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Förord 
VTI har bearbetat data från STRADA avseende de som skadats i vägtrafikolyckor när 
buss eller taxi varit inblandade. Studien har särskilt inriktats på skolbarns resor med 
buss. 

Projektet är genomfört med ekonomiskt stöd från såväl Vägverkets Skyltfond som 
Vägverket. Undertecknad har varit projektledare och även svarat för bearbetning av 
uttagna data.  
 
Linköping september 2008 
 
 
Jörgen Larsson 
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Skador i trafikolyckor med buss åren 2003–2006 – särskilt barns skolresor 
 
av Jörgen Larsson  
VTI 
581 95  Linköping 

 

Sammanfattning 
Årligen dödas i genomsnitt tre barn i åldern 6–16 år i anslutning till resor med buss sett 
över hela trafikdygnet. De är vid olyckstillfället vanligen fotgängare på väg till/från 
bussen. Under flera år har (o)säkerheten vid skolelevers resor till/från skolan uppmärk-
sammats och Vägverket har fått i uppdrag av regeringen att se över vad som kan göras 
för att förbättra säkerheten vid bussresan, speciellt i samband med på-/avstigning. 

I föreliggande projekt har en analys av bussrelaterade olyckor åren 2003–2006 genom-
förts med syfte att få en bättre insikt om olyckor som drabbat barn vid resor med buss, 
främst under skoltid. En jämförelse med utfallet vid annan tid och för andra ålders-
grupper har även gjorts. Detta förväntas ge ytterligare möjligheter att bedöma hur 
åtgärder som föreslås för att förbättra barnens trafiksäkerhet också kan påverka resor 
både vid och utanför skoltid. Analysen omfattar totalt 3 748 personer som under fyra-
årsperioden skadats eller dödats i olyckor relaterade till busstrafik/bussåkning. Av dessa 
personer har 105 dödats och 589 skadats svårt, medan resterande 3 054 skadats lindrigt 
enligt polisens rapportering. 

Av de 3 748 personerna skadade i bussrelaterade olyckor var 627 i åldern 6–16 år vid 
olyckstillfället, varav 13 dödades och 108 skadades svårt. Fotgängarna dominerade (11 
av 13) bland de dödade och var en hög andel (45 %, 49 personer ) av de svårt skadade.  

Skademåttet ”antal skadade eller dödade per 100 000 invånare och år” i bussrelaterade 
olyckor har värdet 12,7 för 6–16-åringarna, att jämföras med 11,1 för den stora ålders-
gruppen 25–64 år. Skademåttet är dock högst för åldrarna 17–24 år (värde 16,8). Den 
rangordningen gäller även om endast svårt skadade inklusive dödade beaktas. 

De skadade eller dödade i åldersgruppen 6–16 år var vanligen busspassagerare eller 
fotgängare, medan i åldern 25–64 år utgör personer i personbil och bussresenärerna 
cirka 40 % vardera av de skadade/dödade i bussrelaterade olyckor. När endast svårt 
skadade och dödade beaktas var hälften av de drabbade 6–16-åringarna fotgängare. Sett 
över samtliga trafikantkategorier dominerar delgruppen 13–16 år bland de svåraste 
skadegraderna, de utgör ca 70 % av fallen. Många skador uppstår i miljöer med hastig-
hetsgräns 50 km/h, men om endast svårskade-/dödsfallen beaktas framstår miljöer med 
70/90/110 km/h som väl så drabbade, speciellt vad gäller dödsfall. 

De flesta av 6–16-åringarnas skador (två tredjedelar) har skett under skoltid. När endast 
skador under skoltid studeras framkommer att cirka hälften av de skadade varit buss-
resenärer. Bland de svåraste skadorna (inklusive dödsfall) är det dock fotgängarna som 
dominerar, 69 % av 71 barn. Vid samma tider kan som jämförelse nämnas att bland 
åldersgruppen 25–64 år var nästan 77 % av de dödade eller svårt skadade i bussrelatera-
de olyckor antingen bussresenär eller personer i personbil. 

Det är 32 olyckor som med stor säkerhet kunnat kategoriseras som ”skolskjutsolyckor”. 
Det är en mycket liten andel (13 %) av de 244 bussrelaterade olyckorna som skett under 
skoltid. De 32 skolskjutsolyckorna har resulterat i totalt 87 skadade 6–16-åringar, varav 
tre dödades och åtta skadades svårt. 
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Injuries in road accidents involving buses during 2003–2006 – with particular 
reference to children's school journeys 
 
by Jörgen Larsson  
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 

Summary 
Every year, on average, three children aged 6–16 are killed in conjunction with journeys 
by bus over the whole service day. At the time of the accident they are usually pede-
strians on the way to/from the bus. 

For several years, the (lack of) safety associated with school children's journeys to/from 
the school has attracted attention, and the Swedish Road Administration was commis-
sioned by the Government to find what can be done to improve safety in conjunction 
with bus journeys, especially at the time people are getting on/off the bus. 

In this project, an analysis has been made of bus related accidents during the period of 
2003–2006, with the aim of acquiring a better insight into accidents sustained by 
children during journeys by bus, chiefly during school hours. A comparison has also 
been made with the outcome at other times and for other age groups. This is expected to 
provide further opportunities for assessing how the measures proposed for improving 
children's road safety may also affect journeys both during and outside school hours. 
The analysis comprises a total of 3,748 people who, over the four year period, were 
injured or killed in accidents related to bus traffic/bus travel. Of these people, 105 were 
killed and 589 severely injured, while the remaining 3,054 were slightly injured 
according to police reports. 

Of the 3,748 people injured in bus related accidents, 627 were aged 6–16 at the time of 
the accident, 13 of whom were killed and 108 severely injured. Pedestrians dominated 
(11 of 13) among the fatalities, and represented a high proportion (45%, 49 people) of 
those severely injured. 

The injury index "number injured or killed per 100,000 inhabitants per year" for bus 
related accidents has the value 12.7 for the 6–16 age group, compared with the figure of 
11.1 for the large 25–64 age group. The index is however highest for the ages 17–24 
(value 16.8). This ranking persists even if only those severely injured, inclusive of 
fatalities, are considered. 

Those injured or killed in the 6–16 age group were usually bus passengers or pede-
strians, while in the 25–64 age group car drivers/passengers and bus passengers account 
for ca 40% each of those severely injured/killed in bus related accidents. 

When only those severely injured and killed are considered, one half of the 6–16 age 
group involved were pedestrians. Considered over all road user categories, the subgroup 
13–16 dominates among those most severely injured, making up ca 70% of the cases. 

Many injuries are caused in environments with a speed limit of 50 km/h, but if only 
severe injuries/fatalities are considered, the environments with 70/90/110 km/h are just 
as badly affected, especially as regards fatalities. 
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Most of the injuries to those in the 6–16 age group (two thirds) occurred during school 
hours. When only injuries during school hours are studied, it is found that about one 
half of those injured were bus passengers. However, among the most severe injuries 
(including fatalities) it is pedestrians who dominate, 69% of 71 children. It may be 
pointed out by way of comparison that, during the same hours, almost 77% of those 
killed or severely injured in bus related accidents in the 25–64 age group were either 
bus passengers or passenger car occupants. 

There are 32 accidents which may, without a doubt, be categorised as "school journey 
accidents". This is a very small proportion (13%) of the 244 bus related accidents which 
occurred during school hours. These 32 school journey accidents resulted in a total of 
87 injuries to those in the 6–16 age group, three of whom were killed and eight severely 
injured. 
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1 Bakgrund och syfte 
Enligt ”Handbok för skolskjutsförare” [Sörensen, Anund & Zetterberg, 2005] åker varje 
skoldag ca 250 000 grundskole- och särskoleelever skolskjuts i någon form. Nära 
100 000 av dessa nyttjar då den ordinarie linjetrafiken [Gummeson, 2005]. I en tidigare 
undersökning [Thulin, 2000], som omfattade åldrarna 6–19 år, framkom att medelres-
längden (medianen) för en enkelresa med buss till skolan var 8,5 km. Räknat på att det 
gäller även i ”grundskoleåldern” och på i genomsnitt 170 närvarodagar per elev och år 
ger det 85 miljoner enkelresor per år med buss för grundskoleelever. De producerar då 
ett årligt trafikarbete på ca 722 miljoner personkilometer. Även om resandet enligt ovan 
är omfattande gäller att det i Vägverkets olycksdatabaser inte finns någon särskild term 
eller variabelvärde som anger ifall olyckan skett med ”skolskjuts”. 

Tidigare har VTI redovisat en analys av ”Skolskjutsbarns inblandning i olyckor 1994–
2001” [Anund, Larsson & Falkmer, 2003]. Då framkom att under den åttaårsperioden 
inträffade 256 olyckor med totalt 361 skadade eller dödade barn i s.k. skolskjutsolyckor. 
Av dessa dödades 15 och 96 skadades svårt. De barn som skadats vid misstänkta ”skol-
skjutsolyckor” hade vanligen befunnit sig utanför bussen. Ofta hade barnet sprungit ut 
bakom eller framför bussen. Den genomsnittliga åldern på skadade barn var 12 år, 
många av dem var därmed i högstadieåldern. 

Efter några dödsolyckor år 2004 uppmärksammades (o)säkerheten vid skolelevers resor 
ytterligare och Näringsdepartementet hade kontakter med Vägverket och ett antal andra 
myndigheter/aktörer. Under våren 2005 lade Vägverket fram förslag [Gummeson, 2005] 
till åtgärder för att primärt förbättra trafiksäkerheten vid transporter till/från skolan. 
Förslagen har fokus på ökad säkerhet vid på/avstigning. Regeringen gav Vägverket i 
uppdrag att testa möjligheterna att bland annat införa hastighetsgräns 30 km/tim vid 
passage av stillastående buss. 

Föreliggande projekt har inledningsvis syftat till att ytterligare analysera barns utsatthet 
i personskadeolyckor som inträffat under skoltid och där buss/taxi varit inblandad. 
Avsikten var att inom ramen för detta projekt även kunna ge underlag för att göra en 
skattning av vilken nytta de av Vägverket föreslagna åtgärderna skulle ha haft för de 
olyckor som redan inträffat.  

Eftersom Vägverkets åtgärdsförslag inte helt kan begränsas till upphandlade skol-
skjutsar har projektet utvidgats till att även omfatta analys av bussolyckor med: 

• barn utanför skoltid 
• andra åldersgrupper. 

Projektet ska resultera i en bättre insikt om barns olyckor vid bussåkning under skoltid 
samt även en jämförelse med utfallet vid annan tid och för andra åldersgrupper. Detta 
förväntas ge ytterligare möjligheter att bedöma hur åtgärder som föreslås för att för-
bättra barnens trafiksäkerhet också kan påverka resor både vid och utanför skoltid. 

Kunskapen kan också förbättras om hur eventuella åtgärder som inte specifikt avser 
skolbarn även kan påverka andra åldersgrupper som reser med buss. Denna information 
kan ligga till grund för hur regler/utformning kan gälla inte bara ”skolskjuts” utan mera 
generellt vid busshållplatser. 
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2 Omfattning och definitioner 
Primärt har ett uttag av data ur STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) 
för åren 2003–2006 gjorts. Vissa jämförelser görs med tidigare insamlat material av-
seende gående/bussåkande barn skadade i trafikolyckor under skoltid 1994–2001. 

För de fyra åren 2003–2006 omfattar nu analysen även andra åldersgrupper och tider. 
Detta för att skatta skolbarnens säkerhet i samband med bussåkning både under och 
utanför skoltid samt att kunna jämföra med situationen för andra åldersgrupper. Därmed 
kan den totala potentialen för de förbättringsåtgärder som föreslagits bedömas. 

I Vägverkets olycksdatabaser finns ingen särskild notering huruvida olyckan skett med 
skolskjuts. Därför har uttagen inriktats på att välja ut vägtrafikolyckor och däri skadade 
personer där det finns en buss noterad som inblandat trafikelement. Någon motsvarighet 
finns inte för taxiolyckor, eftersom taxi inte finns som särskild kod för trafikelement. 
Därför har istället sökts efter orden ”taxi” och ”skol” i polisens fritt formulerade olycks-
beskrivning för att hitta relevanta olyckor/skador. 

Det sistnämnda gav dock endast en handfull registrerade skador de aktuella åren, därför 
är analysen helt inriktad på olyckor/skador i anslutning till bussresa.  

Uttaget av olyckor 2003–2006 där buss finns registrerad som inblandat trafikelement 
visar på 3 557 personer som skadats eller dödats. 

Detta misstänks dock inte vara heltäckande. I vissa olyckor kan bussen ha hunnit åka 
ifrån den berörda olycksplatsen och har därigenom inte registrerats som inblandat trafik-
element. Även vid andra olyckssituationer kan inblandad buss saknas i registerdata. 
Därför har ett speciellt uttag från STRADA gjorts av fotgängarolyckor, F-olyckor. För 
de olyckor som inte haft buss registrerat som inblandat trafikelement har en sökning 
gjorts efter text som innehåller ”buss” eller ”hållplats” i den s.k. ”Accident Descrip-
tion”. Därefter har en manuell granskning gjorts av texten i ”Accident Description”. 
Därutöver har även den kunskap om svåra olyckor med buss som dokumenterats av 
Vägtrafikinspektionen [Ifver, 2006] nyttjats. Där nämns en dödsolycka i samband med 
bussresa från skolan år 2004 inom Örnsköldsviks kommun. Olyckan är registrerad i 
STRADA, men där finns inga direkta tecken på att olyckan var bussrelaterad. Den 
olyckan inkluderas dock i nedanstående analys. Totalt har dessa kompletteringar gett ett 
tillskott på 191 personer som skadats eller dödats. Av dessa dödades 7 personer och 48 
skadades svårt. 

Därmed kommer bearbetningen att omfatta totalt 3 748 personer som skadats eller 
dödats i bussrelaterade olyckor 2003–2006. Av dessa har 105 dödats och 589 skadats 
svårt, medan resterande 3 054 skadats lindrigt enligt polisen. 

Med bussrelaterad olycka avses då här en olycka som kan relateras till en buss-
resa, den skadade kan dock ha befunnit sig utanför t.ex. som fotgängare på väg 
till/från busshållplats eller som cyklist/mopedist/bilist. 

Figur 1 visar hur antal skadade (inkl. dödade) personer i olyckor med dessa bussrela-
terade olyckor fördelar sig efter skadegrad (D=dödad, SS=svårt skadad, LS=lindrigt 
skadad), ålder och tidpunkt (kalenderår respektive skoltid/ej skoltid). 

 



VTI rapport 624 11 

D SS LS Totalt
105 589 3054 3748

0-5 år 17 18-24 25-64 >=65 okänd
47 97 487 2094 370 27

Varav 6-16 år
627

År D SS LS Totalt
2003 4 30 143 177
2004 3 38 100 141
2005 1 20 123 144
2006 5 20 140 165
Totalt 13 108 506 627

Skoltid Ej skoltid
År D SS LS Totalt År D SS LS Totalt

2003 3 21 92 116 2003 1 9 51 61
2004 3 22 60 85 2004 0 16 40 56
2005 0 7 84 91 2005 1 13 39 53
2006 3 12 102 117 2006 2 8 38 48
Totalt 9 62 338 409 Totalt 4 46 168 218

Övriga åldrar

 
Figur 1  Skadade (inkl. dödade) personer i bussrelaterade olyckor 2003–2006. 
 

Figuren visar att åren 2003–2006 har totalt 3 748 personer skadats eller dödats i olyckor 
där buss antingen funnits med som närvarande trafikelement eller nyligen avlägsnat sig 
från en hållplats. I några fall har olyckan utifrån olycksbeskrivningen bedömts ha skett i 
anslutning till att en fotgängare varit på väg till/från en busshållplats. 
Som jämförelse kan nämnas att enligt den officiella statistiken [SIKA, 2007] skadades 
eller dödades dessa fyra år totalt 108 674 personer i vägtrafikolyckor, varav 1 894 
dödades och 16 560 skadades svårt. 
Figuren visar också att av de 3 748 personerna skadade i bussrelaterade olyckor var 627 
i åldern 6–16 år vid olyckstillfället, varav 13 dödades och 108 skadades svårt. De flesta 
skadorna har skett under skoltid. I en grov uppdelning av tiden har ”skoltid” här defi-
nierats som måndag–fredag klockan 6.00–16.59 följande perioder: 
 
2003  7 jan–13 jun, 18 aug–19 dec. Ej (18 apr, 21 apr, 1 maj, 29–30 maj). 
2004  7 jan–11 jun, 16 aug–21 dec. Ej (9 apr, 12 apr, 20–21 maj). 
2005  10 jan–10 jun, 15 aug–21 dec. Ej (25 mar, 28 mar, 5–6 maj). 
2006  9 jan–16 jun, 21 aug–21 dec. Ej (14 apr, 17 apr, 1 maj, 25–26 maj, 5–6 jun). 
 
Definitionen innebär att skoltiden överskattas en aning eftersom barnen ofta slutar 
betydligt tidigare under dagen (skolresan avslutas avsevärt före klockan 17), men även 
pga. att inte sportlov, påsklov och höstlov exkluderats i full utsträckning. 
 



12 VTI rapport 624 

3 Skador i alla åldrar 
3.1 Alla tider på året 
Under de fyra åren 2003–2006 har i genomsnitt nästan 940 personer per år skadats eller 
dödats i olyckor där buss varit så pass inblandad så att den i olycksregistret registrerats 
som delaktigt trafikelement eller att det i olycksbeskrivningen framgått att fotgängare på 
väg till/från en bussresa råkat ut för olycka vid busshållplats. Hur antal skadade inkl. 
dödade personer fördelar sig efter trafikantkategori och år redovisas i tabell 1.  

 
Tabell 1  Skadade inkl. dödade i bussrelaterade olyckor 2003–2006. Antalsmässig och 
procentuell fördelning efter trafikantkategori för olika år. 

År Trafikant-
kategori 2003 2004 2005 2006 2003–2006 

Personbilist 337 (35,2 %) 354 (37,8 %) 290 (33,4 %) 300 (30,5 %) 1 281 (34,2 %) 

Lastbilist 26 (2,7 %) 28 (3,0 %) 27 (3,1 %) 26 (2,6 %) 107 (2,9 %) 

Buss 354 (37,0 %) 319 (34,0 %) 356 (41,0 %) 423 (43,0 %) 1 452 (38,7 %) 

Mc/mopedist 24 (2,5 %) 24 (2,6 %) 32 (3,7 %) 25 (2,5 %) 105 (2,8 %) 

Cyklist 45 (4,7 %) 59 (6,3 %) 39 (4,5 %) 43 (4,4 %) 186 (5,0 %) 

Gående 163 (17,0 %) 149 (15,9 %) 123 (14,2 %) 163 (16,6 %) 598 (16,0 %) 

Övriga 9 (0,9 %) 4 (0,4 %) 2 (0,2 %) 4 (0,4 %) 19 (0,5 %) 

Alla 958 (100 %) 937 (100 %) 869 (100 %) 984 (100 %) 3 748 (100 %) 

 

Även om den största trafikantkategorin är personer inne i bussen, knappt 39 % i genom-
snitt, så är majoriteten av de skadade utanför bussen. Exempelvis har ca 34 % av totalen 
befunnit sig i personbil medan 16 % av totalen varit gående. 

Hur de olika skadegraderna fördelar sig på trafikantkategorier visas i tabell 2. 

 
Tabell 2  Skadade inkl. dödade i bussrelaterade olyckor 2003–2006. Antalsmässig och 
procentuell fördelning efter trafikantkategorier för olika skadegrad. 

Trafikant-   Skadegrad  
kategori Dödade Svårt 

skadade 
Lindrigt skadade Totalt 

Personbilister 40 (38,1 %) 198 (33,6 %) 1 043 (34,2 %) 1 281 (34,2 %) 

Lastbilister 2 (1,9 %) 17 (2,9 %) 88 (2,9 %) 107 (2,9 %) 

Buss 25 (23,8 %) 171 (29,0 %) 1 256 (41,1 %) 1 452 (38,7 %) 

Mc/mopedist 6 (5,7 %) 25 (4,2 %) 74 (2,4 %) 105 (2,8 %) 

Cyklister 3 (2,9 %) 41 (7,0 %) 142 (4,6 %) 186 (5,0 %) 

Gående 29 (27,6 %) 133 (22,6 %) 436 (14,3 %) 598 (16,0 %) 

Övriga 0 4 (0,7 %) 15 (0,5 %) 19 (0,5 %)  

Alla 105 (100 %) 589 (100 %) 3 054 (100 %) 3 748 (100 %) 
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Tabellen visar att majoriteten av de dödade i bussrelaterade olyckor antingen varit i 
personbil (38 %) eller befunnit sig i bussen (24 %). Cirka 28 % av de dödade har varit 
fotgängare. Bland de svårt skadade svarar fotgängarna för drygt 22 % av de drabbade. 

 
Åldersklasser 
Ur tabell 3 kan utläsas att i åldersgruppen 6–16 år har i genomsnitt 157 personer per år 
skadats eller dödats i bussrelaterade olyckor. Det antalet utgör ca 17 % av totalantalet. 

 
Tabell 3  Skadade inkl. dödade i bussrelaterade olyckor 2003–2006. Antalsmässig 
fördelning efter åldersklass för olika år. 

År  
Ålder 2003 2004 2005 2006 2003–2006 

0–5 15 6 16 10 47 

6–16 177 141 144 165 627 

17 19 25 21 32 97 

18–24 143 129 100 114 486 

25–64 521 539 472 562 2 094 

65– 81 89 113 87 370 

okänd 2 8 3 14 27 

Alla 958 937 869 984 3 748 

 

Eftersom åldersklasserna är olika stora är det av intresse att visa skademåttet ”antal 
skadade eller dödade per 100 000 invånare” (avser antal invånare den 31 december) och 
hur det har utvecklats för åldersklasserna åren 2003–2006, vilket visas i tabell 4a. 
Personer med okänd ålder har placerats i den största åldersgruppen, 25–64 år. 

 
Tabell 4a  Skadade inkl. dödade i bussrelaterade olyckor 2003–2006. Skademåttet 
”antal skadade eller dödade per 100 000 invånare” för olika åldersklass och år. 

År  

Ålder* 2003 2004 2005 2006 2003–2006 

0–5 2,7 1,0 2,7 1,6 2,0 

6–16 14,0 11,3 11,8 13,7 12,7 

17 17,2 22,1 17,5 25,8 20,7 

18–24 19,6 17,4 13,3 14,7 16,2 

25–64 11,0 11,5 9,9 11,9 11,1 

65– 5,3 5,7 7,2 5,5 5,9 

Alla 10,7 10,4 9,6 10,8 10,4 

* Personer med okänd ålder har placerats i den största åldersgruppen, 25–64 år. 
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Som synes är det åldrarna 17–24 år som har det högsta skademåttet. Om 17-åringarna 
införlivas i gruppen 18–24 år blir värdet 16,8. Jämför med pensionärer (≥ 65 år) och 
små barn (0–5 år) som har avsevärt lägre skademått. Åldersgruppen 6–16 år ligger bara 
aningen högre än den stora gruppen 25–64-åringarna. 

Om skademåttet begränsas till att avse endast dödade eller svårt skadade personer blir 
utfallet som i tabell 4b. 

 
Tabell 4b  Svårt skadade eller dödade i bussrelaterade olyckor 2003–2006. Skademåttet 
”antal svårt skadade eller dödade per 100 000 invånare” för olika åldersklass och år. 

År  
Ålder* 2003 2004 2005 2006 2003–2006 

0–5 0,2 0,2 0,2 0 0,1 

6–16 2,7 3,3 1,7 2,1 2,4 

17 5,4 9,7 0,8 4,0 4,9 

18–24 4,4 2,7 2,5 3,1 3,2 

25–64 2,0 1,9 1,5 2,0 1,8 

65– 1,7 1,4 1,7 1,6 1,6 

Alla 2,1 2,1 1,5 1,9 1,9 

* Personer med okänd ålder har placerats i den största åldersgruppen, 25–64 år. 

 

Tabell 4b visar att även när de svårt skadade eller dödade betraktas är det framförallt 
åldersgruppen 17–24 år som har högst skademått. Endast de minsta barnen har riktigt 
låga tal, medan 6–16-åringarna ligger något högre än gruppen 25–64 år. 

 
Åldersklasser och trafikantgrupper  
De olika åldrarna har olika fördelning avseende vilken trafikantgrupp man uppträder 
som i trafiken, vilket också visas i skadeutfallet för olika åldersgrupper, se tabell 5a. 
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Tabell 5a  Skadade inkl. dödade i bussrelaterade olyckor 2003–2006. Antal och 
procentuell fördelning efter trafikantkategori för olika åldersgrupper. 

  Ålder*
 Trafikant-

kategori 
0–5 6–16 17 18–24 25–64 ≥65 Alla 

Antal Personbilist 19 60 15 241 824 122 1 281 
 Lastbilist 2 4 1 19 77 4 107 
 Buss 16 263 41 133 858 141 1 452 
 Mc/mopedis 0 54 5 9 35 2 105 
 Cyklist 0 48 2 19 102 15 186 
 Gående 10 196 33 62 214 83 598 
 Övriga 0 2 0 3 11 3 19 
 Alla 47 627 97 486 2 121 370 3 748 

(%) Personbilist 40,4 9,6 15,5 49,6 38,8 33,0 34,2 
 Lastbilist 4,3 0,6 1,0 3,9 3,6 1,1 2,9 
 Buss 34,0 41,9 42,3 27,4 40,5 38,1 38,7 
 Mc/mopedis 0 8,6 5,2 1,9 1,7 0,5 2,8 
 Cyklist 0 7,7 2,1 3,9 4,8 4,1 5,0 
 Gående 21,3 31,3 34,0 12,8 10,1 22,4 16,0 
 Övriga 0 0,3 0 0,6 0,5 0,8 0,5 
 Alla 100 100 100 100 100 100 100 

* Personer med okänd ålder har placerats i den största åldersgruppen, 25–64 år. 

 

Tabellen visar att skadade eller dödade i åldersgruppen 6–16 år vanligen är buss-
passagerare eller fotgängare, medan bland åldersgruppen 18–24 år är ungefär hälften av 
de skadade/dödade i personbil. I åldern 25–64 år utgör personbilisterna och buss-
resenärerna ca 40 % vardera av de skadade/dödade. 

Tabell 5b visar motsvarande utfall, men endast för dödade eller svårt skadade. 
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Tabell 5b  Svårt skadade eller dödade i bussrelaterade olyckor 2003–2006. Antal och 
procentuell fördelning efter trafikantkategori för olika åldersgrupper. 

  Ålder*
 Trafikant-

kategori 
0–5 6–16 17 18–24 25–64 ≥65 Alla 

Antal Personbilist 2 17 3 48 140 28 238 
 Lastbilist 0 1 0 4 13 1 19 

 Buss 0 16 7 20 121 32 196 

 Mc/mopedist 0 14 1 3 12 1 31 

 Cyklist 0 12 2 6 20 4 44 

 Gående 1 60 10 13 45 33 162 

 Övriga 0 1 0 1 2 0 4 

 Alla 3 121 23 95 353 99 694 

(%) Personbilist 66,7 14,0 13,0 50,5 39,7 28,3 34,3 

 Lastbilist 0 0,8 0 4,2 3,7 1,0 2,7 

 Buss 0 13,2 30,4 21,1 34,3 32,3 28,2 

 Mc/mopedist 0 11,6 4,3 3,2 3,4 1,0 4,5 

 Cyklist 0 9,9 8,7 6,3 5,7 4,0 6,3 

 Gående 33,3 49,6 43,5 13,7 12,7 33,3 23,3 

 Övriga 0 0,8 0 1,1 0,6 0 0,6 

 Alla 100 100 100 100 100 100 100 

* Personer med okänd ålder har placerats i den största åldersgruppen, 25–64 år. 

 

I tabellen kan noteras att bland svårt skadade eller dödade i åldersgruppen 6–16 år är 
hälften fotgängare, medan bland åldersgruppen 18–24 år är hälften i personbil. När det 
gäller de drabbade i den stora åldersgruppen 25–64 år så är det vanligast att de antingen 
suttit i personbil eller i buss. Endast 13 % av de skadade eller dödade 25–64-åringarna 
har varit fotgängare. Ytterligare jämförelser med denna stora åldersgrupp görs i näst-
kommande kapitel. 
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4 Skador för åldersgrupp 6–16 år 
4.1 Alla tider på året 
För de 627 barn i ålder 6–16 år som skadats eller dödats i 410 bussrelaterade olyckor 
visar tabell 6 hur de årsvis fördelar sig på olika trafikantgrupper.  

 
Tabell 6  Skadade inkl. dödade i bussrelaterade olyckor 2003–2006. Årvis antalsmässig 
och procentuell fördelning efter trafikantkategori för åldersgruppen 6–16 år. 

 År 

2003 2004 2005 2006 2003–2006 Trafikantgrupp 

Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 

Personbilist 16   9,0 25 17,7 9 6,3 10 6,1 60 9,6 

Bussresenär 87   49,2 34 24,1 64 44,4 78 47,3 263 41,9 

Mc/moped 8 4,5 10 7,1 23 16,0 13 7,9 54 8,6 

Cyklister 12 6,8 14 9,9 12 8,3 10 6,1 48 7,7 

Gående 52 29,4 56 39,7 34 23,6 54 32,7 196 31,3 

Övriga, inkl i lastbil 2 1,1 2 1,4 2 1,4 0 – 6 1,0 

Alla 177 100 141 100 144 100 165 100 627 100
 

Tabellen visar att det är vanligast att barnen skadas antingen som bussresenär (42 %) 
eller gående (31 %). Den årsvisa variationen är tämligen stor för antalet skadade i buss 
och det gäller även barn i personbil. De 263 skadade (inkl. dödade) i buss bygger på 87 
olyckor. De 196 skadade eller dödade fotgängarna kommer från 178 olyckor. 

 
Tabell 7  Skadade inkl. dödade 6–16-åringar i bussrelaterade olyckor 2003–2006. 
Antalsmässig och procentuell fördelning efter trafikantkategorier för olika skadegrad. 

Trafikant-   Skadegrad  
kategori Dödade Svårt skadade Lindrigt skadade Totalt 

Personbilister 1 (7,7 %) 16 (14,8 %) 43 (8,5 %) 60 (9,6 %) 

Bussresenär 1 (7,7 %) 15 (13,9 %) 247 (48,8 %) 263 (41,9 %) 

Mc/mopedist 0 14 (13,0 %) 40 (7,9 %) 54 (8,6 %) 

Cyklister 0 12 (11,1 %) 36 (7,1 %) 48 (7,7 %) 

Gående 11 (84,6 %) 49 (45,4 %) 136 (26,9 %) 196 (31,3 %) 

Övriga, inkl i lastbil 0 2 (1,9 %) 4 (0,8 %) 6 (1,0 %) 

Alla 13 (100 %) 108 (100 %) 506 (100 %) 627 (100 %) 

 

I tabell 7 visas att bussresenärerna utgör nästan hälften av de lindrigt skadade 
6–16-åringarna medan det är de gående som svarar för 45 % av de svårt skadade. Av de 
dödade barnen var 85 % fotgängare (11 av 13). Om endast de svårt skadade eller dödade 
beaktas, totalt 121 barn, framstår barnen som fotgängare som de mest utsatta. De 60 ut-
gör hälften av de svårt skadade eller dödade barnen i aktuell ålder.  
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Åldersgruppen 6–16 år är heterogen, de yngsta är t.ex. inte bussresenärer i samma om-
fattning som tonåringarna [Thulin, 2000] och kan inte köra mc/moped laglydigt. Inom 
figurerna 2a–2b nedan har barnen delats in i tre åldersgrupper: 6–9 år, 10–12 år samt 
13–16 år. 
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Figur 2a  Skadade inkl. dödade 6–16 år, i bussrelaterade olyckor 2003–2006. För-
delning efter olika åldersundergrupper för olika trafikantkategorier. 
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Figur 2b  Svårt skadade inkl dödade 6–16 år, i bussrelaterade olyckor 2003–2006. 
Fördelning efter olika åldersundergrupper för olika trafikantkategorier.  
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När figurerna 2a och 2b jämförs syns att många bussresenärer skadats lindrigt och att 
det är ungefär lika många barn som skadas svårt eller dödas i personbil som i buss. 
Oavsett trafikantkategori är det åldersgruppen 13–16 år som svarar för flest 
skadade/dödade. 

I figur 3 (motsvarar figur 2b) visas fördelningen på trafikantkategori per åldersgrupp. 
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Figur 3  Svårt skadade inkl. dödade 6–16 år, i bussrelaterade olyckor 2003–2006. 
Fördelning efter olika trafikantkategorier för olika åldersundergrupper. 
 

Figur 3 visar hur delgruppen 13–16 år dominerar, de utgör nästan 70 %. Även om 
andelen gående är högre bland de yngre åldrarna gör delgruppens storlek att antalet 
svårt skadade eller dödade gående är hög bland de i 13–16-årsåldern. Dessutom 
tillkommer trafikantkategorin mc/moped i den delgruppen.  

Det årsvisa utfallet vad gäller svårt skadade eller dödade barn illustreras i figur 4 för 
olika trafikantkategorier. Som synes är det relativt stor variation mellan åren. 
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Barn 6-16 år svårt skadade eller dödade i bussrelaterade olyckor 2003-2006
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Figur 4  Svårt skadade inkl. dödade 6–16 år i bussrelaterade olyckor 2003–2006. Årvis 
fördelning efter trafikantkategori. 
 

Figurerna 5a–5e visar hur antal skadade eller dödade (627 barn) i de bussrelaterade 
olyckorna fördelar sig på hastighetsgräns, platstyp, vägtyp, väglag och ljusförhållande. 
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Figur 5a  Skadade inkl. dödade 6–16-åringar i bussrelaterade olyckor 2003–2006. 
Fördelning efter skadegrad och hastighetsgränser. 
 
I figur 5a syns att många skador uppstår i 50-miljö, men om endast svåra/dödliga skador 
beaktas framstår 70/90/110-miljöer som väl så drabbade, framförallt vad gäller dödsfall. 
Motsvarande diagram för endast 13–16-åringar återfinns senare i figur 6a. 
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Figur 5b åskådliggör att de flesta skador, speciellt de svåraste, sker på sträckor. 
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Figur 5b  Skadade inkl. dödade 6–16-åringar i bussrelaterade olyckor 2003–2006. 
Fördelning efter skadegrad och platstyp.  
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Figur 5c  Skadade inkl. dödade 6–16-åringar i bussrelaterade olyckor 2003–2006. 
Fördelning efter skadegrad och vägtyp.  
 

Det är i första hand på vanlig väg, i andra hand på gator som barnen skadas eller dödas. 
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Barn 6-16 år skadade eller dödade i bussrelaterade olyckor 
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Figur 5d  Skadade inkl. dödade 6–16-åringar i bussrelaterade olyckor 2003–2006. 
Fördelning efter skadegrad och väglag.  
 

Enligt figur 5d sker många skador i torrt väglag, när det gäller dödsfallen har lika många 
inträffat vid torrt väglag som vid is/snö-väglag. 
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Figur 5e  Skadade inkl. dödade 6–16-åringar i bussrelaterade olyckor 2003–2006. 
Fördelning efter skadegrad och ljusförhållande. 
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Enligt figur 5e dominerar lindriga skador i dagsljus, men när det gäller svåra skador är 
det bara ca dubbelt så många i dagsljus som i mörker. Av dödsfallen skedde sex i dags-
ljus och sju i mörker eller gryning/skymning. Av de sju sistnämnda var sex fotgängare. 

I figur 6a visas hur antal skadade eller dödade i de bussrelaterade olyckorna fördelar sig 
på hastighetsgräns för endast 13–16-åringar (383 barn). Jämför med tidigare figur 5a. 
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Figur 6a  Skadade inkl. dödade 13–16-åringar i bussrelaterade olyckor 2003–2006. 
Fördelning efter skadegrad och hastighetsgränser. 
 

Figur 6a visar precis som figur 5a att många skador sker i 50-miljö, men svåra/dödliga 
skador utgör större andel i 70/90/110-miljöer. 

Eftersom det i figur 3 visades att den största trafikantkategorin bland svårt eller dödligt 
skadade 13–16-åringar är fotgängare visas i figur 6b utfallet för just dessa. 
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Gående barn 13-16 år skadade eller dödade i bussrelaterade olyckor 
2003-2006

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

30 50 70 90-110 Okänd

Hastighetsgräns (km/h)

A
nt

al
 b

ar
n

Dödligt
Svårt
Lindrigt

 
Figur 6b  Gående. Skadade inkl. dödade 13–16-åringar i bussrelaterade olyckor 
2003–2006. Fördelning efter skadegrad och hastighetsgränser. 
 

Figuren åskådliggör att de gående 13–16-åringar som skadats ofta gjort det i 50-miljö, 
men beaktas endast svåra/dödliga skador är det de högre hastighetsgränserna, inklusive 
de okända, som spelar betydligt högre roll. 

 
Jämförelse med 25–64 åringar 
Utöver detta kan det vara av intresse att jämföra skadorna i 6–16-åringars bussrelaterade 
olyckor med hur utfallet är för en stor grupp vuxna i åldersgruppen 25–64 år, se tabell 8. 

Enligt tabellen skiljer sig åldergrupperna markant. När hälften av de svårt skadade eller 
dödade 6–16-åringarna har varit fotgängare så gäller det bara 13 % i åldersgrupp 
25–64 år. I den gruppen är det istället som sittande i personbil eller buss man har 
drabbats. Om man beaktar alla skador (inklusive lindriga) gäller däremot för båda 
åldersgrupperna att drygt 40 % suttit i buss. Fortfarande skiljer sig åldersgrupperna 
kraftigt när det gäller personbil, knappt 10 % av 6–16-åringarna har åkt personbil medan 
det är fallet för nästan 40 % av 25–64-åringarna. 
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Tabell 8  Skadade inkl. dödade i bussrelaterade olyckor 2003–2006. Fördelning efter 
trafikantkategori för respektive åldersgrupp 6–16, 25–64 år. 

Skadegrad  

Ålder 
Trafikant- 

grupp Dödade Svårt skadade 
Dödade + 

svårt skadade Lindrigt skadade Alla 

6–16 år Personbilist 1 7,7 % 16 14,8 % 17 14,0 % 43 8,5 % 60 9,6 % 

 Bussresenär 1 7,7 % 15 13,9 % 16 13,2 % 247 48,8 % 263 41,9 %
 Mc/moped   14 13,0 % 14 11,6 % 40 7,9 % 54 8,6 % 
 Cyklist   12 11,1 % 12 9,9 % 36 7,1 % 48 7,7 % 
 Gående 11 84,6 % 49 45,4 % 60 49,6 % 136 26,9 % 196 31,3 %
 Övriga   2 1,9 % 2 1,7 % 4 0,8 % 6 1,0 % 
 Alla 13 100 % 108 100 % 121 100 % 506 100 % 627 100 % 

25–64 år Personbilist 22 44,9 % 118 38,8% 140 39,7 % 684 38,7 % 824 38,8 %

 Bussresenär 15 30,6 % 106 34,9 % 121 34,3 % 737 41,7 % 858 40,5 %
 Mc/moped 4 8,2 % 8 2,6 % 12 3,4 % 23 1,3 % 35 1,7 % 
 Cyklist   20 6,6 % 20 5,7 % 82 4,6 % 102 4,8 % 
 Gående 6 12,2 % 39 12,8 % 45 12,7 % 169 9,6 % 214 10,1 %
 Övriga 2 4,1 % 13 4,3 % 15 4,2 % 73 4,1 % 88 4,1 % 
 Alla 49 100 % 304 100 % 353 100 % 1 768 100 % 2 121 100 % 

 
4.2 Skoltid 
I föregående avsnitt visades utfallen för 410 bussrelaterade olyckor sett över hela året 
och hela dygnet. Tabell 9 visar hur olika skadegrader fördelar sig på trafikantgrupp för 
6–16-åringar i bussrelaterade olyckor under skoltid respektive ej skoltid (definition, se 
sidan 11). 

Tabellen bygger på 244 olyckor under skoltid och 166 utanför skoltid. 

Tabellen visar att drygt 400 av skadorna/dödsfallen (ungefär 2/3 av totalen) skett under 
skoltid, vilket motsvarar 102 per år. Av dessa var det i genomsnitt 18 per år som skada-
des svårt eller dödades (ungefär 60 % av motsvarande sett över hela dygnet). Om alla 
skadegrader (lindrig/svår/dödlig) beaktas är ungefär hälften bussresenärer under skoltid. 
Om däremot endast svåra eller dödliga skador beaktas är det gående som dominerar 
(69 % av 71 barn). Utanför skoltid är såväl totalantalet skadade/dödade som enbart svårt 
skadade eller dödade jämnare fördelat på olika trafikantkategorier. Bland 50 dödade 
eller svårskadade 6–16-åringar utanför skoltid är det ungefär lika många personbilister, 
bussåkare, mc-/mopedåkare och gående. 

Observera att en enskild bussolycka kan orsaka skador för många busspassagerare. De 
under skoltid totalt 201 skadade inkl. dödade barnen i buss grundas på 56 olyckor. En 
av dessa olyckor (ledbuss körde in i trafikdelare år 2003, Östergötland) svarade ensamt 
för 41 lindrigt skadade barn. En annan olycka med buss (mötesolycka mellan buss och 
lastbil i Dalarna år 2006) medförde 26 lindrigt skadade barn i bussen. 
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Tabell 9  Skadade inkl. dödade 6–16-åringar i bussrelaterade olyckor 2003–2006. Antal 
och procentuell fördelning efter trafikantkategori för olika tider och skadegrad. 

Skadegrad  

Tid 
Trafikant- 

grupp Dödade Svårt skadade 
Dödade + 

svårt skadade Lindrigt skadade Alla 

Skoltid Personbilist   5 8,1 % 5 7,0 % 14 4,1 % 19 4,6 % 
Bussresenär   6 9,7 % 6 8,5 % 195 57,7 % 201 49,1 %
Mc/moped 4 6,5 % 4 5,6 % 14 4,1 % 18 4,4 % 

Cyklist   6 9,7 % 6 8,5 % 25 7,4 % 31 7,6 % 
Gående 9 100 % 40 64,5 % 49 69,0 % 89 26,3 % 138 33,7 %
Övriga   1 1,6 % 1 1,4 % 1 0,3 % 2 0,5 % 

 Alla 9 100 % 62 100 % 71 100 % 338 100 % 409 100 % 

Ej  Personbilist 1 25 % 11 23,9 % 12 24,0 % 29 17,3 % 41 18,8 %
skoltid Bussresenär 1 25 % 9 19,6  % 10 20,0 % 52 31,0 % 62 28,4 %

Mc/moped   10 21,7 % 10 20,0 % 26 15,5 % 36 16,5 %
 Cyklist   6 13,0 % 6 12,0 % 11 6,5 % 17 7,8 % 
 Gående 2 50 % 9 19,6 % 11 22,0 % 47 28,0 % 58 26,6 %
 Övriga   1 2,2 % 1 2,0 % 3 1,8 % 4 1,8 % 

 Alla 4 100 % 46 100 % 50 100 % 168 100 % 218 100 % 

Alla Personbilist 1 7,7 % 16 14,8 % 17 14,0 % 43 8,5 % 60 9,6 % 
Bussresenär 1 7,7 % 15 13,9 % 16 13,2 % 247 48,8 % 263 41,9 %
Mc/moped   14 13,0 % 14 11,6 % 40 7,9 % 54 8,6 % 

Cyklist 12 11,1 % 12 9,9 % 36 7,1 % 48 7,7 % 
Gående 11 84,6 % 49 45,4 % 60 49,6 % 136 26,9 % 196 31,3 %
Övriga   2 1,9 % 2 1,7 % 4 0,8 % 6 1,0 % 

 Alla 13 100 % 108 100 % 121 100 % 506 100 % 627 100 % 

 
Jämförelse med 25–64 åringar 
I tabell 10 görs en jämförelse med skadeutfallet under skoltid för den stora ålders-
gruppen 25–64 år. Även om det endast handlar om bussrelaterade olyckor så kan 
noteras att den åldersgruppen till mycket stor del skadas eller dödas som skyddad 
trafikant, antingen som bussresenär eller som personbilist. Till skillnad från 
6–16-åringar är det en liten andel (endast 11 %) av svårskadade/dödade som varit 
gående. 
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Tabell 10  Skadade inkl. dödade i bussrelaterade olyckor 2003–2006 under skoltid. 
Fördelning efter trafikantkategori för respektive åldersgrupp 6–16, 25–64 år. 

Skadegrad  

Ålder 
Trafikant- 

grupp Dödade Svårt skadade 
Dödade + 

svårt skadade Lindrigt skadade Alla 

6-16 år Personbilist   5 8,1 % 5 7,0 % 14 4,1 % 19 4,6 % 
Bussresenär   6 9,7 % 6 8,5 % 195 57,7 % 201 49,1 %
Mc/moped 4 6,5 % 4 5,6 % 14 4,1 % 18 4,4 % 

Cyklist   6 9,7 % 6 8,5 % 25 7,4 % 31 7,6 % 
Gående 9 100 % 40 64,5 % 49 69,0 % 89 26,3 % 138 33,7 %
Övriga   1 1,6 % 1 1,4 % 1 0,3 % 2 0,5 % 

 Alla 9 100 % 62 100 % 71 100 % 338 100 % 409 100 % 

25-64 år Personbilist 12 42,9 % 58 34,9 % 70 36,1 % 359 40,0 % 429 39,3 %
 Bussresenär 13 46,4 % 67 40,4 % 80 41,2 % 375 41,8 % 455 41,7 %

Mc/moped   3 1,8 % 3 1,5 % 3 0,3 % 6 0,5 % 
 Cyklist   11 6,6 % 11 5,7 % 38 4,2 % 49 4,5 % 
 Gående 2 7,1 % 20 12,0 % 22 11,3 % 82 9,1 % 104 9,5 % 
 Övriga 1 3,6 % 7 4,2 % 8 4,1 % 41 4,6 % 49 4,5 % 

 Alla 28 100 % 166 100 % 194 100 % 898 100 % 1 092 100 % 

 
4.3 Skolskjutsrelaterade skador 
I föregående avsnitt har utfallet för bussrelaterade olyckor under vad som bedömts som 
skoltid (definition, se sidan 11) redovisats. Ett ytterligare steg, analogt med vad som 
gjordes i föregående undersökning [Anund, Larsson & Falkmer, 2003], för att försöka 
avgränsa materialet till resor med skolbuss/skolskjuts redovisas här. Metoden blir dock 
inte exakt som i föregående studie i och med att olycksdata nu hämtats från STRADA. 

För varje olycka under skoltid har här polisens beskrivning av olycksförloppet i termen 
”Accident Description” samt även ”Placedescr” (en kort klartextbeskrivning av olycks-
platsen) granskats för att se om olyckan inträffat med skolskjuts/skolbuss och/eller vid 
hållplats utanför skola. Detta tillvägagångssätt förväntas dock ge en underskattning av 
antalet skolskjutsrelaterade skador eftersom texten (om inte buss/skolbuss nämns) inte 
fångar in elever på hemresan. Exempelvis missas dödsolyckan i Örnsköldsvik år 2004. 

Ovanstående metod resulterar i att 32 olyckor med stor säkerhet kan kategoriseras som 
”skolskjutsolyckor”. Det är en mycket liten andel (13 %) av de 244 bussrelaterade 
olyckorna under skoltid som behandlas i föregående avsnitt (underlag till tabell 9–10). 

De 32 skolskjutsolyckorna har resulterat totalt 87 skadade 6–16-åringar, varav tre 
dödades och åtta skadades svårt. Fördelning på skadegrad och trafikantkategori visas i 
tabell 11. 
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Tabell 11  Skadade inkl. dödade 6–16-åringar i tydliga skolskjutsolyckor 2003–2006. 
Antalsmässig och procentuell fördelning efter trafikantkategorier för olika skadegrad. 

Trafikant-   Skadegrad  
kategori Dödade Svårt skadade Lindrigt skadade Totalt 

Personbilister 0 0 0 0 

Bussresenär 0 1 (12,5 %) 57 (75,0 %) 58 (66,7 %) 

Mc/mopedist 0 0 1 (1,3 %) 1 (1,1 %) 

Cyklister 0 0 0 0 

Gående 3 (100 %) 7 (87,5 %) 18 (23,7 %) 28 (32,2 %) 

Övriga, inkl i lastbil 0 0 0 0 

Alla 3 (100 %) 8 (100 %)  76 (100 %) 87 (100 %) 

 

Som synes är det ett stort antal (57) lindrigt skadade bussresenärer som dominerar 
skadorna. Om endast svårt skadade eller dödade beaktas blir bilden istället att det är de 
gående som helt dominerar.  

Åldersfördelningar för totalantalet skadade (inkl. dödade) samt för endast de svåraste 
skadorna (inkl. dödade) visas i figurerna 7a–7b. 

Barn 6-16 år skadade eller dödade i tydligt skolskjutsrelaterade olyckor 2003-2006
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Figur 7a  Skadade inkl. dödade 6–16 år, i tydligt skolskjutsrelaterade olyckor åren 
2003–2006. Fördelning efter olika åldersundergrupper för olika trafikantkategorier. 
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Barn 6-16 år svårt skadade eller dödade i tydligt skolskjutsrelaterade olyckor 2003-2006
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Figur 7b  Svårt skadade inkl. dödade 6–16 år, i tydligt skolskjutsrelaterade olyckor 
2003–2006. Fördelning efter olika åldersundergrupper för olika trafikantkategorier.  
 

Hur de skadade barnen i de s.k. ”skolskjutsolyckorna” fördelar sig efter trafikant-
kategori vid vägens olika hastighetsgränser visas i tabell 12. 

 
Tabell 12  Skadade inkl. dödade 6–16 år i tydliga ”skolskjutsolyckor” 2003–2006. 
Antal och procentuell fördelning efter trafikantkategori för olika hastighetsgränser. 

 Hastighetsgräns 

<=50 km/h 70 km/h 90–110 km/h okänd Alla Trafikantgrupp 

Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 

Personbilist 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 

Bussresenär 7 41,2 42 85,7 9 90,0 0 – 58 66,7 

Mc/moped 1 5,9 0 – 0 – 0 – 1 1,1 

Cyklister 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 

Gående 9 52,9 7 14,3 1 10,0 11 100 28 32,3 

Övriga, inkl i lastbil 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 
Alla 17 100 49 100 10 100 11 100 87 100 

 

Som synes har två tredjedelar av skadorna gällt bussresenärer, men av dessa 58 var 57 
lindrigt skadade barn som kan hänföras till två olyckor på 70-väg. 
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4.4 Jämförelse med tidigare resultat 
I den tidigare studien, VTI notat 41-2003, berördes olyckor 1994–2001. Data hämtades 
då från Vägverkets gamla olycksdatasystem OLY/VITS. Analysen genomfördes i olika 
steg, med förutsättningar och urval som gör det svårt att direkt jämföra med den nya 
studien. Analysens andra steg omfattade personskadeolyckor med barn 6–16 år, skol-
dagar 600–1659 i vilka buss, taxi eller gående varit inblandade. Då visades att 1 515 barn 
omkommit/skadats under den åttaårsperioden, det motsvarar ungefär 190 per år. Av 
dessa dödades 32 och 358 skadades svårt. Det motsvarar ett årligt utfall på 4 dödsfall 
respektive 45 svårt skadade. Cirka 73 procent av dem som dödats/skadats hade drabbats 
som fotgängare, medan 14 procent varit busspassagerare. Analysen omfattade då i högre 
grad fotgängare som inte var direkt bussrelaterade, därigenom blev andelen fotgängare 
högre än i föreliggande studie. Ungefär 60 procent av alla skadade/omkomna barn hade 
drabbats i miljö med hastighetsgräns 50 km/h. När de omkomna betraktades separat 
syntes dock en dominans, 60 %, för miljöer med ≥70 km/h. 

I den tidigare analysen genomfördes ett tredje steg, där polisrapporterna granskades 
manuellt för att avgöra om de varit anknutna till någon form av skolskjuts. Ur gransk-
ningen framkom att 361 barn skadats (varav 15 så svårt att de avled) vid skolskjutsresa 
under perioden, vilket motsvarar drygt 50 per år. Av de 361 barnen var ca 60 procent 
gående. Detaljanalysen av polisrapporterna visade att den mest frekventa olyckan var att 
barnet sprungit/gått ut bakom/framför en buss. Av de 15 barn som omkom i skolskjuts-
olyckorna 1994–2001 var 9 fotgängare och 6 bussresenär. 

I föreliggande analys av olyckor 2003–2006 har det som motsvarar tredje steget i förra 
studien endast kunnat urskilja 87 skadade/dödade barn under fyraårsperioden, vilket 
motsvarar ca 22 per år. Av de 87 drabbade dödades tre (fotgängare) och åtta (varav sju 
fotgängare) skadades svårt. Det tämligen lilla materialet har medfört att endast ett be-
gränsat antal tabeller/figurer redovisas i avsnitt 4.3. 

Huvuddelen av presentationen i aktuell studie berör istället skadade barn 6–16 år i buss-
relaterade olyckor, alla tider på året samt separat under skoltid. Här har det nya olycks-
datasystemet STRADA givit möjlighet att för olyckor med skadade fotgängare selektera 
fram dels olyckor med buss som registrerats som inblandad, dels sådana olyckor där den 
olycksbeskrivande texten tyder på att det varit en bussreserelaterad olycka. Urvalet kan 
därigenom göras snävare än i den tidigare studiens steg 2. Det nya resultat visar dock, 
precis som i föregående studie, att det är den äldre undergruppen 13–16 år som är 
mycket inblandad i olyckorna. Deras andel är snarare högre i den nya studien än i den 
gamla, det gäller speciellt de allvarligaste olyckorna, dvs. de med svårt skadade eller 
dödade barn. Däremot är andelen skadade/dödade gående lägre i den nya studien, men 
det beror till stor del på skillnader mellan urvalsförfarandet i de olika studierna. 

Både den gamla och den nya studien pekar på att om alla skadegrader beaktas framstår 
hastighetsgränser ≤50 km/h som mycket drabbad. Men om endast svårt skadade och 
dödade barn beaktas framstår, speciellt i den nya studien, 70/90/110-miljöer som väl så 
drabbade, framförallt vad gäller dödsfall. 
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5 Diskussion och slutsatser 
För 6–16-åringar gällde åren 2003–2006 att totalt, sett över alla vägtrafikolyckor, döda-
des i genomsnitt 24 barn och nästan 500 skadades svårt per år. Det nu studerade data-
materialet visar att årligen dödas i genomsnitt tre barn i åldern 6–16 år i anslutning till 
resor med buss sett över hela trafikdygnet. De är vid olyckstillfället vanligen fotgängare 
på väg till/från bussen. Årligt antal svårt skadade barn i samma ålder är drygt 25, bland 
dessa är nästan hälften fotgängare. Bussresorna svarar således för en liten, men 
definitivt inte försumbar andel av 6–16-åringars trafikskador.  

Om man begränsar sig till ”skoltid” blir motsvarande värden två dödsfall och ca 15 
(varav ca 10 fotgängare) svårt skadade per år. När endast olyckor som i registerstudien 
kan kategoriseras som ”skolskjutsolyckor” sjunker värdena till genomsnittligt mindre än 
ett dödsfall och två svårt skadade 6–16-åringar per år, vanligen som fotgängare.  

Det finns problem med att via uttag från olycksregister lyckas fånga in alla bussrese-
relaterade olyckor. Man kan nämligen ”missa” olyckor där bussen inte registrerats som 
delaktigt trafikelement, vilket förmodligen beror på att den hunnit en bit från busshåll-
platsen när olyckan inträffade. Storleksordningen på det antalet olyckor är svårt att be-
döma, det är ju egentligen bara vid de allra svåraste olyckorna (med dödsfall) som 
information om detta kan erhållas via t.ex. Vägverkets djupstudier och via massmedia. 
De olyckor som sker när bussen hunnit från hållplatsen kan å andra sidan inte direkt 
förebyggas med åtgärder som t.ex. en lag med 30 km/h som högsta tillåtna hastighet vid 
passering av stillastående buss. Dessutom inträffar ett antal svåra skador eller dödsfall i 
miljöer med hastighetsgränser ≥90 km/tim, där det bedöms som trafiksäkerhetsmässigt 
vanskligt att påbjuda 30 km/tim vid stillastående buss. I höghastighetsmiljöer synes det 
ur säkerhetssynpunkt primära vara att försöka ändra (skol-)bussens färdväg [Anund & 
Renner, 2008]. 

En annan sak som noteras för 6–16-åringarna är att lindriga skador dominerar i dagsljus, 
men de svårare eller dödliga skadorna är något mera framträdande i mörker/skymning, 
speciellt gäller det dödsfallen. En ökad reflexanvändning kan således förmodas ha en 
god trafiksäkerhetspotential. 

I den nämnda barngruppen har visats att åldern 13–16 år dominerar bland de svårt 
skadade inkl. dödade, vilket visats även i motsvarande tidigare VTI-studie [Anund, 
Larsson & Falkmer, 2003]. Även om andelen gående är högre bland de yngre åldrarna 
gör delgruppens storlek att antalet svårt skadade eller dödade gående är hög bland de i 
13–16-årsåldern. Dessutom tillkommer trafikantgruppen mc/moped i den åldern.  

Det är svårt att kunna ange några tillförlitliga riskmått i dessa sammanhang, dels är inte 
tillräckligt finfördelade exponeringsmått tillgängliga, dels finns svårigheten att bedöma 
om olycksresan varit till/från skolan eller inte. Dessutom finns det, som tidigare nämnts, 
ibland oklarheter om en bussresa varit inblandad i olyckan. En bussrelaterad olycka 
betyder här dessutom inte att den skadade personen nödvändigtvis varit bussresenär, 
han/hon kan lika gärna ha varit t.ex. fotgängare eller personbilist. 

Istället visar skademåttet ”antal skadade eller dödade i bussrelaterade olyckor per 
100 000 invånare” att det är framförallt åldersgruppen 17–24 år som har de högsta 
värdena. Det gäller även om skademåttet avgränsas till att avse endast ”dödade eller 
svårt skadade”. I den åldersgruppen (som inte berörs av obligatorisk skolgång) är det 
vanligare att den dödade/svårt skadade åkt personbil eller buss, endast var femte har 
varit fotgängare. 
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För hela den studie-/arbetsaktiva vuxna åldersgruppen 18–64 år kan noteras att åtgärder 
för att minska fotgängarnas skador i bussrelaterade olyckor, totalt sett påverkar denna 
åldersgrupp ganska lite. De gående är endast ca 13 % av dödade eller svårt skadade i 
bussrelaterade olyckor för 18–64-åringar. Det kan jämföras med motsvarande fot-
gängarandel på ca 50 % för åldrarna 6–16 år.  

Sedan år 2004 finns lagen om att nya landsvägs-/turistbussar ska ha bälte på alla platser, 
år 2006 höjdes även böterna för att inte använda bälte kraftigt. Resultaten i denna studie 
påvisar att dessa åtgärder fortfarande har en potential att förbättra trafiksäkerheten, 
framförallt för vuxna bussresenärer. 
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