhet”. 

Först betraktas den typiska hastighetsutvecklingen mellan 500 m före bussen och vid 
bussens start för hållplatser där det inte står någon buss (hållplatser 5–8). På detta sätt är 
det möjligt att se om det finns en ”naturlig” hastighetsändring som beror på omgiv-
ningen och därmed är oberoende av bussen (se Figur 15). 
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Figur 15  Histogram för hastighetsdifferensen i km/h mellan punktmätningen 500 m 
före bussen och punktmätningen vid bussens start för alla hållplatser. Den orange-
färgade referenslinjen vid 60 representerar den förväntade minskningen från 90 till 30, 
den grå referenslinjen vid 40 representerar minskningen från 70 till 30 och den svarta 
vid 0 representerar förväntningen att hastigheten inte ändras vid hållplatser utan buss. 
De streckade linjerna vid 15 och 25 antyder möjliga gränser för en hastighetsreduktion 
som inte härrör från bussens närvaro. 

I Figur 15 ser man att hastigheten oftast reducerades med mellan 0 och 10 km/h från 
500 m före bussens start till bussen i betingelser där det inte fanns någon buss vid 
hållplatsen (hållplats 5–8). Ibland reduceras hastigheten med mellan 10 och 15 km/h. 
Tre gånger reducerades hastigheten med mellan 15 och 20 km/h på 70-sträcka vid håll-
platser där det inte fanns någon buss. En del försökspersoner ökade hastigheten med 
upp till 10 km/h (i ett fall över 10 km/h). Vid dessa fyra betingelser kunde bussen inte 
ha påverkat hastighetsvalet. 

En gräns på 15 km/h som största hastighetsreduktion som inte beror på bussens närvaro 
anses därför som rimligt (se den röda streckade linjen i Figur 15) utifrån denna observa-
tion. Vid betraktandet av hållplatserna med buss (1–4) är denna gräns inte lika tydlig. 
Man kan alltså inte säga att det finns personer som inte beaktar regeln alls utan kör som 
om det inte stod någon buss, medan andra följer regeln helt. Om försökspersonerna 
antingen följde regeln eller inte gjorde det alls, så hade det funnits en fördelning om-
kring 0 km/h och en omkring 40 respektive 60 km/h, beroende på skyltad hastighets-
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gräns. Det visar sig dock att hastighetsförändringen är mycket mer utspridd, och att 
många personer ligger någonstans i mitten. De största ”luckorna” mellan två möjliga 
toppar ligger möjligtvis vid en hastighetsminskning av ungefär 25 km/h (svart streckad 
linje); tydligast är fördelningen i två hastighetsgrupper på 70-väg när bussen står på 
vänster sida. 

I Tabell 7 visas hur många personer som ligger under och hur många som ligger över 
gränsvärdet 15 km/h. Det är tydligt att många fler ligger under gränsvärdet (dvs. inte 
sänker hastigheten mycket) när hållplatsen ligger till vänster om vägen. 

Tabell 7  Antalet försökspersoner som har en hastighetsskillnad mellan hållplats med 
buss och hållplats utan buss vilken är mindre (rosafärgad del varje cell) resp. större (vit 
del i varje cell) än 15 km/h för varje hållplatstyp, och summan över alla hållplatser. 

  Höger, 70 Vänster, 70 Höger, 90 Vänster, 90 Totalt 

> 4 11 2 11 28 
15 km/h 

< 24 17 26 17 84 

I Figur 16 visas genomsnittshastigheterna vid bussens start för alla fyra hållplatserna 
med buss. Vänster diagram gäller för tillfällen där skillnaden i hastighet jämfört med 
motsvarande hållplats utan buss är mindre än 15 km/h och i höger diagram när denna 
skillnad är större än 15 km/h. Det betyder att samma försöksperson inte nödvändigtvis 
hamnar i samma diagram vid alla tillfällen, utan att varje passeringstillfälle betraktas för 
sig. Antalet mätningar som ingår i varje grupp återfinns i Tabell 7. Medelhastigheten för 
de tillfällen där skillnaden jämfört med hållplatsen utan buss är större än 15 km/h ligger 
något över de föreskrivna 30 km/h, hastigheten är något större på 90-väg (F (3; 1) = 
10,2, p < .05). Ingen hastighetsskillnad beroende på om hållplatsen ligger till höger eller 
vänster om vägen kunde fastställas på 70-väg (F (3; 1) = 1,5), interaktionen mellan 
vägsida och hastighetsgräns var inte heller signifikant. 
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Figur 16  Genomsnittshastigheter för alla 4 hållplatsbetingelser med buss. I vänster 
diagram syns hastigheterna där skillnaden mellan hållplats med och utan buss var 
mindre än 15 km/h, i höger diagram var skillnaden större. En röd referenslinje 
markerar 30 km/h (som är den faktiska hastighetsgränsen vid buss), en grå referenslinje 
markerar 70 km/h och en orange referenslinje markerar 90 km/h. 

Hittills betraktades enbart själva körbeteendet för att komma till ett gränsvärde och för 
att avgöra om en förare följde regeln eller ej. I enkäten besvarade dock försöksperso-
nerna frågan om huruvida de följde regeln eller ej. Det förarna själva rapporterat kan 
jämföras med deras körbeteende. Nio personer sa att de inte hade följt 30-regeln, två 
visste inte, och 16 påstod att de hade följt regeln (en lämnade inget svar). I Figur 17 
redovisas hur svaren hänger ihop med det uppmätta körbeteendet (fullständig tabell i 
bilaga 4). 
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Figur 17  Hastighet vid bussens start vid alla hållplatser med buss (1: 70, höger; 
2: 90, höger; 3: 70, vänster; 4: 90, vänster), beroende på enkätsvaret om man hade 
följt regeln (grön: ja, röd: nej, svart: vet ej). Referenslinjerna ligger vid 30 (röd), 
70 (grå) och 90 (orange). 

Det framgår att de flesta försökspersonerna är medvetna om ifall de har följt regeln eller 
ej, och att de svarat ärligt. Det finns enstaka höga hastigheter där förarna påstod att man 
hade följt regeln; några förare förklarade dock att de först förstod vad som gällde efter 
att de hade passerat första bussen. 

I Figur 18 visas genomsnittshastigheterna beroende på hur försökspersonerna sa att de 
hade följt regeln. Varje försökspersons samtliga fyra busspasseringar hamnar här i 
samma diagram. Interaktionseffekten på genomsnittshastigheten mellan gällande hastig-
hetsgräns och sida (på 90-väg har det betydelse för uppmätt genomsnittshastighet om 
bussen står på vänster eller höger sida, men inte på 70-väg) är tydlig både för dem som 
sa att de följde regeln och för dem som sa att de inte följde regeln. De två försöks-
personer som svarade att de inte visste om de hade följt regeln sänkte hastigheten bara 
när bussen stod till höger om vägen, vilket även framgår av de svarta markeringarna i 
Figur 17. 
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Figur 18  Genomsnittshastigheter för alla 4 hållplatsbetingelser med buss. I vänster 
diagram syns hastigheterna där försökspersonerna sa att de hade följt regeln, i dia-
grammet i mitten sa de att de inte hade följt regeln och i höger sa de att de inte visste 
om de hade följt regeln. En röd referenslinje markerar 30 km/h (som är den faktiska 
hastighetsgränsen i höger figur), en grå referenslinje markerar 70 km/h och en orange 
referenslinje markerar 90 km/h. 

Maximal och minimal hastighet 
I Tabell 8 presenteras den genomsnittliga lägsta hastigheten på hållplatssträckan (alltså 
från 500 m före till 500 m efter bussens start), den genomsnittliga maximala hastigheten 
på hållplatssträckan före bussen, och differensen mellan dessa två värden, samt respek-
tive standardavvikelser. 

Den genomsnittliga maximala hastigheten före hållplatsen ligger ganska nära den 
genomsnittliga hastigheten 500 m före bussen (jämför Tabell 3). De flesta försöks-
personerna höll sin maximala hastighet också i närheten av denna punkt (i genomsnitt 
omkring 450 m före bussen vid hållplatser med buss och omkring 350 m före buss-
positionen vid hållplatser utan buss). 

Den genomsnittliga lägsta hastigheten vid alla hållplatser med buss (1–4) ligger mellan 
3 och 4 km/h under den genomsnittliga punktmätningen vid bussens start och ytterligare 
ungefär 2 km/h under den genomsnittliga punktmätningen vid bussens slut (jämför 
Tabell 3). Detta betyder att den lägsta hastigheten ofta inte sammanfaller med posi-
tionen där bussen står, utan i de flesta fall uppmätts före bussen (Figur 19). I genomsnitt 
låg förarna dock inte kvar på denna lägsta nivå, utan höjde hastigheten fram till bussen 
med 4 km/h och med ytterligare 2 km/h under busspasseringen. Standardavvikelserna är 
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stora för lägsta hastigheten vid hållplatser med buss, vilket innebär att beteendet mellan 
olika förare var mycket varierande (som redan nämnt i avsnittet ”Mätningar i fasta 
punkter”). 

Tabell 8  Medelvärde (grå eller orange markering, beroende på hastighet) samt 
standardavvikelse över alla försökspersoner för minsta hastighet på hållplatssträckan, 
maximal hastighet på hållplatssträckan före bussen och differens mellan maximal och 
minimal hastighet per hållplats. 

Hållplats   
Minsta hastighet på 

hållplatssträckan 
Max. hastighet före 

bussen 
Differens mellan 

max. och min. hast 
Buss, höger, 70 (1) medelvärde 33,9 78,6 44,6
  std.avvikelse 16,01 8,91 18,14
Buss, höger, 90 (2) medelvärde 37,0 90,8 53,8
  std.avvikelse 16,10 8,60 20,16
Buss, vänster, 70 (3) medelvärde 41,2 75,7 34,5
  std.avvikelse 17,35 5,54 17,49
Buss, vänster, 90 (4) medelvärde 54,3 94,6 40,2
  std.avvikelse 22,31 7,55 23,91
Ej buss, höger, 70 (5) medelvärde 69,3 77,5 8,2
  std.avvikelse 6,18 7,25 4,93
Ej buss, höger, 90 (6) medelvärde 84,7 94,2 9,5
  std.avvikelse 5,48 6,03 4,09
Ej buss, vänster, 70 (7) medelvärde 69,3 77,0 7,6
  std.avvikelse 6,88 6,60 4,73
Ej buss, vänster, 90 (8) medelvärde 84,7 93,6 8,9
  std.avvikelse 7,52 6,35 4,21

Regeln, 30 km/h, gäller enbart bredvid bussen, vilket är en kort vägsträcka (bussen i 
simulatorförsöket var 13,9 m lång). Det undersöktes i vilken punkt av hela hållplats-
sträckan försökspersonerna höll den lägsta hastigheten (se Figur 19). Även om kon-
centrationen av minimihastigheterna ligger vid och i närheten av bussen, så finns det ett 
icke-försumbart antal personer som har lägsta hastigheten på sträckan mellan 100 och 
50 m före bussen (tydligare när bussen står på vänster sida), medan några få har lägsta 
hastigheten bakom bussen. De flesta bromsade alltså till sin lägsta valda hastighet innan 
de nådde bussen. De enstaka personer som hade sin lägsta hastighet betydligt längre 
bort från bussen tillhör gruppen som inte saktade ner för bussen. 

I Figur 19 avbildas sambandet mellan lägsta hastighet och positionen där denna hastig-
het nåddes. Tar man med alla förare så har både hastighetsbegränsningen på sträckan 
(F (3, 1) = 5,6; p < .05) och hållplatsens sida (F (3, 1) = 12,9; p < .05) en signifikant 
inverkan på lägsta hastigheten på sträckan (bifaktoriell variansanalys på enbart håll-
platser med buss). Betraktar man enbart de passeringarna där en inbromsning skedde 
(enligt 15 km/h-kriteriet från Tabell 7), så är hållplatsens sida inte längre signifikant, 
även om trenden finns kvar. Samma gäller när enbart försökspersoner som säger att de 
följde regeln beaktas. 

I inget av dessa tre fall har hållplatsens sida eller skyltad hastighet något signifikant 
inflytande på var någonstans på sträckan man nådde den lägsta hastigheten. Oavsett om 
den minsta hastigheten är hög eller låg och på vilken sida hållplatsen låg, så når man i 
många fall lägsta hastigheten antingen vid bussen eller upp till 100 m före bussen (i 
genomsnitt ca 30 m före bussen, både för 90- och 70-sträckor). Det faktum att även de 
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minsta hastigheterna som tydligt överskrider 30 km/h ligger nära bussen antyder att 
förarna ändå saktade ner där bussen stod, om än inte mycket. 

 

 

Figur 19  Samband mellan positionen där föraren höll minsta hastigheten över håll-
platssträckan och själva hastigheten i denna punkt. De lodräta referenslinjerna 
markerar bussens position, de vågräta markerar hastigheterna 30, 70 och 90 km/h. 

Påverkan av kronologisk ordning 
Några försökspersoner nämnde efter körningen att de först kom ihåg den nya regeln 
(från Vägverkets informationsbroschyr) efter att de hade passerat sin första buss på 
sträckan. Eftersom hållplatstyperna kom i olika ordningar för olika förare, undersöktes 
om hastigheten vid passering av första hållplatsen med buss, oavsett hållplatstyp, var 
högre än för resterande hållplatser. I Tabell 9 visas de genomsnittliga punkthastig-
heterna vid bussens start för varje hållplats, beroende på när på sträckan hållplatsen 
kom. Alla hållplatser som ligger till höger om vägen kan bara förekomma på udda 
kronologiska nummer, medan alla hållplatser som ligger till vänster om vägen kommer 
på jämna nummer. Första bussen passeras alltså på kronologiskt nummer 1 när första 
bussen står till höger om vägen, och på kronologiskt nummer 2 när första bussen står till 
vänster om vägen (jämför avsnitt 3.4.2 och bilaga 1). 

Genomsnittshastigheten vid första passering av bussen skiljer sig inte från genomsnitts-
hastigheten vid den andra passeringen. Spridningen på hastigheten är ganska stor, och 
den blir inte mindre med tiden (ökande ordningstal). Eftersom antalet observationer per 
tillfälle ligger vid maximalt 8 (olika vägsidor och olika utgångshastigheter) är det inte 
lämpligt att göra inferentiella statistiska analyser för varje hållplats för sig. En t-test, i 
vilken genomsnittshastigheten vid första busspasseringen (som ligger vid 50,7 km/h) 
jämfördes med genomsnittshastigheten vid de resterande 3 busspasseringarna (som 



 

44 VTI rapport 573 

ligger vid 43,7), visade att skillnaden inte var signifikant, dock finns en tendens att 
hastigheten vid första busspasseringen är högre än vid de resterande passeringarna. 
Denna tendens gäller dock inte i varje hållplatstyp, vilket medelvärdena i Tabell 9 visar. 
Konkret var det fyra personer som körde betydligt fortare vid den första hållplatsen än 
vid de resterande, vilket framgår i Figur 12. Alla dessa fyra försökspersoner tillhörde 
gruppen som hade sin första buss på 90-sträckan på vänster sida (hållplats 4). Tendens-
en finns även för försökspersonerna som sa att de följde regeln, dock om enbart passe-
ringarna enligt 15 km/h-gränsen (se Tabell 7) betraktas försvinner tendensen helt. 

Tabell 9  Genomsnittshastighet i km/h vid bussens start för varje hållplats med buss i 
kronologisk ordning. Orange bakgrund betyder hållplats med skyltning 90 på sträckan, 
grå bakgrund betyder hållplats med skyltning 70 på sträckan. 

  Kronologiskt nummer  

  1:a buss 2:a buss 3:e buss 4:e buss  

  1 eller 2 3 eller 4 5 eller 6 7 eller 8 Genomsnitt 

4 (v, 90) 66,7 64,6 53,4 39,8 57,5 

3 (v, 70) 40,4 48,6 46,5 43,6 44,8 

2 (h, 90) 48,2 29,9 34,6 49,6 40,8 H
ål

lp
la

ts
 

1 (h, 70) 43,7 43,2 32,1 34,5 38,8 

 totalt 50,7 47,6 41,5 44,0 45,5 
 

Distraktionsbuss 
Efter sista försökshållplatsen stod en buss utan skylt och utan blinkande lampor vid en 
hållplats till höger om vägen. Denna buss fungerade som kontroll av om försöksperso-
nerna reagerade på bussens skylt och flashljus eller på bussen i sig, efter att de hade 
varit utsatta för fyra bussar med skylt och ljus. Det fanns ingen ”distraktionsbuss” till 
vänster om vägen eftersom det förväntades att en buss på höger sida skulle ge en större 
effekt på hastighet. Den gällande hastigheten på sträckan var densamma som för krono-
logisk hållplats 8 eftersom distraktionsbussen stod på samma sträcka. 

En variansanalys där hastigheten 500 m före distraktionsbussen jämfördes med hastig-
heten 500 m före de andra bussarna visade, att det inte fanns någon signifikant skillnad i 
hastighet varken på 70-sträckor (F (4, 122) = .62; p > .05) eller på 90-sträckor  
(F (4, 120) = 1,49; p > .05). Detta innebär att man kan anta att förarna inte utgår från 
signifikant olika hastigheter när de närmar sig distraktionsbussen jämfört med när de 
närmar sig bussarna med skyltning och flashljus.  

I Figur 20 presenteras punkthastigheterna för alla förare vid distraktionsbussens start, 
beroende på vilken hastighetsgräns som gällde på sträckan. De flesta förare håller en 
hastighet som ligger något under den gällande hastighetsgränsen när sträckan är skyltad 
i 90 km/h eller runt hastighetsgränsen (när skyltningen på sträckan är 70 km/h). För-
utom två personer (en kör i 49,5 km/h och en kör i 56,6 km/h) finns ingen som håller en 
hastighet som är lägre än 60 km/h. En t-test genomfördes för att undersöka om medel-
hastigheten vid distraktionsbussens start är signifikant högre än för försökshållplatsen, 
där bussen står till höger om vägen med motsvarande hastighetsgräns. När hastighets-
gränsen är 70 km/h är medelvärdet vid distraktionsbussen 67,0 km/h, vilket är signi-
fikant högre än vid motsvarande försökshållplats (hållplatstyp 1) då genomsnittshastig-
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heten vid bussen är 38,8 km/h (t = 6,8, df = 41, p < .05). Även för 90-sträckan är hastig-
hetsskillnaden signifikant mellan medelhastigheten vid distraktionsbussen (80,0 km/h) 
och vid bussen vid hållplats 2 (40,7 km/h; t = 7,7, df = 39, p < .05). Detta betyder att en 
buss utan skylt och flashljus inte resulterade i en lika stor hastighetssänkning som en 
buss med denna utrustning. 

 

Figur 20  Histogram för hastighet vid distraktionsbussens start (i km/h) per gällande 
hastighetsgräns. Referenslinjerna markerar 30 km/h (röd), 70 km/h (grå) som är 
gällande hastighetsgräns i nedersta diagrammet och 90 km/h (orange) som är gällande 
hastighetsgräns i översta diagrammet. 

Vid betraktandet av Figur 21 framgår dock att punkterna för lägsta hastigheten inte är 
slumpfördelade över sträckan, utan att de koncentrerar sig i närheten av bussen. Detta 
betyder att förarna saktar ner något när de passerar en oskyltad buss. 

 

Figur 21  Histogram för positionen för lägsta hastigheten på hållplatssträckan runt 
distraktionsbussen, beroende på skyltad hastighetsgräns. De röda referenslinjerna 
markerar bussens start och slut. 

De som sa att de hade följt regeln passerade distraktionsbussen med något lägre 
hastighet än de som sa att de inte hade följt regeln, vilket framgår av Figur 22. 
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Skillnaden i medelhastighet mellan gruppen som sa sig följa regeln (71,7 km/h) och 
gruppen som sa sig inte följa regeln (76,1) var inte signifikant (t = -.90, df = 23). 
Förarna som uppgav att de var regeltrogna, bidrog inte mer till den lilla hastig-
hetssänkningen som ändå skedde vid distraktionsbussen, än de andra. 

 

Figur 22  Medelhastigheterna vid distraktionsbussen (start) beroende på enkätsvaret 
huruvida föraren följde regeln eller inte. Inga av de två personer som svarade ”vet ej” 
hade distraktionsbussen på 90-sträckan. 

 
4.1.2 Retardation 
Först betraktas den maximala retardationen på hållplatssträckan före bussen. Figur 23 
visar att medelvärdena är större när bussen står på höger sida (-3,7 m/s2 på 70-sträcka, 
-4,5 m/s2 på 90-sträcka) jämfört med vänster sida (-2,8 m/s2 på 70-sträcka och -3,1 m/s2 
på 90-sträcka), och att de är något högre på 90-sträckan än på 70-sträckan. En bifakto-
riell variansanalys visar att endast skillnaden för hållplatsens sida är signifikant (F (3,1) 
= 7,1, p < .05). Betraktar man enbart de tillfällen där hastighetsreduktion över 15 km/h 
skedde har hållplatsens sida inte heller något signifikant inflytande på den maximala 
retardationen (F (3,1) = .26). Analyserar man däremot enbart förare som själva sa att de 
hade följt regeln, så blir istället hastighetsgränsen signifikant (F (3,1) = 4,7, p < .05).  
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Figur 23  Histogram för maximal retardation före bussen i m/s2 per hållplats. Den röda 
linjen markerar 0 (ingen retardation), de grå linjerna markerar genomsnittsretardation 
där skyltningen var 70 km/h och de orangefärgade där den var 90 km/h (streckad linje 
betyder att bussen stod till vänster om vägen, heldragen till höger). 

Ett histogram med positionen för den maximala retardationen före bussen finns i Figur 
24. Även här påverkar enbart hållplatsens sida (F (3, 1) = 4,7, p < .05) var värdet ligger, 
hastighetsgränsen på sträckan spelar ingen signifikant roll i detta avseende 
(F (3, 1) = .28), om man betraktar alla busspasseringar. Betraktar man återigen enbart 
passeringarna med en hastighetssänkning över 15 km/h eller gruppen med förare som 
uppgav att de hade följt regeln, så hittar man inga signifikanta effekter för faktorerna 
”hållplatsens sida” och ”hastighetsgräns”. De flesta förare har sin maximalretardation 
tydligt före bussen (minst 25 m, de flesta mycket längre). 
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Figur 24  Histogram för position av max retardation (alla busspasseringar). Den röda 
linjen markerar bussens start, de grå linjerna markerar genomsnittsposition där skylt-
ningen var 70 km/h och de orangefärgade där den var 90 km/h (streckad linje betyder 
att bussen stod till vänster om vägen, heldragen till höger). 

Sambandet mellan position för maximal retardation och själva retardationen analysera-
des (se Figur 25). För alla hållplatser förutom hållplats 4 (bussen står till vänster om 
vägen på 90-sträckan) var korrelationen (Pearson) mellan positionen för maximal retar-
dation och själva retardationsvärdet signifikant (p < .05). Alla korrelationer var nega-
tiva, dvs. ju närmare bussen ju kraftigare maximal retardation (hållplats 1: 
r = -.42*; hållplats 2: r = -.48*; hållplats 3: r = -.47*; hållplats 4: r = -.27). 
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Figur 25  Samband mellan maximal retardation före bussen och dess position, beroende 
på hållplats. Den röda referenslinjen indikerar bussens start, den svarta vid 150 m före 
bussen visar positionen där skylten blev läsbar och vid den svarta linjen 300 m före 
bussen syntes flashljusen tydligt. 

Det undersöktes vid vilket avstånd från bussen förarna började bromsa (om man 
bromsade överhuvudtaget). På 90-sträckan började förarna bromsa i genomsnitt 192 m 
före bussen (hållplatsen till vänster om vägen) respektive 243 m före bussen (hållplatsen 
till höger). På 70-sträckan började man bromsa i genomsnitt 176 m (vänster) respektive 
231 m (höger) före bussen. I en bifaktoriell variansanalys på alla hållplatser med buss 
med faktorerna hållplatssida och hastighetsgräns visade endast hållplatssida en signi-
fikant effekt (F (3, 1) = 6,3, p < .05). Den maximala retardationen låg närmare bussens 
start när bussen stod på vänster sida. 

Betraktar man den kronologiska ordningen ser man att försökspersonerna började 
bromsa mycket senare vid passeringen av den första bussen än vid de resterande 
bussarna. Förutom vid sista bussen på höger sida ökar distansen till bussen där första 
inbromsningen sker för varje hållplats som man passerade (se Figur 26). Enbart vid 
första bussen är distansen så kort att förarna kunde läsa ”30”-skylten på bussen innan de 
började bromsa. Skillnaden mellan distansen till bussen vid första tryck på bromsen vid 
första hållplatspassering och de resterande hållplatspasseringarna är signifikant för båda 
hållplatssidor (F (3; 36) = 14,0, p < .05, för hållplats till vänster om vägen; 
F (3, 44) = 5,5, p < .05, för hållplats till höger om vägen; post-hoc test enligt 
Bonferroni). 

I bilaga 5 finns det fler figurer som beskriver med inbromsningen i samband med passe-
ring av bussarna. 
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Figur 26  Diagram över den genomsnittliga positionen för första trycket på bromsen 
beroende på kronologisk hållplatsordning. Till vänster syns värdena för hållplatserna 
till vänster om vägen och till höger syns värdena för hållplatserna till höger om vägen 
(genomsnitt över båda hastighetsgränserna). Bussen står vid ”0”längst upp på y-axeln. 

För att kunna uttala sig om risken för upphinnandeolyckor är det nödvändigt att beräkna 
med vilken genomsnittlig retardation föraren bromsade. Från föreliggande dataset kunde 
dessa värden beräknas. Beräkningen är beskriven i bilaga 6. Endast fall i vilka försöks-
personerna bromsade togs med i beräkningen. 

Den genomsnittliga retardationen från punkten där föraren började bromsa tills han eller 
hon nådde den lägsta hastigheten på sträckan låg vid ungefär -1,1 m/s2 över alla håll-
platser med buss (-0,9 m/s2 när bussen stod till vänster om vägen på 70-väg och 
-1,4 m/s2 när bussen stod till höger om vägen på 90-väg). Det fanns inga signifikanta 
skillnader för faktorerna ”hållplatssida” eller ”hastighetsgräns”. En retardation med  
-1,1 m/s2 betyder att man reducerar hastigheten med ca 4 km/h per sekund. (En retarda-
tion med -0,9 m/s2 betyder att man reducerar hastigheten med ca 3,2 km/h per sekund, 
och en retardation med -1,4 m/s2 betyder att man saktar ner med ca 5 km/h per sekund). 

 
4.1.3 Sidoläge 
Huvudfokus i studien låg på ändringar i hastighet. Några resultat i samband med sido-
läge kan dock också vara intressanta. 

Sidoläge mäts ifrån mittlinjen på vägen till bilens mitt i längsled. Själva simulatorbilen 
är 1,6 m bred, dvs. om sidoläget är 0,8 m i höger körfält så ligger det vänstra hjulparet 
vid mittlinjen. 
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Som framgår i Figur 27 ligger de flesta förarna ungefär i mitten på körfältet (position 
vid 2,01 m) när det inte finns någon buss vid hållplatsen (mitten på körfältet ligger vid 
drygt 2 m, eftersom vägen är 9 m bred och har en smal vägren på varje sida). Vid håll-
platserna där bussen står till vänster om vägen (hållplats 3 och 4) ligger fördelningen 
längre åt höger, medan fördelningen är bredare och ligger längre åt vänster när bussen 
står till höger om vägen (distraktionsbuss samt hållplats 1 och 2). Mycket få förare 
korsar mittlinjen med vänstra hjulparet, och ingen kör mer än ca en halv meter in i det 
andra körfältet under busspasseringen, även om det aldrig kom mötande trafik. 

 

 

Figur 27  Histogram för lateral position vid bussens start. Den röda referenslinjen vid 0 
markerar mittlinjen på vägen, vid varje meter ligger en svart referenslinje. 

För varje passering beräknades först den absoluta distansen mellan det aktuella sido-
läget och det genomsnittliga sidoläget för alla hållplatser utan buss (2,01 m). Om det 
finns en buss vid hållplatsen ligger man i genomsnitt 42±33 cm ifrån mittlinjen (av-
ståndet från mittlinjen för bussen till höger om vägen är 56±39 cm; avståndet från mitt-
linjen för bussen till vänster om vägen är 30±19 cm). 

En variansanalys på de absoluta värdena med faktorerna ”buss ja eller nej”, ”hastighets-
gräns på sträckan” och ”hållplatsens sida” visar att hastighetsbegränsningen inte på-
verkar sidoläget vid bussens start, medan de andra två huvudeffekterna är signifikanta 
(buss ja eller nej: F (7, 1) = 43,0, p < .05; hållplatsens sida: F (7, 1) = 13.1, p < .05). 
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Interaktionen mellan dessa två faktorer var också signifikant och visar att man (absolut 
sett) kör längre åt sidan när bussen står på höger sida än när bussen står på vänster sida 
(F (7, 1) = 17,7, p < .05). Inga andra effekter var signifikanta. 

Inga samband mellan sidoläge och hastighet i samma punkt hittades i någon hållplats 
med buss. 

 
4.2 Enkät 
Försökspersonerna tillfrågades initialt i enkäten om de uppfattade vilken hastighetsbe-
gränsning som gällde på de vägar de kört i simulatorn. Samtliga visste att det var såväl 
70 km/h som 90 km/h. Det var 61 % som svarade att de också kört på vägar med 
30 km/h. Endast en av försökspersonerna angav att 50 km/h gällde. Alla svar förutom 
50 km/h kan anses som korrekta. Detta betyder att försökspersonerna hade uppfattat 
skyltningen rätt. 

Ungefär var femte försöksperson (18 %) hade inte uppfattat något speciellt i trafik-
miljön som var associerat till buss. När frågan specificerades med avseende på buss och 
vad man uppmärksammat så visade det sig att det blinkande ljuset uppfattades av 67 % 
av försökspersonerna som visuellt viktigt (viktigare än skylten, som de resterande 
förarna uppgav som visuellt mest betydelsefullt). Samtliga försökspersoner identifierade 
den speciella 30-skylten. 

Försökspersonerna tillfrågades om de kunde koppla sitt hastighetsval och sina sido-
lägesplaceringar på vägen till det blinkande ljuset och skylten. När det gällde omkör-
ning av stillastående buss så menade 43 % att man skulle minskat sin hastighet ändå 
oavsett skyltning och blinkande ljus (50 % uppgav att blinkningen och skylten gav upp-
hov till hastighetsändringen), medan motsvarande andel var 18 % (respektive 54 %) vad 
gällde att möta en stillastående buss, som alltså står till vänster om vägen. Vidare till-
frågades man om närvaro av skylt och ljus skulle leda till att man höll större avstånd 
gentemot bussen vid omkörning och vid möte. Betydelsen av skylt och ljus angavs som 
låg, endast 25 % ansåg det vara av betydelse vid omkörning av stillastående buss (46 % 
uppgav att de skulle hålla ut oavsett om bussen hade skylt och ljus eller ej), medan vid 
möte var motsvarande andel 15 %. Vid möte angav dessutom 62 % att de inte skulle ha 
justerat sitt avstånd till bussen alls, vilket inte överensstämmer med resultaten från kör-
data (se avsnitt 4.1.3 Sidoläge på sida 50 och framåt). 

Dessa resultat kan kopplas till den regelkännedom som försökspersonerna uppgav sig 
ha. Alla utom en försöksperson kom ihåg att man fått ett brev från Vägverket om regeln. 
Fyra av de 28 försökspersonerna (14 %) sade sig inte känna till regeln. Tre av dessa var 
bland de fyra personer som uppgav att de fått informationsbroschyren men inte läst den. 
Frågan var sedan om man förstått regeln. De allra flesta, 81 %, uppgav att informa-
tionen i broschyren var klar och än fler, 93 %, uppgav att den räcker till i sitt nuvarande 
skick för att förstå regeln. Två av försökspersonerna lämnade kommentarer om den 
broschyr som skickats ut (se bilaga 3). Den ena kände sig osäker på om regeln verkligen 
gällde på landsväg då hon körde, trots att hon insåg att det faktiskt framgick av 
broschyren.  

”Jag har ju läst foldern men var ändå osäker…” 
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Den andra försökspersonen menade att informationen i broschyren inte räckte och att 
han först efter den första passeringen av en stillastående buss insåg att det var denna 
regel som gällde i simulatorförsöket. Han ansåg att broschyren behövde kompletteras. 

”Information i media. Skyltningar i stan, m.m.” 

 

Fråga 19 i enkäten avsåg att verkligen testa försökspersonernas förståelse av regeln, 
men som nämnts var denna fråga tvetydigt formulerad. Med detta som bakgrund kan 
följande resultat ändå nämnas; 80 % menade att regeln gäller vid omkörning av fordon 
med skylten men endast 62 % vid möte av buss med skylten. Det blinkande ljusets 
betydelse för att regeln ska gälla var det endast 28 % som hävdade. Alla försöksperso-
ner utom två förstod att regeln inte hade någon koppling till om det fanns människor vid 
hållplatsen (dessa två var osäkra och svarade med ”vet ej”), medan det däremot var 
oklart om regeln gällde både på vägar i tätort och på landsväg; 31 % respektive 38 % 
var osäkra på om regeln gällde tätorts- respektive landsvägar. Att regeln var kopplad till 
skyltningen var uppenbart för samtliga utom en försöksperson. 

Försökspersonernas inställning till regeln kan beskrivas på följande sätt: De 59 % som 
tyckte regeln var bra var också de som följde den. Ungefär var femte, 19 % tyckte inte 
att regeln var bra medan 22 % inte visste. Dock sade sig 86 % öka sina säkerhets-
marginaler vid omkörning eller möte av en buss med skylt, jämfört med en buss utan 
skylt. De som svarat ”nej” eller ”vet inte” motiverade sina svar på följande sätt: 

”… är tveksam om det fungerar på 90-väg…” 

”… känns inte bra att plötsligt sakta ned till 30.” [på 90-väg] 

”Kan innebära en trafikfara…” 

”… att plötsligt bromsa ned till 30 km/h (speciellt när man möter bussen) 
känns farligt. Andra trafikanter kanske inte är uppmärksamma… Dessutom 
var det svårt att se om bussen blinkade för att svänga ut eller om det var 
varningsblinket… att ha gränsen 50 km/h på landsväg känns rimligare…”  

”… på 90-väg tror jag inte det blir bra…” 

”Det är svårt att uppfatta skylten på långt håll och därmed hinna sakta ned.” 

 [om 30 km/h på 90-väg] ”… jag glömde att kontrollera bakomvarande trafik 
när jag saktade in och jag tror att detta kommer skapa en ny trafikfara.” 

”…inte när man möter en buss…ojämn trafikrytm…” 

”Om man bromsar in kan det uppfattas av bakomvarande trafik som om man 
kan köra om.” 

”Det blir en ryckig körning.” 

 

Regeln hade dock stöd både bland dem som svarat ”nej” eller ”vet inte” samt de som 
svarat ”ja”, särskilt avseende tätortstrafik, samt på grund av att man kan behöva bromsa 
för barn som springer ut framför eller bakom bussen i skolskjuts: 

”Bra i stadstrafik och på skolskjutsar.” 

”Kör man i 30 km/h kan man hinna bromsa.” 
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” … det kan kliva ut en passagerare framför bussen (vid passering) eller 
bakom (vid möte).” 

”… dessutom underlättar det för busschauffören att köra ut från 
busshållplatsen.” 

”… eftersom det är dålig sikt.” 

”Främst skolbarn har ”dålig koll” på trafiken och saknar kunskap… Leken 
tar ofta över.” 

”… vara väldigt unga så dom inte förstår faran med bilar och vägar…” 

”Det kan förmodligen rädda liv.” 

”Bra om busspassagerarna kan känna sig säkrare.” 

”Det blinkande ljuset är bra.” 

 

Dock fanns även inom gruppen som svarade ”ja” tveksamhet inför regeln: 

”I tätort känns det inte befogat.” 

”Det är dock viktigt att regeln blir väldigt välkänd då den annars lätt kan bli 
problem på vägarna då någon framför en saktar in.” 

”Fast 30 kan vara för fort också.”  

 

Ett par kunskapsfrågor ställdes till försökspersonerna för att utröna hur de själva såg på 
risker förknippade med att resa med buss. Ungefär hälften, 46 %, ansåg det vara säkert 
att åka buss. Samtidigt menade ingen av försökspersonerna att den största skaderisken 
fanns i samband med att man åkte i bussen, utan riskerna trodde man var störst utanför 
fordonet på väg till eller från bussen. De allra flesta, 85 %, ansåg att en lag om passe-
ringsförbud inte skulle införas. Vid frågan om lämplig hastighet för att passera en stilla-
stående buss, angav försökspersonerna 30 km/h (44 %) och 50 km/h (48 %). Vad gäller 
försökspersonernas inställning så fanns inga skillnader mellan könen. 

Ett sätt att vidareutveckla resonemanget kring inställning till 30-regeln är att låta för-
sökspersonerna reflektera över andra trafikanters kunskap och inställning. Endast var 
femte försöksperson trodde att andra trafikanter kände till regeln, vilket visar att för-
sökspersonerna antingen betvivlade att broschyren hade gått till alla hushåll i Sverige 
eller att de inte trodde att andra skulle läsa en sådan informationsbroschyr. Detta står i 
strid med uppgiften att de flesta tyckte att informationen i broschyren var tillräcklig för 
att förstå regeln. En dryg tredjedel av försökspersonerna trodde att även andra skulle 
köra med större säkerhetsmarginaler om skylten med ljuset fanns där. Nästan hälften, 
46 %, visste inte. Några signifikanta samband mellan vad man trodde om anpassning av 
sina egna säkerhetsmarginaler med anledning av skylten och andras fanns inte. Inte 
heller här förelåg några skillnader mellan könen. 

Försökspersonerna ombads komma med förslag på åtgärder som kan öka säkerheten för 
bussresenärer. I huvudsak föreslogs åtgärder riktade mot föraren och passagerarna, 
fordonet och vägmiljön enligt kategoriseringen i ”pre-crash” fasen i Haddons matris 
(Haddon, 1972). 
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Föraren och passagerarna: 

 ”Uppmana att inte lämna hållplatsen förrän bussen kört iväg.” 

”Alla på- och avstigande har samma plikter i trafiken som vid cykling och 
gående.” 

”…reflexer…” 

”Uppmana busspassagerare att vara extra försiktiga vid avstigningen. 
Säga till barn att stå stilla tills bussen åkt.” 

 

Fordonet:  ”Blinkande varningslampor är bra” 

”…skylten är svår att upptäcka. …interaktiva skyltar som slår om till 
30/50/70 när bussen närmar sig hållplatsen och ha skylten [tänd] lite 
längre innan stoppet.” 

”…information ombord på bussarna, planscher eller dylikt som berättar 
om ”säkra sätt”.”  

 

Vägmiljön:  ”… i tättbebyggt område ska det vara stopp vid passerande av bussar med 
blinkande 30-skylt…” 

 ”30 km/h eller total stopp.” 

”…ev. 50 km/h på > 70 km/h och 30 km/h på 50-väg” 

”…sänkt hastighet vid hållplatser.” 

”På landsväg kan det vara befogat med 50 vid bussar” 

”…90-väg då kan det vara farligt att plötsligt sänka till 30…” 

”Fartgupp och trånga passager innan och efter hållplats tvingar bilister 
att sakta ner…” 

”…något mer avspärrad del, något refugliknande” [om hållplatsen] 

”Separata bussfickor, dvs. sidoväg med hållplatser som finns i Sydväst-
Skåne.” 

”Större hållplatser.” 

”Bredare vägren” 

”Busshållplatser på avskilda platser…Gående genar alltid… Staket vid 
vägarna…” 

”…litet räcke/staket som gör att man inte kan gå precis framför ”nosen” 
på bussen utan runt en bit eller hellre bakom…”  

”…staket mellan buss och körbana…förhindra att personer bara kliver ut 
i gatan.” 

”Vid landsväg kan större busshållplatser göras.” 
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4.3 Informationsbroschyren 
Broschyren från Vägverket nådde tolv av försökspersonerna några dagar före försöket, 
de resterande 16 personerna fick det drygt en månad före försöket (för en förklaring se 
sida 62). Man kunde utvärdera om det gav någon effekt i körbeteende och i enkätsvaren. 

Det visade sig att en större andel av de försökspersoner (7 personer) som hade fått 
broschyren en månad före försöket uppgav att de inte följde regeln än i gruppen som 
hade fått broschyren enbart några dagar före försöket (2 personer, 2 svarade ”vet ej”), 
Skillnaden var inte signifikant (chi-square = 4,5). Försökspersonerna som hade fått 
broschyren tidigare körde i genomsnitt 2 km/h fortare vid bussens start än den andra 
gruppen, inte heller denna skillnad var signifikant. Inga signifikanta skillnader hittades 
mellan de två grupperna. Det spelade alltså ingen roll för körbeteendet i experimentet 
om försökspersonerna hade fått broschyren en månad eller några dagar före försöket. 
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5 Diskussion 
Eftersom syftet med studien var att kunna studera försökspersonernas körbeteende i 
samband med den nya 30-regeln i en situation som efterliknar verkliga förhållanden så 
mycket som möjligt ansågs det som viktigt att inte instruera försökspersonerna om den 
nya skylten direkt före försöket. Då hade man riktat för mycket uppmärksamhet på den 
nya regeln och försökspersonerna hade troligen inte betett sig ”naturligt”, utan möjligen 
koncentrerat sig mycket mer på att bromsa ner till 30 km/h än vad de hade gjort i 
verklig trafik. Därför valdes att skicka informationsbroschyren till försökspersonerna. 
Samtal med försökspersonerna efter körningen tydde på att det fungerade som tänkt. 
Informationen om 30-regeln som försökspersonerna fick inför försöket var dock mini-
mal. Om regeln hade införts i trafiken hade det antagligen funnits bredare information, 
så att osäkerheten kring regeln hade troligen blivit mindre. 

Resultaten som togs fram i studien är många. De viktigaste tas upp och diskuteras i de 
följande avsnitten. 

 
5.1 Metod 
För att kunna interpretera resultaten i rätt sammanhang kommenteras först simulatorn 
som forskningsverktyg. Sedan beskrivs några justeringar i enkäten som gjordes under 
studiens gång. 

 
5.1.1 Simulatorn som forskningsverktyg 
VTI:s Simulator III är i världsklass. Den tidigare versionen av simulatorn har validerats 
med fokus på körbeteende (Alm, 1995; Harms, 1993; Törnros, 1998; Törnros, Harms, 
& Alm, 1997). Resultaten har varit goda, det finns dock vissa aspekter där det är svårare 
att jämföra beteendet i simulatorn med beteendet i verklig trafik. Eftersom simulatorn 
återger inbromsningar som nickningar istället för en linjär rörelse är bromskänslan för 
föraren mycket svagare än vid körning i verklig bil. Nickningarna är dessutom svaga, 
eftersom starkare nickningar lätt leder till åksjuka i simulatorn. Eftersom den visuella 
miljön är enklare i simulatorn än ute är inte heller det visuella intrycket vid en inbroms-
ning likt det i verkligheten. Alla dessa faktorer bidrar till att det är svårt att bromsa med 
precision och att kontrollera inbromsningen. Förarna måste lita mer till hastighets-
mätaren än vad de skulle behöva göra i verklig trafik. Detta innebär att man möjligtvis 
saktar in mer (snarare än mindre) än man hade velat och att accelerationsvärdena är 
högre än planerat. Dessa faktorer leder i sin tur till att några försökspersoner bromsade 
så starkt före bussen att de började gasa igen, innan de saktade ner en gång till när de 
närmade sig bussen. Det beteendet är med stor sannolikhet en simulatorartefakt och 
förekommer troligtvis inte i verklig trafik.  

Detta medför att speciellt inbromsningsvärdena, men också i viss mån den lägsta hastig-
heten på sträckan samt positionen vid den lägsta hastigheten, måste betraktas med viss 
försiktighet. För att kunna få en bra uppfattning av inbromsningsbeteendet är det nöd-
vändigt att genomföra en fältstudie. 

 
5.1.2 Enkäten 
Vid besvarande av enkäten framkom att fråga 12 inte var entydigt ställd. Frågan löd: 
”Noterade du om det fanns blinkande ljus ovanför skylten på bussarna?” De möjliga 
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svaren var ”ja”, ”nej”, eller ”vet ej/kommer inte ihåg”. Om man svarade ”ja” på frågan 
fick man specificera ”vid alla bussar”, ”inte vid alla bussar” eller ”minns inte”. 

Åtminstone en försöksperson antog att frågan handlade om ljusens position och svarade 
med ”vet ej”, fast hon tidigare hade svarat (fråga 10) att hon uppmärksammade just de 
blinkande ljusen mest. Några försökspersoner var osäkra om de skulle svara ”vid alla 
bussar” eller ”inte vid alla bussar”, eftersom det fanns en buss utan varken skylt eller 
flashljus på sträckan. Här måste båda alternativen anses som korrekta. 

I frågorna 13–16 valde några försökspersoner alternativet ”ja, därför att …” och skrev 
sedan i sitt svar precis det som stod antingen i första eller andra alternativet i enkäten. 
Dessa svar tolkas som om försökspersonerna hade kryssat i det motsvarande givna 
enkätsvaret. 

I fråga 19 om när regeln gäller hade det varit bättre att vid varje alternativ låta försöks-
personerna kryssa i antingen ”ja”, ”nej” eller ”vet ej”. Så som svaret såg ut i enkäten 
kan man inte vara säker på att försökspersonerna hade läst alla alternativ och det kom 
fram att några tydligen inte kryssade i några rätta svar fast de visste att svaren var rätta 
(till exempel kryssade någon försöksperson i svaret ”endast då det blinkande ljuset är 
påslaget”, men varken ”då man passerar ett fordon med skylten” eller ”då man möter ett 
fordon med skylten”). Detta problem upptäcktes när de första 12 försökspersonerna 
hade svarat på frågorna. Frågan ändrades inför den 13 försökspersonen, eftersom det 
ansågs att det var viktigare att få så många användbara resultat som möjligt i stället för 
att alla försökspersoner får samma (icke optimala) svarsalternativ. Detta försvårar 
självklart tolkningen av data, men det bedöms ändå i slutänden ha bidragit till en ökad 
kunskap. 

 
5.2 Körbeteende på 70-väg och 90-väg 
I första hand diskuteras hastighetsval och bromsbeteende i samband med busspassering 
och olika hållplatstyper innan sidoläget tas upp kort. 

 
5.2.1 Hastighet 
Betraktar man hastighetsförloppet vid hållplatser utan buss så ser man att de flesta 
försökspersoner reducerar hastigheten när de närmar sig hållplatsen med upp till 
15 km/h. Eftersom hållplatserna utan buss ser ut som en vanlig parkeringsficka utan 
skyltar eller andra kännetecken är det mest troligt att hastighetssänkningen beror på 
vägutformningen och miljön.  

Man kan observera stora individuella skillnader i körbeteende då försökspersonerna 
närmade sig de stillastående bussarna. Det genomgående resultatet visar dock att förarna 
följer regeln bättre när bussen står på den egna vägsidan (höger) än när den står på mot-
satt sida av vägen (vänster). Vägsidan visar sig ha ett större inflytande på körbeteendet 
än hastighetsgränsen på sträckan. De flesta förarna saktar ned tydligt för bussen, även 
om de flesta inte når ända ner till 30 km/h, speciellt inte på 90-väg. Även de förare som 
sa att de inte hade följt regeln sänkte hastigheten något mer när de körde om bussen 
jämfört med när de mötte bussen, detta gällde på 90-väg. En del sänkte hastigheten mer 
än de gjorde vid passering av hållplatsen utan buss. Detta kan möjligtvis härröra från en 
hastighetssänkning vid bussen som säkerhetsåtgärd som vidtas när man närmar sig en 
buss på sin egen vägsida i hög fart. Eftersom hastighetsförloppet påverkades både av 
vägmiljön, bussens närvaro och 30-regeln, som inte följdes vid alla passeringar, är de 
uppmätta hastigheterna vid bussens start mycket spridda. 
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Det är oklart om den större genomsnittliga hastighetssänkningen när bussen står till 
höger om vägen beror på att det var fler försökspersoner totalt sett som sänkte hastig-
heten mer än marginellt när bussen står på höger sida. Några analyser visar att faktorn 
”vägsida” inte längre är signifikant, när man betraktar enbart passeringar med tydlig 
inbromsning eller enbart försökspersoner som påstod att de hade följt regeln. Det måste 
dock påpekas att själva medelvärdena visar på att trenden finns kvar. Resultaten från 
variansanalyserna måste tolkas med försiktighet, eftersom några förutsättningar 
(normalfördelning, varianshomogenitet) inte är uppfyllda, och de jämförda grupperna är 
inte lika stora när man plockar ut vissa fall. Ett större antal försökspersoner där man 
säkerställer att de känner till regeln skulle leda till större klarhet i denna fråga. 

Det som i alla fall kan fastslås är att regeln är mer uppenbar för förarna när bussen står 
på den egna sidan. För att få förarna att förstå att det är lika viktigt att bromsa för en 
buss på andra sidan vägen, som möjligen inte har samma betydelse för föraren själv, 
eftersom den är längre bort, är det viktigt med tydlig information.  

Hastigheten mättes även 500 m bakom bussen för att fastställa om förarna kompensera-
de tiden som gick åt att bromsa ner för bussen med högre fart efter busspasseringen. För 
alla fyra hållplatstyperna var hastigheten som mättes 500 m bakom hållplatsen med buss 
lägre eller lika hög som hastigheten i samma punkt utan buss vid hållplatsen. Detta 
tyder på att försökspersonerna inte kompenserade den genom inbromsning förlorade 
tiden med en högre hastighet 500 m efter bussen. 

 
5.2.2 Bromsning 
Några inbromsningar är mycket starka och ligger över -10 m/s2, vilket är över -1 g. 
Detta värde är nästan omöjligt att uppnå i verklig bilkörning. I 100-bil-studien antas ett 
absolutvärde av 0,8 g som indikation för en svår konflikt (Dingus et al., 2006). Det 
värdet motsvarar 7,85 m/s2, alltså en hastighetsreduktion av 28,3 km/h per sekund. 
Dessa starka inbromsningar anses som simulatorartefakt av anledningar som beskrivs i 
kapitel 5.1.1. 

Försökspersonerna bromsade inte med starkare maximalretardation för att hinna sakta 
ner från 90 km/h jämfört med 70 km/h. Visserligen låg även den genomsnittliga minsta 
hastigheten vid hållplatserna på 90-sträcka över den på 70-sträcka, ändå var den genom-
snittliga reduktionen i hastighet större på 90-sträckorna än på 70-sträckorna. Möjligtvis 
bromsade försökspersonerna längre med en högre retardation på 90-väg än på 70-väg. 

I de flesta fall nådde förarna sin lägsta hastighet redan före bussen. Detta betyder inte att 
de då bromsat ner till 30 km/h, utan snarare att de valde att inte sakta ner mer, fastän de 
inte hade kommit fram till bussen än. Hade de inte hunnit, så hade de troligen haft posi-
tionen för lägsta hastighet på sträckan antingen bredvid bussen eller något efter den. 
Detta styrker påståendet att försökspersonerna inte hade problem med att hinna bromsa 
för bussen. 

Att man i genomsnitt började bromsa drygt 200 m före bussen betyder att det inte är 
nödvändigt att kunna läsa 30-skylten för att börja bromsa. I simulatorförsöket var det 
inte möjligt att läsa ”30” på skylten 200 m före bussen, detta var möjligt först vid ca 
150 m. Det blinkande ljuset syntes dock väl och det syntes att någon skylt fanns på 
bussen. Vid första passering bromsade förarna inom området där skylten var läsbar, vid 
de följande passeringarna påbörjades bromsningen innan man kunde läsa skylten. Här 
räckte alltså det blinkande ljuset för att informera föraren om 30-regeln, vilket be-
kräftades av enkätsvaren. Detta visar att det blinkande ljuset tillsammans med närvaron 
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av en skylt innehåller tillräckligt med information (efter en viss inlärningsperiod) för att 
få förarna att sänka hastigheten. Ett blinkande ljus syns dessutom mycket bättre vid 
mörker, dåligt väder och på långt håll jämfört med enbart en skylt. Om blinkljus an-
vänds finns även förutsättningarna att regeln kan fungera under dåliga siktförhållanden. 

 
5.2.3 Avstånd till bussen vid passering 
Både på 70- och på 90-väg ökade förarna avståndet i sidled till bussen. Även om det 
inte fanns några mötande bilar vid någon hållplats och sikten framåt var bra vid håll-
platserna hände det enbart vid två tillfällen att man körde över i vänster körfält. Det var 
enbart det vänstra hjulparet som korsade mittlinjen; vid ingen sidoförflyttning alls 
hamnade mer än halva bilen i motsatt körfält. Förflyttningen bort från bussen var större 
när bussen stod i förarens körriktning. 

Eftersom resultaten inte visar något samband mellan hastighetsval och sidoläge kan 
konstateras att försökspersonerna inte kompenserade en högre hastighet med större 
sidomarginal. Inte heller var det så att det fanns speciellt försiktiga förare som både 
sänkte hastigheten och höll ut mera än andra mindre försiktiga personer. 

 
5.3 Extrapolering till 110-väg 
Det fanns intresse att undersöka körbeteendet även på 110-vägar. Det rymdes inte inom 
projektet, därför skulle en extrapolering från uppmätta data på 70- och 90-väg göras. 
Man måste dock ta hänsyn till att de flesta 110-vägar har en utformning som skiljer sig 
från vägar med lägre hastighetsgräns, speciellt med avseende på mitträcke och väg-
bredd. Eftersom skillnaden för de flesta mått är större för faktorn hållplatssida än för 
faktorn hastighetsgräns på sträckan kan man anta att denna trend fortsätter för 110-väg. 
Då vägutformningen på de flesta 110-vägar gör att körbanorna i de olika riktningarna är 
mer skilda än på vägar med lägre hastighet kan man till och med anta att inbromsningen 
för en buss på vänster sida skulle vara ännu mindre än för 70- och 90-vägar. 

Man kan anta att den minsta hastigheten på sträckan skulle ligga över den för en sträcka 
skyltad med 90 km/h. Det är också troligt att inbromsningen kommer att vara starkare 
än på 90-väg istället för att bromssträckan ökar. 

Sidoförflyttningen skulle troligtvis även ske på 110-väg. Sannolikt är det så att den 
bredare 110-vägen medför en mindre förflyttning i sidled jämfört med en smalare väg. 

En del försökspersoner svarade i enkäten att de inte trodde att regeln skulle fungera på 
90-väg och det finns ingen anledning att de skulle tro att det skulle gå bättre på en 
110-väg. 

 
5.4 Bedömning av risk för upphinnandeolyckor 
Syftet med föreslagen regel om 30 km/h vid passering av stillastående buss är att säkra 
på- och avstigning för passagerare och i synnerhet för barnen. Det finns dock en farhåga 
att man med den tänkta regeln kan skapa nya farliga situationer i form av upphinnande-
olyckor. För att beräkna efter vilken tid en upphinnandeolycka skulle inträffa (time to 
collision) antas att det följande fordonet fortsätter med samma utgångshastighet som det 
första fordonet körde i före inbromsningen. Formeln för beräkningen är följande (se 
bilaga 6): 
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med: t = tid; tH = time headway, dvs. tidslucka mellan båda fordonen vid inbroms-
ningen; v0 = utgångshastigheten för båda fordonen vid inbromsningen (i m/s); a = 
retardationen av första fordonet (i m/s2). 

Utgår man exempelvis från en utgångshastighet av 70 km/h (= 19,4 m/s), en tidslucka 
av 2 s mellan fordonen och en retardation av -0,9 m/s2, vilket var den genomsnittliga 
uppmätta retardationen på 70-sträcka, så tar det 9,3 sekunder innan fordonen skulle 
kollidera om det följande fordonet fortsatte med samma hastighet (6,6 s för en tidslucka 
på 1 s; 11,4 s för en tidslucka på 3 s). För en utgångshastighet av 90 km/h (= 25 m/s) 
och en retardation av 1,4 m/s2, vilket var den genomsnittliga uppmätta retardationen på 
90-sträcka, skulle det ta 8,5 sekunder (tidslucka: 2 s) respektive 6,0 sekunder (tidslucka: 
1 s) respektive 11,7 sekunder (tidslucka 3 s). 

Betraktar man den genomsnittliga uppmätta maximala retardationen när bussen står till 
höger om 90-vägen, så skulle en upphinnandeolycka inträffa efter 5,8 sekunder (tids-
lucka 3 s) respektive efter 4,7 sekunder (tidslucka: 2 s) respektive efter 3,3 sekunder 
(tidslucka 1 s) och om det första fordonet bromsade med den maximala retardationen 
över hela sträckan (vilket inte är troligt, eftersom den efter två sekunder redan hade 
hunnit bromsa ner från 90 km/h till ca 14 km/h). Dessutom är de maximala retardatio-
nerna i simulatorn som nämnts ovan med stor sannolikhet starkare än vad de skulle vara 
i verklig trafik. Man kan alltså utgå ifrån att det bakomliggande fordonet sällan har 
mindre än 5 sekunder på sig för att undvika kollisionen. Ofta uppskattas reaktionstiden 
till 1 sekund, vilket innebär att föraren har ytterligare minst 4 sekunder på sig att agera 
för att undvika påkörning av framförvarande fordon. Även om ett efterföljande fordon 
inte ser att en buss har tända blinkljus så är sannolikheten stor att föraren noterar fram-
förvarandes bromsljus. 

Som antytts är det ett mycket otroligt scenario att den maximala retardationen hålls över 
en längre sträcka. Betraktar man värdena för den genomsnittliga retardationen ser man, 
att tidsfönstret till dess att en olycka skulle inträffa är minst 6 s (utgångshastighet 
90 km/h, tidslucka 1 s, genomsnittlig retardation -1,1 m/s2). Om man ökar tidsluckan till 
2 s så är tidsfönstret 8,5 s för 90 km/h, för 3 s tidslucka är tidsfönstret 11,4 s. För 
70 km/h är tidsfönstret ännu större. Dessa beräkningar leder fram till slutsatsen att det är 
osannolikt att den nya regeln skulle leda till fler upphinnandeolyckor. 

 
5.5 Distraktionsbuss 
Alla förare passerade den oskyltade bussen sist på sträckan efter att ha passerat fyra 
bussar med skyltning och flashljus. Distraktionsbussen fanns bara till höger om vägen, 
eftersom det antogs att en möjlig effekt, skulle då visa sig tydligare. Med hjälp av 
distraktionsbussen skulle utvärderas om försökspersonerna reagerade på själva bussen 
som stimulus för inbromsning eller om de tog hänsyn till skylt och ljus. Det kom fram 
mycket tydligt att ljusen och skylten var den avgörande faktorn om man bromsade för 
bussen eller ej även om bussen annars hade precis samma utseende som alla andra 
bussar på sträckan. Detta kan tolkas som att personerna som i enkäten svarade att de 
hade följt regeln var medvetna om att den bara gäller när bussen är försedd med 30-
skylt och flashljus. 
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Även om hastighetsminskningen var mycket svagare vid distraktionsbussen än vid 
bussarna som hade skylt och blinkljus så kunde en marginell reduktion i hastighet 
observeras även vid distraktionsbussen. Förflyttningen i sidled var ungefär lika stor för 
distraktionsbussen som för de andra bussarna på höger sida. Vissa säkerhetsåtgärder 
vidtas alltså även när bussen inte har en skylt eller blinkande ljus. Åtgärden som inte är 
lika ”kostsamma” i tid för förarna (sidoförflyttning, liten hastighetssänkning) vidtas 
snarare än en inbromsning. Det vore intressant att studera hur mötande trafik eller en 
trängre passering skulle påverka beteendet vid bussen. 

 
5.6 Vägverkets informationsbroschyr 
Den egentliga planen var att alla försökspersoner skulle få informationsbroschyren 
3–5 dagar innan de körde i VTI:s simulator (dvs. en del skulle få broschyren i slutet på 
mars, den andra delen i slutet på april). Ett skäl var att betingelserna skulle standardise-
ras så mycket som möjligt, ett andra var att det inte skulle finnas så mycket tid för 
försökspersonerna att vända sig till Vägverket eller media, eftersom broschyren utan 
uppföljande information möjligen kunde förvåna försökspersonerna. På grund av ett 
missförstånd skickades broschyren till alla försökspersoner samtidigt i slutet på mars. 
Adresserna på kuverten skrevs för hand, vilket gjorde några av försökspersonerna 
misstänksamma. Broschyren var inte helt tydlig gällande själva regeln – det framgick 
inte klart om det blinkande ljuset måste vara tänt för att regeln skulle gälla eller om 
regeln även gäller när det blinkande ljuset inte är tänt. Otydligheten kan bero på en 
oklarhet i hur det var tänkt att fungera i praktiken då försöket började. I broschyren står 
det: ”Lampor på skylten kommer att blinka för att göra dig uppmärksam på regeln.” 

Körbeteendet visar att det är viktigt att de blinkande lamporna är på, eftersom de på-
verkar inbromsningen redan innan försökspersonerna kunde läsa skylten. Om regeln 
även gäller när lamporna är av kan det leda till större osäkerhet hos förarna, eftersom de 
inte sänkte hastigheten mycket för en helt omärkt buss. Det är inte lätt att avgöra i alla 
situationer om det är en buss som har skylt (utan blinkande lampor) eller inte. Det är 
viktigt att säkerställa att denna information är tydlig för trafikanterna i så god tid att de 
hinner reducera sin hastighet. Denna urskillningsprocess underlättas betydligt om det 
alltid finns blinkande lampor på bussen när regeln gäller. 

 
5.7 Information 
Även om många förare tog till sig regeln via enbart en broschyr från Vägverket är det 
mycket viktigt att informera brett och tydligt om gällande regel, speciellt med avseende 
på att regeln även gäller när bussen står till vänster om vägen. Här rådde störst osäkerhet 
bland försökspersonerna. Det fanns dock flera som ansåg det positivt att regeln föreslås 
gälla för såväl omkörande som mötande fordon. 

 
5.8 Rekommendation 
Utifrån de samlade resultaten rekommenderas att fortsätta försöksverksamheten kring 
30-regeln med ett större fältförsök. 
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Översikt över fördelningen av bussarna och hastighetsgränserna för alla försöks-
personer. 

  10 km 10 km 10 km 10 km 

kron. hållpl.  1 2 3 4 5 6 7 8 

# fp kön         

1 X   X  X X  
2  X X  X   X 
3 X   X  X X  
4  X X  X   X 
5 X   X X   X 
6  X X   X X  
7  X X   X X  
8 X   X X   X 
9  X X  X   X 
10 X   X  X X  
11  X X  X   X 
12 

♀ 

X   X  X X  

13 X   X  X X  
14  X X  X   X 
15 X   X  X X  
16  X X  X   X 
17 X   X X   X 
18  X X   X X  
19  X X   X X  
20 X   X X   X 
21  X X  X   X 
22 X   X  X X  
23  X X  X   X 
24 

♂ 

X   X  X X  

25 ♂ X   X  X X  

26  X X  X   X 
27  X X   X X  
28 

♀ 
X   X X   X 

 
Teckenförklaring: 
 
♀ försökspersonen är kvinna 
♂ försökspersonen är man 
X buss står vid hållplatsen med tänd skylt (ruta utan buss: kontroll) 

 hållplatsen ligger i samma riktning som försökspersonen kör 
 hållplatsen ligger i motsatt riktning som försökspersonen kör 

orange: sträckan har hastighetsbegränsning 90 
grått: sträckan har hastighetsbegränsning 70 
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Hej och välkommen till VTI. 
 
Tack för att du deltar i denna studie som handlar om att undersöka hur 
körbeteendet påverkas av att man lyssnar på musik. Du kommer att 
kunna välja en ur tre olika CD-skivor som spelas medan du kör. Tänk 
dig att du är på väg att besöka släktingar som bor i en by ute på landet 
som ligger ungefär 6 mil bort. Det är förmiddag, du är ensam i bilen, 
och du har inte särskilt bråttom, men ser fram emot att träffa 
släktingarna. Du har inga andra uppgifter än att köra en ca. 4 mil lång 
sträcka (vilken är en delsträcka av den tänkta vägen till släktingarna) 
på landsväg. Det kommer att ta ca. 45 minuter. Trafikreglerna och 
skyltningen gäller som i vanlig trafik. Det är viktigt att du kör i 
simulatorn som du brukar köra under motsvarande förhållanden i 
verklig trafik. Du ska alltid köra rakt fram.  
 
Innan försöket startar får du träna på köruppgiften i några minuter. 
Under träningspasset får du vänja dig vid att köra simulatorn. Du kan 
under hela träningen ställa frågor till försöksledaren. 
 
Försöksledaren kan under hela körningen höra dig i simulatorn. Det är 
viktigt att du säger till så fort någonting inte känns bra. Du kan 
avbryta försöket när som helst. Försöksledaren lämnar dig och hämtar 
dig i simulatorn, sitt alltså kvar efter försöket. Du ska inte öppna 
dörren till simulatorn själv och inte heller veva ner fönsterrutan. 
 

 



 

 VTI rapport 573 



  

 

 

 

 

Enkät efter genomförd körning i simulatorn. 
 
Vi vill ställa några frågor till Dig som just kört i simulatorn. Att fylla i enkäten 
tar ungefär 10 minuter. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. 
 
 
 
 
 

FP nr __________ Fylls i av försöksledare 

Datum __________ Fylls i av försöksledare 
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1 Kön? 
 

Man   
Kvinna  

 
 

2 Hur gammal är du?   __________ år 
 

 
3 Hur många år har du haft körkort för personbil?   _________ år 

 
 

4 Har du annan körkortsbehörighet? 
 
Ja, för lastbil (C)  
Ja, för buss (D)  
Ja, för taxi  
Ja, för annat _______________  

 
 

5 Hur många mil kör du ungefär totalt per år? 
 

 < 500 mil/år 
 500-1500 mil/år 
 >1500 mil/år 
 Vet ej 

 
 

6 Hur många mil har du totalt kört de senaste 12 månaderna? 
 

 < 500 mil 
 500-1500 mil 
 >1500 mil 
 Vet ej 
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Vi är intresserade av hur du uppfattade den simulerade trafikmiljön du 
just har kört i. 
 

7 Vilka hastighetsbegränsningar var det där du körde? 
 

30 km/h 50 km/h 70 km/h 90 km/h Vet ej 
     

 
 

8 Följde Du dessa hastighetsbegränsningar? 
 

Ja, då det var 
30 km/h 

Ja, då det var 
50 km/h 

Ja, då det var 
70 km/h 

Ja, då det var 
90 km/h 

Nej Vet ej

      
 

 
9 Var det något speciellt som du lade märke till under körningen? 
 
Ja  
Nej  

 
Om ja, vad? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Utmed vägen du har kört har det stått bussar utplacerade. De 
kommande frågorna handlar om dessa bussar. 
 

10 Var det något som framförallt drog till sig din uppmärksamhet 
avseende någon/några av bussarna (markera endast ett svar på 
frågan). 

 
Ja, en 30 km/h-skylt 
Ja, blinkande ljus 
Ja, bussarna i sig 
Annat_____________________________ 
Kommer inte ihåg 

 
 

11 Noterade du vilken typ av skyltning för 30 km/h bussarna hade? 
 

Ja, skylten såg ut så här: 

 

 
 

 
Ja, skylten såg ut så här: 

 

 
 
 

 
Nej  
Vet ej/kommer inte ihåg  

 
 

12 Noterade du om det fanns blinkande ljus ovanför skylten på 
bussarna? 

 
Ja     
 om ja  vid alla bussar  
   inte vid alla bussar  
   minns inte  
Nej     
Vet ej/kommer inte ihåg     
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I de kommande frågorna använder vi orden passerade och mötte. Med 
passerade avser vi när bussen stod i samma riktning som du körde dvs 
att du fick passera bussen. Med mötte menade vi att bussen stod i 
motsatt riktning jämfört med hur du körde dvs. du mötte bussen. 

 
13 Saktade du ner när du passerade någon/några av bussarna? 
 

 Ja, men bara när både 30 km/h-skylt och blinkande ljus fanns på 
bussen 

 Ja, oavsett om bussen var försedd med 30 km/h-skylten och/eller 
blinkande ljus 

 Ja, därför att_________________________________________ 
 Nej 
 Vet ej/kommer inte ihåg 

 
 

14 Saktade du ner när du mötte någon/några av bussarna? 
 

 Ja, men bara när både 30 km/h-skylt och blinkande ljus fanns på 
bussen 

 Ja, oavsett om bussen var försedd med 30 km/h-skylten och/eller 
blinkande ljus 

 Ja, därför att_________________________________________ 
 Nej 
 Vet ej/kommer inte ihåg 

 
 

15 Ändrade du din placering på vägen (dvs. höll större avstånd till 
bussen) när du passerade någon/några av dem? 

 
 Ja, men bara när både 30 km/h-skylt och blinkande ljus fanns på 

bussen 
 Ja, oavsett om bussen var försedd med 30 km/h-skylten och/eller 

blinkande ljus 
 Ja, därför att_________________________________________ 
 Nej 
 Vet ej/kommer inte ihåg 
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16 Ändrade du din placering på vägen (dvs. höll större avstånd till 

bussen) när du mötte någon/några av dem? 
 

 Ja, men bara när både 30 km/h-skylt och blinkande ljus fanns på 
bussen 

 Ja, oavsett om bussen var försedd med 30 km/h-skylten och/eller 
blinkande ljus 

 Ja, därför att_________________________________________ 
 Nej 
 Vet ej/kommer inte ihåg 
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Nu följer frågor om vad du känner till om den nya regeln om 30 km/h som 
högsta tillåtna hastighet när du passerar en stillastående buss. 
  

 
 

17  Kände Du till regeln innan du kom hit idag? 
 
Ja  
Nej  

 
 

18  Har Du fått information om regeln? 
 
Ja     
 om ja  I TV och radio  
   I ett brev från Vägverket hem till mig  
   I tidningar  
   Minns inte  
Nej     
Vet ej     

 
 

19 Regeln gäller…?   (markera med kryss vad som är rätt) 
 
 ja nej vet ej 
… då man passerar ett fordon med skylten    
… då man möter ett fordon med skylten    
… endast då det blinkande ljuset är påslaget    
… endast när det finns människor vid hållplatsen     
… då man kör på landsväg    
… då man kör i tättbebyggt samhälle    
… då man passerar en buss även om inte den är skyltad     
… då man möter en buss även om inte den är skyltad      
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20 Har du följt 30-regeln under körningen? 
 
Ja  
Nej  
Vet ej  

 
Motivera gärna ditt nej- eller vet-ej-svar: 
 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
 
 

21 Tror du att andra trafikanter känner till regeln? 
 
Ja  
Nej  
Vet ej  

 
 

22 Är det en bra regel? 
 
Ja  
Nej  
Vet ej  

 
Varför tycker du så? (motivera gärna ditt svar) 
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Nu följer ett antal frågor om vad du i allmänhet tror är bra åtgärder för att 
öka säkerheten för personer som kliver av och på bussar. 
 

23 Jämfört med när du närmar dig en buss utan 30-km/h skylten, 
kommer du att köra med större säkerhetsmarginal när du närmar 
dig en buss med skylten? 

 
Ja Nej Vet ej 

   
 

24 Jämfört med när andra trafikanter närmar sig en 
buss utan 30-km/h skylten, kommer de att köra 
med större säkerhetsmarginal när de närmar sig en buss med 
skylten? 

 
Ja Nej Vet ej 

   
 

25 Tror du att det är säkert att kliva av och på buss? 
 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 

 
Motivera gärna ditt svar: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

26 I vilket av följande moment tror du att bussresenärer löper störst 
risk att skadas? (markera endast med ett kryss) 

 
Risken att skadas är störst:  
på väg till hållplatsen  
vid väntan vid hållplatsen  
vid påstigning på bussen  
under resan i bussen  
vid avstigning från bussen   
på väg från hållplatsen   
Vet ej  
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27 Anser du att det ska finnas en lag som förbjuder passering (i båda 

riktningarna) av bussar som står stilla vid hållplatsen? 
 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 

 
28 Om man inte har en sådan lag som fråga 27 handlade om; vilka 

av följande hastighetsgränser anser du är rimliga när en buss står 
stilla vid hållplatsen?  

 
 30 km/h 
 50 km/h 
 70 km/h  
 90 km/h eller mer 
 Vet ej 

 
29 Har du några förslag på åtgärder man kan vidta för att öka 

säkerheten för personer som kliver av och på buss? 
 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Bilaga 3
Sidan 10 av 14

VTI rapport 573



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del 2 
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Nu följer frågor om den folder som Vägverket skickade hem till dig om den nya 
regeln 30 km/h vid hållplats. Ett exemplar av den ser Du nedan. 
 
Utsidan: 
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Insidan: 
 

 
 
 

30 Har Du fått foldern? 
 
Ja   och jag hade läst den innan jag kom hit. (gå 

vidare till fråga 31) 
 

   men jag har inte läst den…  
   
Nej   
Vet ej   

… läs igenom foldern, tack.
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31 Är något i foldern oklart? 
 
Ja  
Nej  

 
Om ja, beskriv vad (antingen på raderna nedan eller direkt i foldern ovan): 
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

32 Om foldern ser ut som den gör (med dina eventuella justeringar införda), 
räcker denna information för att du ska förstå att högsta tillåtna 
hastighet när man passerar en buss som stannat vid en hållplats 
är 30 km/h? 

 
Ja  
Nej  
Vet ej  

 
Om nej, beskriv vad mer du anser behövs: 
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
 

Tack för att du svarade på denna enkät. 
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Översikt över hastigheten vid bussens start i alla hållplatser med buss samt hastig-
hetsskillnad i denna och motsvarande hållplats utan buss i samma position för alla 
försökspersoner, beroende på om man påstod att man hade följt regeln eller ej. ”Vä” 
betyder ”vänster” och ”hö” betyder ”höger”. 

 hastighet vid buss vid hållplats …  differens i hastighet vid buss 
mellan hållplatserna … 

 70, hö 70, vä 90, hö 90, vä  5 – 1 

(70, 
hö) 

6 – 2 

(70, 
vä) 

7 – 3 

(90, 
hö) 

8 – 4 

(90, 
vä) 

följde 
regeln 

         

miss          

 35,9 57,5 62,7 72,8  25,80 17,10 7,30 10,40 

ja          

 27,9 29,2 41,4 76,3  58,90 61,60 58,10 30,60 

 36,2 34,2 38,9 38,7  41,00 54,10 39,00 49,80 

 36,4 33,1 39,8 39,1  37,90 51,60 38,00 46,80 

 37,9 37,8 38,0 35,4  40,50 54,40 35,50 57,60 

 26,8 40,5 23,3 27,5  56,70 69,20 47,20 78,50 

 44,1 54,1 31,1 42,8  24,40 39,80 13,60 38,80 

 26,9 26,0 23,1 27,0  40,10 59,90 38,00 60,50 

 37,7 34,0 37,5 75,2  36,70 55,70 38,80 14,90 

 31,6 40,5 34,0 34,9  48,80 58,00 35,70 61,10 

 41,8 17,9 27,3 75,5  26,10 72,60 54,00 6,20 

 30,0 28,8 30,1 33,0  40,90 53,40 43,90 54,00 

 27,9 75,4 27,7 86,8  45,40 67,00 -3,80 2,00 

 23,2 28,8 26,5 25,8  39,00 65,10 35,10 59,90 

 30,6 29,3 28,8 35,7  43,10 63,30 43,50 52,90 

 24,0 29,1 28,7 28,5  43,60 57,40 37,00 56,60 

 43,1 36,5 29,7 64,3  24,40 54,70 35,30 17,10 
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nej          

 30,7 32,8 48,3 45,3  42,40 36,70 46,30 48,30 

 65,9 60,9 84,3 73,6  10,10 -,90 11,30 19,50 

 25,4 39,3 32,4 70,4  43,30 57,40 35,10 23,20 

 40,2 66,8 53,2 79,5  23,30 39,30 -2,80 14,40 

 63,5 70,2 65,4 77,5  4,70 24,80 -3,20 8,40 

 75,3 53,7 51,5 61,5  -6,30 33,40 12,20 12,10 

 60,7 64,2 55,6 69,4  22,40 28,70 8,60 23,90 

 32,5 31,7 31,6 82,0  34,00 51,90 38,00 11,20 

  69,5 83,0 73,7  -,10 1,00 -1,50 11,50 

vet ej          

  64,1 39,9 80,6  37,40 50,30 -,20 5,70 

  68,4 27,2 76,9  43,60 63,30 4,70 13,60 
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Samband mellan positionen för första bromstryck på hållplatssträckan före bussen och 
hastigheten vid bromstrycket beroende på hållplats. Referenslinjerna betecknar 70 km/h 
(grå) och 90 km/h (orange). 
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Samband mellan positionen för första bromstryck på hållplatssträckan före bussen och 
hastigheten vid bromstrycket beroende på den kronologiska ordningen i vilken håll-
platserna passerades (enbart hållplatser med buss). Första hållplatsen är markerad i 
rött (fylld när den låg till höger om vägen, utan fyllning när den ligger till vänster om 
vägen). Andra, tredje och fjärde hållplats med buss är markerade i grönt (från ljus 
övergående till mörk), även här fylld för höger och utan fyllning för vänster. 
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Beräkning av genomsnittlig acceleration 

 
hastighet

sträcka

hastighet
vid inbromsning

lägsta hastighet
på hållplatssträckan

position
vid inbromsning

position vid
lägsta hastighet

genomsnittlig deceleration

 

Översikt över de variabler som användes för att beräkna genomsnittlig retardation. Den 
svarta linjen representerar hastighetsförloppet över sträckan. 

 

I figuren syns vilka variabler som är bekanta för beräkningen av den genomsnittliga 
retardationen (grön linje). Såväl positionen för inbromsningen (i meter före bussen), 
som antogs vara den punkt där den aktiva retardationen började, såsom positionen där 
försökspersonen körde med lägsta hastighet är bekanta (de blå linjerna). Hastigheterna i 
båda punkterna är också bekanta (de röda linjerna). Den svarta linjen antyder 
hastighetsförloppet för en bil över en del av hållplatssträckan. 

Den genomsnittliga retardationen mellan de två punkterna (position vid inbromsning 
och position vid lägsta hastighet) beräknades med följande formel: 

s
v

v
s
v

t
v

t
sa

Δ
Δ

=

Δ
Δ
Δ

=
Δ
Δ

=
Δ
Δ

=
2

2  

Δv är hastighetsskillnaden mellan hastigheten vid början på inbromsningen och den 
lägsta hastigheten på sträckan. 

Δs är sträckan mellan positionerna för de två hastigheterna. 

Δt är tiden som bilen behöver för att komma från positionen vid inbromsningen till 
positionen vid lägsta hastigheten. 

 

Formeln för tiden till kollision beräknades med utgångspunkt från följande formel: 

Formel I: 02
21

01011 2
vttatvxx H+++=  
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Formel II: 22
02022 2

tatvxx ++=  

med: 

x: en punkt på sträckan (index 1 betyder framförvarande fordon, index 2 betyder 
följefordon) 

t: tiden som passerade mellan inbromsningens start och kollisionen 

a: acceleration (här negativt, alltså retardation) 

tH: time headway, alltså tidslucka mellan följefordon och framförvarande 

v: hastighet (första index antyder tidpunkt 0, alltså där inbromsningen börjar, andra 
index betecknar fordonet: 1 är framförvarande, 2 är följefordon) 

 

Det antogs att en kollision skulle ske när x1 = x2, dvs. när båda fordonen befinner sig i 
samma punkt. För enkelhetens skull antogs att fordonen inte hade någon längd. I 
verkligheten sker en kollision alltså något tidigare, nämligen när följefordonets framsida 
rör vid framförvarande fordonets baksida. Sträckan som alltså egentligen måste 
subtraheras från x1 är längden på fordonet 1 (om man utgår ifrån att x ligger vid 
fordonets framkant). 

Om man utgår ifrån att båda fordonen hade samma utgångshastighet och att 
följefordonet inte bromsade (a2 = 0), så kommer man fram till följande formel: 

Formel III: 
1

02
a
vt

t H−=  
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