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Sammanfattning 

Klockan slår åtta och alla elever förväntas vara på plats i skolan, men hur de har tagit sig dit och vilket 

arbete som ligger bakom det är det få som har full insyn i. På skolor i centrala stadsdelar har 

majoriteten av barnen säkerligen tagit sig dit på cykel eller till fots medan landsbygdsskolornas elever 

i betydligt större utsträckning skjutsas till skolan med buss eller taxi.  För eleverna som är beroende 

av skolskjuts har kommunerna ansvar för att det kan ske på ett kostnadsfritt, tryggt och säkert sätt. 

Säkerheten handlar dock inte enbart om tiden i bussen utan även om vägen till och från 

busshållsplatsen och den eventuella väntan vid hållplatsen.  

Att göra generella bedömningar av trafiksäkerheten för hållplatserna och anslutningarna är dock 

svårt eftersom en mängd faktorer påverkar hur säker eller osäker en viss vägtyp eller vägsträcka är 

att vistas på/vid. För att underlätta trafiksäkerhetsbedömningar har Trafikverket tagit fram en modell 

som ska fungera som stöd och möjliggöra konsekventa bedömningar av hållplatser och 

gånganslutningar på landsbygd. Modellen består av två separata delar, en objektiv och en subjektiv 

och efter förändringar i skollagen, år 2010, omarbetades modellen och resulterade i grunden för den 

modell som utvärderats och analyserats i det här examensarbetet. Norrköpings kommuns modell, 

som examensarbetet kretsar kring, är i stora drag en kopia av Trafikverkets modell men justeringar 

har gjorts i modellens båda delar mestadels på den subjektiva för att förtydliga vad som bör 

bedömas.  

För att ta reda på om justeringarna fått det resultat som Norrköpings kommun, uppdragsgivare i 

arbetet, önskat har syftet med examensarbetet varit att testa modellen och utvärdera utfallet av 

förändringarna. En pilotstudie genomfördes i Kolmården strax utanför Norrköping för att skapa 

underlag till utvärderingen och få en förståelse för modellens funktionalitet. Resultatet av 

pilotstudien blev bedömningar av trafiksäkerheten på 44 hållplatser och gånganslutningar där en klar 

majoritet visade sig vara godkända att vistas på för elever ur samtliga årskurser (förskoleklass till 

nian).  

Under utvärderingen och jämförelsen mellan Trafikverkets och Norrköpings modeller framkom att 

justeringarna som gjorts på den subjektiva delen verkligen åstadkommit det som önskats eftersom 

det tydligt specificerats vad som ska beaktas för respektive faktor i modellen. Vad som däremot inte 

fått det utfall som var tänkt är bland annat justeringarna på siktintervallen. Istället för att strama åt 

bedömningen har justeringarna gjort att acceptansen för kort sikt ökat och fler bedömningar får ett 

godkänt resultat i Norrköpings kommuns modell än i Trafikverkets modell. Rekommendationen på 

den punkten är därför att antingen återgå till intervallen som finns i ursprungsmodellen eller att höja 

gränsen istället för att åstadkomma en striktare syn på behovet av sikt. 

Utvärderingen resulterade även i rekommendationer kring ytterligare förändringar av modellen samt 

förslag på vilka hållplatser som skulle kunna få en förbättrad trafiksäkerhet tack vare uppsättning av 

hållplatsskyltar. Genom att presentera rekommendationerna för Norrköpings kommun hoppas vi att 

det ger nya idéer för utveckling av modellen och för det fortsatta arbetet med trafiksäker skolskjuts. 
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Abstract 
It is eight o’IloIk aﾐd all studeﾐts are e┝peIted to He iﾐ school, but how they went there and what 

type of work that lies behind it is only a few people that have full insight to. In urban areas the 

majority of the students go by bike or by foot while a large part of rural schools students have to be 

driven to school by bus or taxi. The municipalities are responsible to ensure that all students who 

need school transport can get it in a free and safe way. The safety is about the time in the bus, but 

contains the way to and from the bus stop and the waiting at the stop as well. 

To make a general assessment of the safety of bus stops and pedestrian connections is difficult 

because of the variety of factors that influence the safety of a certain type of road or section of road. 

To facilitate road safety assessments Trafikverket have developed a model that will serve as support 

and enable consistent assessments of stops and pedestrian connections in rural areas. The model 

was redesigned after changes in the education act, in 2010, which resulted in the basis of the model 

that is evaluated and analyzed in this exam report. The evaluated model is largely a replica of the 

model of Trafikverket but the municipality of Norrköping has made some adjustments in both parts 

of the model, mostly on the subjective part to clarify which elements that should be assessed. 

To find out if the result of the adjustments is what the municipality of Norrköping expected, the main 

aim of this work has been to test the model and evaluate the outcome of the adjustments.  A pilot 

study was conducted in Kolmården, just outside Norrköping, to create a basis for evaluation and get 

an understanding of the model's functionality. The pilot study resulted in 44 evaluated bus stops and 

pedestrian connections of which a clear majority proved to be safe to use for students of all grade 

levels (preschool to ninth grade). 

Both the evaluation and comparison between the model of Trafikverket and the model of Norrköping 

shows that the adjustments, made on the subjective part, really accomplished what was intended 

since the elements that should be considered has been clearly specified. Something that has not got 

the outcome that was intended is for example the adjustments on the viewing distance intervals. 

Instead of tightening the assessment the adjustments increased the acceptance level of short 

viewing distance which resulted in more assessments receiving the passing grade in the model of the 

municipality of Norrköping than in the model of Trafikverket. The recommendation on this point is 

therefore to either return to the original intervals or to increase the limit and accomplish a stricter 

approach regarding to viewing distance. 

The evaluation also resulted in recommendations on further changes to the model and suggestions 

on which stops that may have an improved safety thanks to special school bus stop signs. By 

presenting recommendations for the municipality of Norrköping we hope that it provides new ideas 

for the development of the model and for the continued work on traffic safety schools transports. 
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Förord  

Det här examensarbetet avslutar tre års studier på programmet Samhällets Logistik vid Linköpings 

Universitet. Ni läser just nu den rapport som vi arbetat med mellan mars och maj under våren 2013 

och vi hoppas att ni känner att det är två nöjda studenter som ligger bakom den. 

Ett stort tack går till vår handledare Kristian Berthelsen som arbetar med skolskjuts i Norrköpings 

kommun. Han har varit till stor hjälp genom att vara tillgänglig och ge oss snabba svar på de frågor 

som dykt upp under arbetets gång. Vårt tack riktas även till Eva Hagelberg och Gunnar Wallentinsson 

som också arbetar med skolskjuts i Norrköpings kommun och har varit till hjälp vid frågor och 

funderingar kring modellen. 

Vi vill även tacka Carl Henrik Häll som varit vår handledare på Linköpings Universitet och har bidragit 

med engagemang och bra feedback under hela arbetes gång. Slutligen vill vi också tacka vår 

examinator Ghazwan Al-Haji för den vägledning vi fått. 

Norrköping, maj 2013 

Anna Hollertz & Johanna Wahlman 
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Definitioner 

Faktor – Det som bedöms och tas hänsyn till i modellerna, till exempel trafikflöde och sikt. Skulle 

även kunna vara sådant som i dagsläget inte bedöms men borde/skulle kunna bedömas. 

Hållplats - Plats vid väg där resenärer hämtas upp av buss eller liknande. Kan delas mellan 

kollektivtrafik och skolskjuts och för det senare finns i nuläget ingen särskild hållplatsskylt. 

Kollektivtrafik/linjetrafik - Trafik som sköts av länstrafikbolag, är till för alla typer av resenärer och 

går enligt tidtabell. 

Modell - Mall för bedömning av trafiksäkerheten på busshållplatser och gånganslutningar på 

landsbygden. I rapporten förklaras två olika modeller, Trafikverkets och Norrköpings kommuns, där 

Norrköpings är en vidareutveckling av Trafikverkets modell. 

Risktal - Värde på trygghet och olycksrisk för respektive faktor i modellen och även värdet på 

summan av flera faktorer på den bedömda hållplatsen. 

SKL - Sveriges kommuner och Landsting. En arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla 

kommuner, landsting och regioner. 

Särskilt upphandlad skolskjuts - Skolskjuts som upphandlas speciellt för de elever som inte har 

möjlighet att resa med ordinarie kollektivtrafik. 

VGU – står för vägar och gators utformning, ett hjälpmedel för att utforma vägar och gator i både 

tätort och landsbygd. Hjälpmedlet ges ut av vägverket och SKL. 

ÅDT - Årsdygnstrafik. Trafikflöde uttryckt som årsmedelvärdet av antal fordon som passerar en viss 

väglänk per dygn. (Várhelyi, 2008) 
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1 Inledning 
Nästan en halv miljon av Sveriges barn och ungdomar börjar och slutar sina skoldagar i en buss eller 

taxi som på ett tryggt och säkert sätt transporterar dem mellan hemmet och skolan.  Många får 

rätten till skolskjuts beviljad utan att behöva ansöka medan andra får strida för att påvisa otrygga 

trafikförhållanden på elevens väg till skolan. Oavsett vad som ligger till grund för att de beviljas 

skolskjuts är det kommunerna som enligt lag bär ansvaret för att erbjuda dessa elever kostnadsfri 

skolskjuts.  

I Norrköping berörs ungefär 5500 elever av skolskjuts och det genomförs varje år nya planeringar, 

bedömningar och utvärderingar kring hur skjutsen på bästa sätt ska utformas. 

Trafiksäkerhetsaspekten väger tungt och genomsyrar hela arbetet för dem som planerar 

skolskjutsen. Det är inte bara själva resan i bussen som ska ske säkert och tryggt utan hela 

transporten, från det att eleverna lämnar sitt hus och tar sig till sin hållplats till dess att de kliver av 

bussen och kliver in på skolgården.  

För att underlätta bedömning av säkerheten på hållplatserna och på vägen mellan hemmet och 

hållplatsen har Trafikverket utarbetat en modell där en hållplats/gånganslutnings risk och otrygghet 

bestäms genom bedömning av objektiva och subjektiva faktorer. Trafikverket omarbetade modellen 

efter förändringar i skolskjutslagen år 2010 och Norrköpings kommuns skolskjutsgrupp har i sin tur 

valt att använda sig av den nya modellen vid bedömningar av hållplatser och gånganslutningar. Dock 

har de gjort ytterligare justeringar för att ligga i framkant och på så sätt undvika eventuella 

domstolsbeslut emot sig.  

Den subjektiva delen i Trafikverkets modell upplevs vara otydlig och luddig varför skolskjutsgruppen 

valt att komplettera den för att minska tolkningsmånen och få konsekventa bedömningar oberoende 

av vem som utför dem. För att vara säkra på att modellen, efter justeringarna, fungerar som tänkt 

och om den är redo att användas för framtida bedömningar undersöks i det här examensarbetet vilka 

konsekvenser förändringarna har fått för bland annat modellens funktionalitet. Genom tillämpningar 

av de båda modellerna i Kolmårdsområdet möjliggörs jämförelser modellerna emellan och en 

utvärdering kan göras med fokus på att ge skolskjutsgruppen konstruktiva åtgärdsförslag, och 

rekommendationer för fortsatt användning och utveckling. 

1.1 Syfte 

Syftet är att utvärdera Norrköpings kommuns modell för trafiksäkerhetsbedömningar inom 

skolskjutsen. Syftet är också att utreda om det finns skolskjutshållplatser vars säkerhet skulle öka vid 

utplacering av en skolskjutsskylt. 

1.2 Mål 

Målet är att tillämpa trafiksäkerhetsbedömningsmodellen på skolskjutshållplatser för att på så sätt 

utvärdera den och hitta de hållplatser där säkerheten skulle öka med hjälp av en skolskjutsskylt.   
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1.3 Frågeställningar 

Med utgångspunkt i syfte och mål har följande frågeställningar tagits fram: 

 Hur har Norrköpings kommuns justeringar av modellen påverkat bedömningarna?  

 Hur skulle en fortsatt utveckling av modellen kunna se ut? 

 Var är det lämpligt att sätta upp skolskjutsskyltar för att öka säkerheten och tryggheten för 

berörda parter?  

1.4 Avgränsningar 

För att undersöka hållplatsers trafiksäkerhet har två modeller testats, Trafikverkets och Norrköpings 

kommuns. De har båda samma grundegenskaper men vissa faktorer har justerats i den sistnämnda 

vilket gör att de ändå skiljer sig åt. Modellerna är anpassade för att användas på hållplatser på 

landsbygd varpå den avgränsningen gjorts i hela arbetet. Det betyder att när det finns skillnader 

mellan tätort och landsbygd beskrivs endast detaljer kring landsbygd.  

Uppdragsgivare för examensarbetet är Norrköpings kommuns skolskjutsgrupp vilket inneburit att de 

hållplatser som testats är hållplatser som används av den upphandlade skolskjutsverksamheten. För 

att underlätta vid pilotstudien har den endast genomförts i ett av Norrköpings skolskjutsområden, 

Kolmården, och innefattat bedömning av 45 olika hållplatser.  

Det teoretiska ramverket har anpassats efter dessa avgränsningar vilket innebär att till exempel 

trafiksäkerhetskapitlet är fokuserat på barn i trafiken, säkerhet kring skolskjuts och de faktorer som 

finns med i modellerna som testats i pilotstudien.  

Syftet med examensarbetet är att utvärdera och analysera Norrköpings modell för 

trafiksäkerhetsbedömning varför fokus kommer ligga på att utreda deras modell. Trafikverkets 

modell kommer användas som jämförelsemodell för att kunna ställa bedömningsresultaten i relation 

till varandra. 
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2 Metod 
Examensarbetets genomförande kan i grova drag delas in i tre delar, instudering, bedömning och 

analys. Under instuderingsfasen låg fokus på att inläsning av bakomliggande information om till 

exempel skolskjuts, Norrköpings kommun, tidigare gjorda bedömningar samt trafiksäkerhet. 

Beskrivningen av det instuderade materialet, kapitel 3, utgör den teoretiska grunden för 

examensarbetet och är det som resterande delar av arbetet bygger på.  

Efter färdigställandet av det teoretiska ramverket gjordes en noggrann instudering av Trafikverkets 

respektive Norrköpings kommuns modell för trafiksäkerhetsbedömningar av hållplatser på 

landsbygd. För att få förståelse för modellen, pilotstudiens område (Kolmården, enligt önskemål från 

kommunen) och skolskjuts över lag hölls ett möte med skolskjutsgruppen på Tekniska kontoret i 

Norrköping där möjlighet gavs att ställa frågor och intervjua dem om modellen, skolskjuts och hur de 

jobbar med planeringen. Vid mötestillfället gavs även tillgång till en hel del material om bland annat 

vilka elever som åker skolskjuts, koordinater för de platser där eleverna i Kolmården kliver på bussen 

samt vilka rutter bussarna åker på mornar och eftermiddagar. Med koordinatuppgifterna kunde 

hållplatserna visualiseras, genom programmet ArcMap, vilket gjorde det möjligt att bestämma i 

vilken ordning hållplatserna på bästa sätt skulle besökas och bedömas.  

Innan fältstudien påbörjades skapades Excel-ark som automatiskt beräknar risktalet för hållplatsen 

för att undvika eventuella felinmatningar och se till att sammanställningsarbetet senare skulle gå 

fortare. Utifrån Excel-arken gjordes sedan dokument för datainsamlingen under fältstudien i 

Kolmården så att den skulle gå så smidigt som möjligt. 

För att få en klar bild över hur skolskjutsen går till i Kolmården startades fältstudien med att åka med 

på en av tre morgonrutter som körs varje dag i området. Det gav en förståelse och insikter i ungefär 

på vilket sätt hållplatserna är utformade samt var barnen står och väntar i exempelvis en korsning. 

Därefter påbörjades det gedigna arbetet med att besöka de 45 hållplatserna som ingår i pilotstudien 

och utföra trafiksäkerhetsbedömningar på dem genom att samla in nödvändig data.  

När data för samtliga hållplatser hade samlats in påbörjades sammanställningen av dem vilket gjorde 

det möjligt att klassificera hållplatserna i tre kategorier. För att på ett enkelt sätt visa resultatet av 

hållplatsbedömningen för skolskjutsgruppen gjordes en PowerPoint-presentation där varje hållplats 

visas med bild och uppmätta värden och där den subjektiva delen av bedömningen lyfts fram.  

När samtliga bedömningar sammanställts påbörjades analysarbetet genom att jämföra modellerna 

med varandra och utreda eventuella sambands inverkan på bedömningarnas utfall. Fortsatt analys 

och diskussion kring modellens faktorer resulterade i konstaterande av modellens funktionalitet samt 

dess nuvarande för- och nackdelar. Slutligen, med rapportens analysdel i minnet, kunde 

rekommendationer för fortsatt utveckling och användning av modellen sammanfattas och på så vis 

avsluta utvärderingen av Norrköpings kommuns modell för trafiksäkerhetsbedömningar.  
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3 Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverket bidrar till ökad förståelse kring såväl uppdragsgivare som de teorier som är 

grunden för de resonemang som förs och analyser som görs i rapportens analytiska delar. 

3.1 Norrköpings kommun 

Norrköping kommun har ungefär 9000 anställda och är i och med det den organisation som har flest 

anställda i hela Norrköping. Kommunen ansvarar för många olika typer av verksamheter som till 

exempel skola, vård och omsorg, fritidsverksamhet, stadsplanering och sociala frågor där fokus ligger 

på de två förstnämnda.  (Norrköpings kommun [7], 2011) 

Kommunens organisation består av olika politiska organ där personer som blivit förtroendevalda av 

medborgarna arbetar. Högst i hierarkin finns kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med 

tillhörande utskott. Kommunfullmäktige har störst bestämmanderätt och fastställer de mål och 

riktlinjer som ska gälla i hela kommunen. Kommunstyrelsen och dess utskott tar sedan vid för att 

planera och leda verksamheten på ett sätt som följer kommunfullmäktiges beslut. För att 

kommunstyrelsens planer och arbete ska kunna verkställas finns nio olika nämnder med olika 

inriktning. Nämnderna har dels i uppgift att fördela arbetsuppgifter på antingen interna eller externa 

enheter eller företag och dels ansvar för uppföljning av arbetet. (Norrköpings kommun [2], 2013) 

De nio nämnderna är: 

 Barn- och Ungdomsnämnden 

 Gymnasienämnden 

 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 Vård- och omsorgsnämnden  

 Socialnämnden 

 Stadsplaneringsnämnden 

 Tekniska nämnden 

 Byggnads- och miljöskyddsnämnden 

Till sin hjälp har respektive nämnd ett förvaltningskontor som tar hand om vissa delar av arbetet. På 

förvaltningskontoren är personalen anställd av kommunen och alltså inte förtroendevalda av 

medborgarna.  (Norrköpings kommun [2], 2013) 

3.1.1 Tekniska nämnden 

Nämnden har ett brett ansvarsområde och verksamhetskontoret de har till sin hjälp är tekniska 

kontoret. Nedan finns deras ansvarsområden angivna men viktigt att lyfta fram är att det är tekniska 

kontoret som sköter Norrköpings kommuns skolskjuts och därmed de som är uppdragsgivare för det 

här examensarbetet. (Norrköpings kommun [2], 2013) 

Ansvarsområden: 

 Gator, vägar och parker. 

 Drift och underhåll av spårvagns-, 

hamn- och industrispår 

 Naturvårdsåtgärder  

 Avfallshantering 

 Kollektivtrafik  Färdtjänst och skolskjuts 
 Parkeringstillstånd 



3.2 Skolskjuts 

I Sverige är ungefär 450 000 elever i grundskola och gymnasium dagligen beroende av skolskjuts för 

att komma till och från skolan. Enligt lag (kap. 3.2.1 Skolskjutslagen) är det upp till kommunen att 

planera skolskjutstransporterna så att samtliga lagar, förordningar och riktlinjer uppfylls samt se till 

att skolskjutsberättigade elever erbjuds kostnadsfria transporter till sina skolor.  Så länge lagarna följs 

är det alltså möjligt för kommunerna att utforma skolskjutsen hur de vill vilket är en av 

anledningarna till att olika kommuners skolskjuts skiljer sig åt. (Kämpe, et al., 2010). I kapitlets 

fortsättning ges en introduktion till lagar och förordningar som reglerar skolskjutsen samt en 

beskrivning av hur Norrköpings kommun anordnar sin skolskjuts. 

3.2.1 Lagar och regler  

Enligt skollagen (2010:800) och Lag (1991:1110) har elever i såväl grundskola som gymnasieskola,  

särskola och gymnasiesärskola rätt till kostnadsfria resor till och från sin skola om de uppfyller vissa 

grundläggande krav. För att bedöma om en elev är berättigad till skolskjuts tas det hänsyn till 

avståndet mellan elevens bostad och skolan, de trafikförhållanden som råder på vägarna som eleven 

behöver färdas på samt eventuell funktionsnedsättning hos eleven. Utöver de tre faktorerna kan 

eleven även berättigas skolskjuts med hänsyn tagen till särskilda omständigheter.  

(Utbildningsdepartementet [1], 1991), (Utbildningsdepartementet [2], 2010). Vid särskilda 

omständigheter görs en helhetsbedömning av elevens situation vilket innebär att eleven skulle kunna 

bli berättigad skolskjuts trots att ingen av de tre tidigare nämnda bedömningskriterierna uppfylls var 

och en för sig.  (Kämpe, et al., 2010) 

Lagarna om kostnadsfria resor till och från skolorna ställer krav på kommunen att stå för kostnaderna 

för elevernas resor men ger kommunerna själva friheten att bestämma hur ersättningen ska lösas 

samt hur resorna ska ske (med taxi, ordinarie linjetrafik eller särskilda skolbussar). I lagtexterna 

regleras inte heller vilka avstånd mellan hem och skola samt hem och hållplats som ska gälla för 

beviljande av skolskjuts vilket ger kommunerna ytterligare en parameter att bestämma själva. 

(Kämpe, et al., 2010) 

I de tidigare nämnda lagarna och andra förordningar om skolskjuts finns även paragrafer och 

bestämmelser som bland annat reglerar undantagsfall och vanligt förekommande omständigheter 

som till exempel växelvis boende och skolgång i annan kommun än hemkommunen. Där finns även 

bestämmelser som behandlar skolskjutsfordonen, trafiksäkerhet och föräldraansvar. (SKL, 2009) 

3.2.2 Skolskjuts i Norrköpings kommun 

I Norrköpings kommun är ungefär 5 500 elever dagligen beroende av skolskjuts för att ta sig mellan 

hemmet och skolan. Avståndet till skolan är det som i första hand avgör om eleven är berättigad 

skolskjuts och det bedöms utifrån elevens ålder (årskurs) enligt principen ju äldre eleven är desto 

längre kan avståndet vara utan att kommunen måste svara för kostnaden för elevens transport till 

skolan. De avstånd som gäller för beviljande av skolskjuts i Norrköpings kommun är (Norrköpings 

kommun [4], 2013): 

 2 km för elev i förskoleklass – år 3 

 3 km för elev i år 4 – år 6 

 5 km för elev i år 7 – år 9 

 6 km för elev i gymnasieskolan (lagstadgad gräns) (Berthelsen, et al., 2013) 
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Eftersom varje kommun själv styr över vilka avstånd som gäller för att vara berättigad skolskjuts i 

grundskolan är det rimligt att tro att avståndsbestämmelserna skulle skilja sig åt mellan 

kommunerna. Det visar sig dock vid en jämförelse mellan Norrköpings kommun och ett antal andra 

kommuner (bland annat Linköping, Arvika och Hallsberg) att inga större skillnader råder mellan 

kommunernas avståndsbestämmelser utan att kilometerangivelsen ovan ger en bra bild över hur det 

ser ut i landet generellt. 

Med vilket färdmedel skjutsen sker beror bland annat på var eleverna bor, hur många elever som bor 

i samma område samt rådande trafikförhållanden på kringliggande vägar. I första hand hänvisas 

eleverna till den ordinarie kollektivtrafiken och får då ett busskort som är anpassat för elevens resor 

(Norrköpings kommun [4], 2013). I de fall där kollektivtrafiken inte är ett alternativ ordnas resorna 

med särskilt upphandlad skolskjuts där privata buss- eller taxibolag står för transporten av eleverna. 

Skolskjutssamordnarna på tekniska kontoret gör inför varje läsår en ny planering över 

skolskjutsbehovet utifrån hur många och vilka elever som kommer vara i behov av skolskjuts det året. 

Planeringen startar i maj då elevunderlaget är färdigt och pågår, mer eller mindre intensivt, fram till 

skolstartarten i augusti. En grundplan finns vanligtvis färdig i juni och lämnas då till transportörerna 

som får möjlighet att lämna synpunkter på den. Därefter dubbelkollas planen och justeras om och 

när eventuella uppgifter kommer om att elever bytt skola, adress eller liknande. (Berthelsen, et al., 

2013) 

När skolorna är igång på hösten görs noggranna uppföljningar av hur den planerade skolskjutsen 

fungerar och om det finns delar i planeringen som behöver utvecklas eller förändras för att 

underlätta arbetet. För att få åsikter från de som berörs av skolskjutsen görs enkätundersökningar 

där föräldrar och elever får möjlighet att tala om vad som fungerar/fungerat bra respektive mindre 

bra under året.  (Berthelsen, et al., 2013). I uppföljningsfasen kontrolleras även att samtliga elevers 

ordnade skolskjuts uppfyller kraven på väntetidslängd, tidigast starttid samt restid som ställs på 

skolskjuts i servicedeklarationen(Norrköpings kommun [5], 2013).  

I januari-april, efter uppföljningen, görs det förberedande arbetet för att kunna göra nästa läsårs 

skolskjutsplanering. Skolskjutsgruppen håller sig informerade om eventuella förändringar eller 

nedläggningar som är på gång,håller möten med skolorna för att skapa möjlighet att samordna 

skolskjuts mellan flera olika skolor och få reda på vilka start- och sluttider som kommer gälla för 

respektive skola. (Berthelsen, et al., 2013) 

Skolskjutsgruppen har även ansvar för att göra upphandlingar med de bolag som ska ansvara för 

skolskjutsen i respektive områden och se till att de hålls informerade om vilka villkor som gäller för 

att sköta transport av skolelever. (Berthelsen, et al., 2013) 

3.3 Trafiksäkerhet och trygghet 

Trafiksäkerhet i stort handlar om att transporter av olika slag ska kunna ske utan olyckor och skador. 

Inom skolskjuts och i andra miljöer där barn och ungdomar vistas är trafiksäkerhet och trygghet 

väldigt viktigt eftersom barn som gångtrafikanter och ungdomar som cyklister tillhör två av de mest 

utsatta grupperna i trafiken då de är både oskyddade och oerfarna. (Englund, et al., 2006) 
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Historiskt sett har vuxna försökt lära barn att bli säkra i trafiken. I skolorna har 

trafiksäkerhetskampanjer och övningar genomförts för att försöka åstadkomma en 

beteendeförändring hos barnen och på så sätt öka trafiksäkerheten kring dem. Det har dock visat sig 

att detta snarare medfört en överskattning av barnens trafikvana och att förändringar i barnens miljö 

ger större effekt. Anledningen till att dessa temadagar och övningar inte fungerat är, enligt flera 

studier som gjorts, att barn upp till tolv år inte alltid klarar av att uppträda på ett trafiksäkert sätt. 

Deras syn, hörsel och simultankapacitet är fortfarande inte färdigutvecklade och de är fortfarande 

inställda på lek. Barn är även ojämna i sitt agerande vilket medför att de den ena dagen kan vara 

försiktiga och den andra dagen okoncentrerade och farliga i trafiken. (Englund, et al., 2006) 

Olyckor som drabbar barn i trafiken har minskat trots att det finns betydligt fler bilar nu än någonsin 

tidigare. Antalet barn under 15 år som omkommit i trafiken har minskat från att 1947 vara 130 

stycken till att numera ligga på mellan 20 och 30 stycken per år. I Figur 1 finns statistik på hur många 

barn som omkommer i trafiken, i vilka åldrar de är och vilket trafikslag som är inblandat. Det visar sig 

att trots att barnen inte har uppnått full trafikmognad innan de är tolv år är det barn över 15 år som 

drabbas hårdast eftersom de rör sig mer i trafiken än de yngre barnen och dessutom gör det i större 

utsträckning på egen hand. (Vägverket, et al., 2003) 

Figur 1 Genomsnittligt antal omkomna barn (0-17 år) i trafiken (per år), beräknat mellan 1998-2002 

(Vägverket, et al., 2003) 

 

Anledningen till den kraftiga minskningen av antalet olyckor tros vara att de olika transportslagen till 

stor del är separerade från varandra, bilar är på vägen, cyklister på cykelbanan och gångtrafikanter 

på gångbanan. Många menar även att anledningen till att olyckorna har minskat är att barnens 

rörelsefrihet har minskat eftersom fler barn blir skjutsade eller följda till/från skolan av någon vuxen. 

(Englund, et al., 2006). Att barn bli skjutsade till skolan får även andra konsekvenser. 

Trafiksituationen vid skolorna på mornarna är ofta rörig och bidrar i sig till minskad säkerhet vilket 

gör att barnen blir beroende av de vuxna på ett sätt som de inte skulle blivit om de cyklade eller gick 

själva. Barnen blir även bestulna på den vardagsmotion de skulle fått regelbundet om de cyklade 

eller gick. (Vägverket, et al., 2003) 

Enligt en studie som Trafikverket gjort om barns skolvägar minskar andelen barn som går eller cyklar 

till skolan hela tiden vilket bevisar att barns rörelsefrihet minskar, 2009 var andelen 57 % och 2012 

hade det minskat till 48 %. Till skillnad från detta ökar andelen barn som får sällskap av en vuxen till 
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skolan och av dem som cyklar eller går får enligt 2012 års mätning 32 % sällskap jämfört med 2006 då 

andelen bara var 21 %.  (Trafikverket [1], 2012) 

När det gäller skolskjuts sker det givetvis också olyckor även om det historiskt sett varit svårt att 

utläsa hur många. Eftersom de tidigare inte har förts någon speciell statistik för olyckor i samband 

med skolskjuts. Genom letande och noggranna studier av olyckstatistik för barn som skett under 

skoltid har VTI kommit fram till att det under åren 1994-2001 skedde 256 olyckor i samband med 

skolskjuts. De 256 olyckorna drabbade totalt 361 barn varav 15 omkom. 77 % av alla 

skolskjutsrelaterade olyckor sker utanför själva skolbussen och de två vanligaste olyckshändelserna 

är att barnen springer eller går framför bussen innan/efter av- och påstigning.(VTI, 2006)  

Trygghet är en annan viktig del i arbetet med trafiksäkerhet, trafikplanering och där inräknat 

skolskjuts. Trygghet är förknippat med det som personer upplever och känner inför någonting och i 

trafiksystemet finns det många platser som kan förknippas med otrygghet, till exempel att gå till 

hållplatsen eller att cykla längs vägkanten. Känslan av trygghet/otrygghet är mycket individuell och 

beror på ålder, kön och erfarenheter vilket gör det komplext både att definiera trygghet och planera 

för att öka den.(Holmberg, et al., 2008) 

När det gäller barn och deras oro för trafiksystemet och vägen till skolan handlar det främst om den 

väg de tar från hemmet till hållplatsen. Den delen av skolvägen är den som skapar mest otrygghet 

och den största orsaken till det är att vissa måste korsa vägar för att komma till hållplatsen. Barnen är 

oroliga för att inte synas och att bilar kör fort. Barn uppfattar inte heller saker på samma sätt som 

vu┝ﾐa vilket gör att de kaﾐ käﾐﾐa oro för saker soﾏ vu┝ﾐa ”iﾐte t┞Iker är så farligt”. IHlaﾐd kaﾐ äveﾐ 
ökad kunskap om risker i trafiken innebära oro för de lite äldre barnen. (Trafikverket [6], 2010) 

3.3.1 Faktorer som påverkar trafiksäkerheten 

Hastigheten har stor betydelse för hur säker en sträcka kan anses vara och för hur allvarlig en 

eventuell olycka blir. Risken för att en olycka ska få allvarliga konsekvenser ökar med hastigheten och 

likaså förlängs stoppsträckan för fordonet ju högre hastighet som hålls. Att som oskyddad trafikant 

bli utsatt för en kollision med en bil medför en stor risk för allvarliga skador och att bli påkörd av en 

bil med hastigheten 50 km/h slutar i åtta fall av tio med dödlig utgång medan det vid 30 km/h 

minskar till ett av tio. (Trafikverket [4], 2010) 

Stoppsträckan består av två delsträckor, reaktionssträcka och bromssträcka, och är sträckan från det 

att föraren reagerar på faran tills bilen har stannat, se Figur 2. Reaktionssträckan beror av 

reaktionstid och hastighet och ligger vanligtvis mellan 0,5-2 sekunder beroende på ålder och 

erfarenhet hos föraren men även andra faktorer som alkohol och trötthet påverkar. Hastighetens 

betydelse i reaktionssträckan är att sträckan ökar i proportion med hastigheten. (Hagberg Media, 

2011) 
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Figur 2, Illustration av stoppsträcka 

Bromssträckan, stoppsträckans andra del, är sträckan fordonet färdas från tiden då föraren börjar 

bromsa till dess att fordonet står still. Även bromssträckan påverkas av fordonets hastighet men även 

andra faktorer som till exempel väglag, bilens vikt och dess bromsar. För att beräkna stopsträckan 

kan följande formel användas: 

                                                                                       

 3,6 är en konstant som används för omvandling mellan km/h och m/s. 

 250 är en konstant som alltid används i formeln. 

 Friktionstalet beror på väglag, 0,8 är värdet vid torr asfalt och 0,1 på svall-is. 

Torr vägbana, en sekunds reaktionstid och hastigheten 70 km/h resulterar med andra ord i en 

stoppsträcka på ungefär 44 meter.                                

Sikten är en annan viktig faktor för trafiksäkerheten eftersom föraren hinner agera lättare ju tidigare 

faran uppmärksammas (Trafikverket [2], 2013). Sikten är en viktig del av säkerheten i trafiken för alla 

typer av trafikanter och handlar både om att vara synbar för andra och ha bra sikt själv. I 

Skolskjutssammanhang är det för barnens del viktigt att vara synbar både vid hållplatsen och vid 

eventuella passager som görs för att ta sig dit. För skolbussföraren och andra trafikanter är det 

istället viktigt för att kunna uppmärksamma de väntande eleverna och andra faror som kan uppstå. 

(VTI, 2006) 

Vilka krav som ställs på sikten är olika beroende på hur situationen ser ut men gemensamt för dem är 

att måttet som används är stoppsikt vilket är den siktsträcka som krävs för att en förare ska lyckas 

stanna sitt fordon före ett lågt hinder. Precis som stoppsträckan delas stoppsikten in i reaktions- och 

bromssträcka men parametrarna som ingår i stoppsikten är utöver hastighet, reaktionstid och 

friktionstal även ögonhöjd (Öh), ögonpunkt (Öp), synbarhetsvinkel (SV), hinderhöjd (Hh) och 

hinderpunkt (Hp), se Figur 3. (Vägverket [2], 2004) 
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Stoppsikten beräknas på olika sätt beroende på trafiksituation (stanna/väja för hinder, omkörning, 

möte m.m.), vägens utformning (Höger-/vänsterkurva, tvåfältsväg, korsning m.m), vägstandard, 

vägens hastighet och typ av fordon. Bussa har generellt sett längre stoppsiktsträcka än bilar och 

mindre fordon på grund av dess storlek. I vissa fall vägs dock det upp av att bussföraren har högre 

ögonhöjd och därmed kan se faran tidigare än vad bilisten gör.  

Det ställs också olika krav på sikten beroende på hur omgivningen ser ut och över lag är kraven på 

landsbygden högre än i tätort. (Vägverket [2], 2004) 

 
Figur 3, Illustration av siktsträcka (Vägverket [2], 2004) 

Synbarhet och sikt är också förknippat med hur belysningen på vägen ser ut. I VTI:s undersökning 

(VTI, 2006) visar det sig att vissa barn måste stå med ficklampa vid sin skolskjutshållplats för att synas 

i mörker eller dimma för att gatubelysning eller annan typ av belysning saknas. Belysningen är en 

viktig del både när det gäller trygghet och säkerhet eftersom en upplyst sträcka oftast upplevs som 

säkrare än en icke upplyst och blir säkrare eftersom synligheten ökar. Det har visat sig att antalet 

mörkerolyckor minskar med 15-30 % om det finns vägbelysning och ju sämre vägstandarden är desto 

viktigare blir belysningen. Anledningen till att antalet olyckor är fler under de mörka timmarna är att 

människor uppfattar saker sämre och långsammare i mörker och får dessutom försämrad 

detaljuppfattning. (Vägverket [3], 2004) 

Om en kommun överväger att sätta upp vägbelysning har Vägverket tagit fram kriterier som ska 

underlätta beslutsfattandet kring belysning på landsbygd och i tätort. Tanken med kriterierna är att 

de ska användas som en indikation på om uppsättning av belysning kommer förbättra säkerheten på 

platsen eller om den förblir oförändrad eftersom alla vägar inte nödvändigtvis behöver belysning för 

att vara trygga och trafiksäkra.  Kriterierna skiljer sig något beroende på om platsen ligger i tätort 

eller landsbygd eftersom det på landsbygd inte finns samma behov av att belysa vägar på samma sätt 

som i tätort. Belysningsfrågan bör utredas vidare om något eller flera av kriterierna är uppfyllda. 

Värdena i Tabell 1 och kriterierna i punktlistan gäller för vägar på landsbygden. (Vägverket [3], 2004) 

Vad det gäller busshållplatser finns det även andra aspekter att tänka på gällande belysning. Vid 

redan existerande vägbelysning ska hållplatsen ha samma typ av belysning som vägen. Om vägen 

saknar belysning är det viktigt att tänka på hållplatsbelysningens placering och styrka då belysningen 

inte bör medföra att vilseledande skuggor skapas för förare och resenärer.  
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Tabell 1, Kriterier för utredning av behov av belysning (Vägverket [3], 2004) 

Typsektion ÅDT 

Motorväg  > 35 000 

Tvåfältsväg utan gång- och cykeltrafik > 7 000 

Tvåfältsväg med gång- och cykeltrafik > 5 000 

 

 Plaﾐkorsﾐiﾐg ﾏed stor ”koﾏple┝itet” 

 Plaﾐskild trafikplats ﾏed stor ”koﾏple┝itet”, t.e┝. stor aﾐdel aﾐslutaﾐde, avvikande och 

växlande trafik i mörker där bilförarna utsätts för störande ljus i stor omfattning. 

 Cirkulationsplatser ska alltid belysas 

 Signalreglerade korsningar ska alltid belysas 

 Övergångsställen med stort antal fotgängare och tät fordonstrafik 

 Busshållplatser med stort antal fotgängare och tät fordonstrafik 

 Rastplatser 

 Färjelägen, bryggor och rörliga broar 

 Vägtrafiktunnlar och långa vägportar 

 Vid hög andel mörkerolyckor 

 Vid störande eller missledande ljus i stor omfattning 

 Vid stor gång- och cykeltrafik i mörker  

3.4 SAFEWAY2SCHOOL 

Mellan år 2009 och 2012 pågick ett EU-projekt kallat SAFEWAY2SCHOOL (SW2S). Projektet gick ut på 

att testa och utveckla innovativa system för att göra skolskjutsen säkrare i Europa. En viktig del i 

projektet var dess holistiska perspektiv vilket innebär att de haft en helhetssyn över skolskjutsen och 

därmed inkluderat alla delar i barnens väg till skolan, från dörr till dörr, tur och retur. Anledningen till 

det holistiska perspektivet var att studier visat att enskilda åtgärder inte ger lika stor effekt som flera 

åtgärder tillsammans.  (Viklund, et al., 2012) 

I projektet har olika system och tekniker testats i flera olika länder inom EU, bland annat i Sverige. En 

mängd olika typer av tester har gjorts i olika länder och nedan finns några exempel på dessa. 

(Viklund, et al., 2012) 

 Optimering av skolskjutsrutter 

 Bältespåminnare 

 ”Iﾐtelligeﾐta” skolskjutshållplatser ﾏed Hliﾐkaﾐde laﾏpor soﾏ aktiveras ﾐär Harﾐ är i 
närheten. 

 Varnings- och informationssystem för de olika aktörerna 

 Utbildning 

 Simulering 

I Sverige har Örnsköldsvik varit testområde och de tester som gjorts har varit av varierande och bred 

karaktär. De har bland annat testat förarstödsystem, sändare som barnen bär med sig, 
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inventeringsverktyg för hållplatser (BSIT), Intelligenta hållplatser, hållplatsskylt med platsnamn, skylt 

på bussen och utbildning av inblandade aktörer.  (Viklund, et al., 2012) 

SW2S-projektets tester och utvärderingar har gjort att slutsatser kring de olika verktygen har kunnat 

dras. Gemensamt för alla testländerna är att utbildning av de inblandade är av stor vikt eftersom 

kunskap leder till respekt och förståelse för skolskjutssystemet. Det visade sig också att alla länderna 

är överens om att inventeringsverktyget för hållplatser var användbart för att öka/kontrollera 

säkerheten av skolskjutshållplatser. De svenska testerna visade även att bussförarnas blick var 

fokuserad längre tid på en hållplats där det fanns hållplatsskylt och ännu längre tid där det fanns en 

intelligent hållplatsskylt.  (Viklund, et al., 2012) 

Överlag har SW2S-projektet bidragit till att alla aktörerna är positiva till att använda sig av nya 

tekniska lösningar och utbildning för att öka skolskjutsens säkerhet inom EU. Av de tillfrågade 

svarade 73 % ja på att använda SW2S:s lösningar i framtiden.  (Viklund, et al., 2012)  

I projektet ingick det även att ta fram bättre regelverk och riktlinjer för arbete med skolskjuts inom 

EU vilket har gjorts genom att ha ett antal möten och workshops på både nationell och internationell 

nivå. Till en början fanns det nio förslag på förbättringsområden och av dessa valdes sedan tre ut som 

rekommenderade åtgärdsområden, skolreseplan, utmärkning av alla skolskjutshållplatser och 

förbättrad förarutbildning.  (Viklund, et al., 2012) 

3.5 Skolskjutsskylt 

Utmärkning av skolskjutshållplatser är av varierande karaktär. En kollektiv hållplats som även 

används för skolskjuts har alltid en skylt medan upphandlade skolskjutshållplatser ofta saknar 

uppmärkning helt om de inte är utrustade med en speciell skolskjutsskylt.  

I EU-projektet SW2S har två typer av hållplatsskyltar testats, intelligenta och speciellt utformade 

skolskjutsskyltar. De intelligenta hållplatsskyltarna fungerar genom att barnet har ett speciellt RFID-

smart card eller en RFID-tag som aktiverar en eller flera blinkande lampor för att visa passerande 

fordon att ett barn finns i närheten av skylten. RFID-tagen skickar även iväg en signal till 

skolskjutsbussen för att meddela föraren om att barnet är på plats. Den andra typen av 

skolskjutsskylt är en mer traditionell typ av hållplatsskylt men anpassad för att visa att det är just en 

skolskjutsskylt. Utvärderingen av projektet visar att de båda skyltarna ger en positiv inverkan på 

säkerhet och trygghet för barnen och oavsett vilken typ av skylt som användes sänktes hastigheten 

på förbipasserande även om den intelligenta hållplatsen gav större effekt. Som tidigare nämnts 

visade det sig även att förarnas blick var mer fokuserad på hållplatsen om det fanns någon typ av 

skylt och även i det fallet hade den intelligenta hållplatsskylten större effekt. (Viklund, et al., 2012) 

Linköpings kommun har genomfört ett projekt som handlade om att märka upp skolskjutshållplatser 

med en speciell skolskjutsskylt. De började med att inventera och identifiera de hållplatser som 

används vid skolskjuts i kommunen. Inventeringen resulterade i att av 403 hållplatser skulle 234 

markeras med en speciellt framtagen skolskjutsskylt. Anledningen till att resterande inte ansågs 

behöva en skolskjutsskylt var att de antingen hade en kollektiv hållplatsskylt eller att 

skolskjutshållplatsen låg på en plats som var tillräckligt säker även utan skylt. Resultaten av projektet 

i Linköping är positiva och visar att både trygghet och säkerhet ökar för barnen och underlättar 

dessutom arbetet för skolbussföraren eftersom platsen är tydligt markerad och på samma plats år 

efter år. Skylten har också gett positiva effekter för andra förbipasserande eftersom de 
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uppmärksammas om att det kan finnas barn i närheten vilket ökar deras försiktighet. 

Skolskjutsskylten gör även är att synligheten förbättras vid till exempel mörker, snö eller dimma 

vilket också påverkar säkerheten positivt. (Linköpings kommun & Occas AB, 2010) 

3.6 Hållplatser  

Enligt vägverket och SKL:s hjälpmedel för utformning av vägar och gator (VGU) finns åtta olika typer 

av busshållplatser. Fyra av dem (avskild hållplats, fickhållplats, vägrenshållplats och körbanehållplats) 

finns med som alternativ i modellen för trafiksäkerhetsbedömning eftersom det är de som främst 

förekommer i landsbygdsmiljö.(Vägverket [1], 2010). Hållplatstyperna innebär olika stor risk för 

väntande barn och ungdomar vilket gör att de även i modellen särskiljs och klassificeras med olika 

stor risk där hållplatser av typ A innebär lägst risk och D högst. 

Typ A, Avskild hållplats 

En hållplats av typ A innebär att resenärerna väntar på en plats som är helt avskild från vägen, se 

Figur 4. Det är den enda hållplatstypen som accepteras på en motorväg eller motortrafikled och är 

även att föredra för hållplatser på andra vältrafikerade vägar där merparten av resenärerna är barn 

och ungdomar. (Vägverket [1], 2010) 

 
Figur 4, Avskild hållplats (Vägverket [1], 2010) 

Typ B, Fickhållplats  

Som typ B klassificeras hållplatser som är skilda från vägen genom en hållplatsficka, se Figur 5, 

hållplatser där det finns en plattform eller de som ligger vid en anslutande utfart. (Trafikverket [3], 

2010). Precis som typ A är fickhållplatser bra för platser där många barn väntar på bussen och på 

landsbygd med omfattande busstrafik och höga trafikflöden. (Vägverket [1], 2010) 

 
Figur 5, Fickhållplats (Vägverket [1], 2010) 

Typ C, vägrenshållplats 

Vägrenshållplats innebär vid klassificering enligt modellen att resenärerna väntar vid en vägren som 

är minst 1 meter bred vilket ger bättre möjlighet än vid typ D-hållplatser att låta bakomvarande 

fordon passera bussen under tiden den står stilla, se Figur 6. Vägrenshållplatser saknar ofta plattform 

och förekommer främst på lågtrafikerade vägar av tvåfältstyp.  
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Figur 6, Vägrenshållplats (Vägverket [1], 2010) 

Typ D, Körbanehållplats 

I modellen klassificeras hållplatsen som typ D om hållplatsen inte är typ A eller B och har en vägren 

som är mindre än 1 meter bred. Vid körbanehållplatser stannar bussen på körbanan, se Figur 7, för 

att hämta upp väntande resenärer och riskerar därmed att hindra bakomvarande fordon att ta sig 

fram. Hållplatstypen förekommer oftast på landsbygdsvägar med ett körfält i vardera riktningen och 

bör enligt VGU (Vägverket [1], 2010) , precis som typ B och C vara försedd med en plattform av något 

slag för att på- och avstigning ska kunna ske tryggt och säkert.  

 
Figur 7, Körbanehållplats (Vägverket [1], 2010) 

3.7 Gånganslutningar 

I Norrköpings kommun kan avståndet mellan barnets hem och hållplats vara upp till 2 kilometer. 

Vägen till hållplatsen från hemmet har barnets föräldrar eller vårdnadshavare ansvaret över vilket 

innebär att de ska se till att barnet tar sig dit på ett säkert och ansvarsfullt sätt. (Norrköpings 

kommun [1], 2012)  

I båda modellerna görs bedömningen enbart på gånganslutning/-passagen vid den väg där 

hållplatsen är placerad men när barnen tilldelas en hållplats tar kommunen hänsyn till hela deras väg 

från dörr till hållplats. 

Gånganslutningarna i de båda modellerna delas in i fyra olika typer, typ 1-4, och innebär precis som 

hållplatserna olika stor risk, där typ 1 anses ha lägst och typ 4 störst risk.  (Trafikverket [3], 2010): 

Typ 1 

Gånganslutningen ligger helt avskilt från vägen, till exempel om anslutningen till hållplatsen görs via 

en bro över eller en tunnel under vägen.  

Typ 2 

Innebär att resenärerna slipper passera över vägen och behöver gå mindre än 50 meter längs vägen 

alternativt mindre än 100 meter om vägrenen är minst 1 meter bred. 

Typ 3 

Resenärerna slipper passera över vägen men måste gå mer än 50 meter längs vägen alternativt mer 

än 100 meter om vägrenen är minst 1 meter bred. 

Typ 4 

Resenärerna måste passera vägen och ibland även gå längs den för att ta sig till hållplatsen. 
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4 Modeller för trafiksäkerhetsbedömningar 
Säkra hållplatser och gångvägar till hållplatserna är av stor vikt vid planering av skolskjuts, men ett 

verktyg för att på ett enhetligt sätt inventera och bedöma säkerheten på hållplatser i landsbygd är 

något som både Trafikverket och Sveriges kommuner saknat. Med anledning av det har Trafikverket 

tagit fram en modell som tar hänsyn till olycksrisker och trygghetsfaktorer kring hållplatser på 

landsbygd och på så vis ska kunna vara till hjälp vid och skapa enhetliga trafiksäkerhetsbedömningar. 

Bedömningarna ligger sedan till grund för vilka hållplatser eller gånganslutningar som bör ses över 

och eventuellt åtgärdas. (Trafikverket [3], 2010). 

Delar av Trafikverkets modell har kritiserats både av användare och av dem själva vilket gjort att 

skolskjutsgruppen i Norrköpings kommun valt att utföra vissa justeringar på modellen innan den tas i 

bruk (Berthelsen, et al., 2013). Vilka delar som skiljer modellerna åt, på vilket sätt och varför de 

delarna justerats beskrivs senare i det här kapitlet, under delkapitel 4.2. 

4.1 Trafikverkets modell 

Den modell som Trafikverket har utarbetat, se bilaga 1, består av två olika bedömningsdelar, en 

objektiv och en subjektiv. Den objektiva delen ger användaren marginella möjligheter att själv 

bedöma utfallet medan den subjektiva delen är till för just de faktorer som inte går att sätta ett 

egentligt mätbart värde på och lämnar därmed större möjligheter för bedömaren att påverka 

utfallet. 

Modellen resulterar, efter vissa beräkningar, i ett risktalsvärde för den bedömda hållplatsen. Utifrån 

det värdet klassificeras hållplatsen som grön, gul eller röd och ger en bild av hur stor olycksrisk och 

trygghet som råder vid eller på väg till hållplatsen. 

4.1.1 Objektiv bedömning 

Den objektiva bedömningen påbörjas genom att konstatera vilken typ av hållplats (se kap.3.6) den 

valda hållplatsen kan kategoriseras som. Vald hållplatstyp ger användaren möjlighet att veta i vilken 

kolumn i modellen som risktalen ska avläsas för respektive faktor. Bedömningen av hållplatsen görs 

utifrån modellens fyra faktorer, trafikflöde, sikt, belysning och hastighet, där det sistnämnda väger 

tyngst. Gånganslutningen till hållplatserna bedöms på samma sätt som hållplatserna, se Tabell 2, 

med i stort sett enda skillnaden att det är typ av gångväg som bestämmer vilken kolumn risktalen ska 

avläsas från istället för typ av hållplats. Risktalen skiljer sig också något åt mellan hållplats och 

gånganslutning då gånganslutningens risktal i de flesta fall är högre än hållplatsens. (Trafikverket [3], 

2010) 
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Tabell 2, Modellens faktorer och dess objektiva bedömningskriterier 

 Hållplatser Gånganslutning 

Trafikflöde ÅDT eller uppskattat 

medelflöde. Data över 

årsdygnstrafiken på Sveriges 

vägar finns tillgängligt hos 

Trafikverket. (Trafikverket [5], 

2012) 

ÅDT eller uppskattat 

medelflöde. Data över 

årsdygnstrafiken på Sveriges 

vägar finns tillgängligt hos 

Trafikverket. (Trafikverket [5], 

2012) 

Sikt Avståndet mellan den plats där 

föraren först kan se hållplatsen 

och hållplatsen där eleverna 

står. Mäts enbart åt vänster 

sett från hållplatsen, alltså i 

körriktningen till hållplatsen, se 

Figur 3. 

Beror på typ av gånganslutning, 

för typ 2 och 3 ska sikten mätas 

åt det håll dit den är som 

sämst. För typ 4 bestäms sikten 

som det kortaste avståndet 

från det ställe där eleven 

passerar vägen till den plats där 

ett fordon kan 

uppmärksammas. 

Belysning Konstatera om det finns 

belysning vid hållplatsen och i 

så fall vilken kvalitet den håller, 

god eller dålig. 

Konstatera om det finns 

belysning och i så fall vilken 

kvalitet den håller, god eller 

dålig. För typ 2 och 3 

kontrolleras belysningen längs 

med gånganslutningen och för 

typ 4 enbart där passagen över 

vägen görs 

Hastighet  Skyltad hastigheten för vägen. Skyltad hastigheten för vägen. 

 

När samtliga faktorer har mätts eller bedömts beräknas det totala risktalet genom att summera 

risktalen för trafikflöde, sikt och belysning och multiplicera det med risktalet för hastighet.                                                                                  

Risktaltotal ger då en indikation på hur stor olycksrisk som föreligger på hållplatsen/gånganslutningen 

och gör det möjligt att placera den bedömda platsen i någon av klasserna grön, gul eller röd. 

(Trafikverket [3], 2010)                                                                    
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4.1.2 Subjektiv bedömning 

Den subjektiva delen av modellen handlar om att bedöma och ta hänsyn till faktorer som inte kan tas 

med i den objektiva och mer mätbara delen av modellen. Detta görs genom att avgöra hur 

tryggt/farligt det är på platsen sett utifrån en skala från 1-5, se Tabell 3, där hänsyn tas till andel tung 

trafik, förekomst av väderskydd, om medelhastigheten avviker från skyltad hastighet samt andra 

aspekter ”av stor Het┞delse”.  (Trafikverket [3], 2010).  

Tabell 3, Förklaring av subjektiv bedömningsskala 

Bedömningsgrad Betydelse 

1 Trygg för alla 

2 Osäker för barn 

3 Osäker för alla 

4 Farlig för barn 

5 Farlig för alla 

 

I den här delen av modellen lämnas med andra ord stort ansvar för bedömandet åt den person som 

utför bedömningen eftersom flera av faktorerna som det ska tas hänsyn till inte är mätbara på 

samma sätt som i den objektiva delen. De faktorer som bedöms subjektivt handlar i större 

utsträckning om värderingar och mjuka aspekter som kommer påverkas av och grundas på 

bedömarens egna kunskaper och erfarenheter. Det gör att bedömaren måste ha god kunskap om 

ämnet för att kunna göra en rättvis subjektiv bedömning. 

Den avslutande delen av den subjektiva bedömningen är att bestämma om det finns ett 

åtgärdsbehov på platsen. Åtgärdsbehovet behöver bara beräknas om det kan resultera i att det nya 

risktalet överstiger 25 och alltså gör att hållplats eller gånganslutning blir gul eller röd. För att ta reda 

på det kontrolleras om risktaltotal multiplicerat med det maximala utnyttjanderisktalet (1,6 för 

hållplats och 2 för gånganslutning) överstiger 25. Om det gör det ska åtgärdsbehovet bestämmas 

enligt följande(Trafikverket [3], 2010):                                               

Risktalet för utnyttjande avläses i modellen precis som övriga faktorers risktal men för att ta hänsyn 

till att barn inte har samma trafikmognad som en vuxen anses barn i förskoleklass till sexan motsvara 

fem resenärer.(Trafikverket [3], 2010). Att ge yngre barn högre vikt är än äldre är ett sätt att ta 

hänsyn till barnens olika trafikmognad men resulterar i att en dålig hållplats som utnyttjas av enstaka 

elever i förskolan-3 klass riskerar att få ett obefintligt åtgärdsbehov medan åtgärdsbehovet på en 

godkänd hållplats som utnyttjas av ett stort antal yngre barn kommer kräva att åtgärder eftersöks. 

Vad som då inte tas med i beräkningarna är att flera barn syns bättre än ett varför resultatet borde 

vara det omvända. 

Bestämning av åtgärdsbehov skapar förutsättningar att göra åtgärder på de hållplatser/gångvägar 

där de gör nytta eftersom det resulterar i information om åtgärdsbehov på hållplatser som faktiskt 
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används. Vid beräkningen av åtgärdsbehovet blir Risktalutnyttjande = 0 för platser med lågt utnyttjande, 

se bilaga 1, vilket görs för att filtrera bort hållplatser/gånganslutningar som behöver åtgärder men 

som inte används av någon i dagsläget. (Trafikverket [3], 2010)  

Bedömningen av åtgärdsbehovet görs efter beräkningarna på en 3-gradig skala där samma gränser 

används som vid klassificeringen (grön, gul eller röd) men med andra namn:                                                                        

4.2 Norrköpings kommuns modell 

När Norrköpings kommun beslöt sig för att använda sig av Trafikverkets nyutvecklade modell för 

trafiksäkerhetsbedömningar ansåg de att modellens subjektiva del var för luddig och gjorde det svårt 

för bedömaren att fatta beslut baserat på annat än lösa grunder. Justeringar har gjorts, se Tabell 4 

och Tabell 5, för att råda bot på otydligheten och mycket mer än så är det inte som skiljer modellerna 

åt.(Berthelsen, et al., 2013).  

4.2.1 Objektiv bedömning 

Arbetsgången för bedömning av objektiva aspekter är precis densamma i Norrköpings modell som i 

Trafikverkets, se kapitel 4.1, men intervallen för sikt har justerats något och hänsynstagandet till 

barns olika trafikmognad vid olika åldrar görs på ett annat sätt och har dessutom flyttats från den 

subjektiva till den objektiva delen. 

Den stora användarmässiga skillnaden modellerna emellan är hur de tar hänsyn till barns 

trafikmognad vid olika åldrar. Trafikverket justerar det, som tidigare nämnts, genom att anse att ett 

barn i förskoleklass till sexan motsvarar fem resenärer. Norrköpings kommun däremot har valt att ha 

index för olika stadier (1,15 för årskurs f-3 och 1,05 för årskurs 4-6) som multipliceras med det totala 

risktalet och ger ett nytt risktal som då skiljer sig åt beroende på barnens ålder. Det medför att en 

hållplats kan bli grön för elever i årskurs 7-9 men gul eller röd för de allra yngsta barnen. 

Indexeringen skapar en möjlighet för skolskjutsgruppen att avgöra vilka barn som, ur 

trafiksäkerhetssynpunkt, kan placeras ut på hållplatserna vilket underlättar deras planeringsarbete 

och inte framkommer av resultaten från Trafikverkets modell. 

Siktintervallen har skolskjutsgruppen valt att justera från 0-50, 50-100 och 10-200 meter till 0-40, 40-

80 och 80-200 meter vilket får konsekvenser för det slutgiltiga risktalet men diskuteras vidare bland 

annat i kapitel 7.1.3. 

Något som inte syns i modellen men som tas hänsyn till när skolskjutsen i Norrköpings kommun 

planeras är barnens hela väg till hållplatsen. I modellerna bedöms enbart anslutningen, sträckan på 

den väg som hållplatsen ligger på, för att underlätta för bedömaren då denne slipper kontrollera 

varje enskilt barns väg till hållplatsen. Vilka barn som använder hållplatsen förändras dessutom över 

åren vilket skulle innebära att nya bedömningar behövs inför varje läsårsstart men det finns det 

egentligen inget behov av. 



26 
 

4.2.2 Subjektiv bedömning 

Som tidigare nämnts upplevdes den subjektiva delen i Trafikverkets modell som luddig varför störst 

skillnader finns i den här delen av trafiksäkerhetsbedömningen. Bedömningsmässigt är skillnaderna 

små, men de faktorer som bör bli bedömda har specificerats betydligt bättre i Norrköpings modell än 

i Trafikverkets. Genom att precisera ett antal punkter (hur sikten påverkas av grönska och eventuella 

snövallar, vad det är för typ av vägbeläggning samt hur stor del av årsdygnstrafiken som är tung trafik 

m.m.) för varje faktor skapas en möjlighet för olika bedömare att använda modellen eftersom 

tolkningsfriheten begränsats betydligt.  

Fortfarande är vissa uppgifter svåra att ta reda på utan noggranna och tidskrävande mätningar på 

varje vägsträcka men förändringarna får trots det anses vara i rätt riktning mot en lättförståelig 

subjektiv del. Huruvida alla faktorer som ska kontrolleras är subjektiva kan diskuteras men finns å 

andra sidan med även i Trafikverkets modell. Anledningen till att till synes objektiva faktorer 

placerats i den här delen framgår inte i någon av modellernas beskrivning vilket kvarlämnar 

funderingar över om anledningen till deras placering är att de är svårvärderade eller om det ligger 

andra orsaker bakom det.   
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Tabell 4, Norrköpings kommuns modell för trafiksäkerhetsbedömningar (Hållplats) 

Geografiskt 
område:   
Hållplats namn:   
Koordinater:   
Övrigt:   

     
OBJEKTIV 
BEDÖMNING 

Typ av hållplats 
 SUBJEKTIV BEDÖMNING: 

  

A B C D 
 

  
Trafikflöde 
(ÅDT)         

 
Trafikflöde   

< 200 0 0 0 0 
 

Andel tung trafik    
200 - 1000 0 0 0,5 1 

 
Fördelning över dygnet   

1000 - 3000 0 0 1 2 
 

Jämför intensitet morgon/eftermiddag   
3000 - 8000 0 0,5 1,5 3 

 
    

> 8000 0 1 2 4 
 

    
Sikt (meter)         

 
Sikt   

> 200 0 0 0 0 
 

Temporär siktnedsättning, t ex 
vinter/sommar (grönska, snövallar)   

200 - 80 0 0 0 0 
 

Delvis bruten sikt (först synlig sen skymd 
och sen åter synlig)   

80 – 40 0 1 1,5 2 
 

Dålig sikt åt flera håll   
< 40 0 2 3 4 

 
    

Belysning         
 

Belysning   
God 0 0 0 0 

 
Typ av belysning, antal, placering   

Dålig 0 0 0,5 1 
 

Bitvis god / bitvis dålig   
Nej 1 1 1,5 2 

 
    

Summa:         
 

    
Hastighet 
(km/h)         

 
Hastighet   

30 2 

(Trafikflöde + 
Sikt + 

Belysning)       
x 

hastighetsfaktor
= Risktal 

 Förekomst av fartkamera   
40 4  Avviker hastighet från skyltad   

50 5  
Vägbeläggning (grus och gropar sänker 
farten)   

60 6  Mycket kurvig (sannolikt lägre fart)   
70 8  Sträcka som lockar att köra fort    
80 11      
90 14      
100 17      
110 20      

Risktal 

  

< 25 = Grön 
  

 

    
25 - 60 = Gul  

  
 

Övrigt 
  

   > 60 = Röd 
  

 

Väntetider, utnyttjandegrad…     

multiplicera 
risktal med = årskurs 

 

Föreslå eventuellt lämplig åtgärd för att få 
ner risktal 

  

1,05   4 – 6 
 

    

1,15   0 – 3 
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Tabell 5, Norrköpings kommuns modell för trafiksäkerhetsbedömningar (Gånganslutning) 

Geografiskt 
område:   
Hållplats namn:   
Koordinater:   
Övrigt:   

  

OBJEKTIV 
BEDÖMNING 

Typ av 
gånganslutning 

 SUBJEKTIV BEDÖMNING: 

  

1 2 3 4 
 

  
Trafikflöde 
(ÅDT)         

 
Trafikflöde   

< 200 0 0 0 0 
 

Andel tung trafik    
200 - 1000 0 0 0 2 

 
Fördelning över dygnet   

1000 - 3000 0 0 1 3 
 

Jämför intensitet morgon/eftermiddag   
3000 - 8000 0 0,5 2 4 

 
    

> 8000 0 1 3 5 
 

    
Sikt (meter)         

 
Sikt   

> 200 0 0 0 0 
 

Temporär siktnedsättning, t ex 
vinter/sommar (grönska, snövallar)   

200 - 80 0 0 1 1 
 

Delvis bruten sikt (först synlig sen skymd 
och sen åter synlig)   

80 – 40 0 1 2 2,5 
 

Dålig sikt åt flera håll   
< 40 0 2 4 4 

 
    

Belysning         
 

Belysning   
God 0 0 0 0 

 
Typ av belysning, antal, placering   

Dålig 0 0 1,5 1 
 

Bitvis god / bitvis dålig   
Nej 1 1 2,5 2 

 
    

Summa:         
 

    
Hastighet 
(km/h)         

 
Hastighet   

30 2 

(Trafikflöde + 
Sikt + 

Belysning)       
x 

hastighetsfaktor
= Risktal 

 Förekomst av fartkamera   
40 4  Avviker hastighet från skyltad   

50 5  
Vägbeläggning (grus och gropar sänker 
farten)   

60 6  Mycket kurvig (sannolikt lägre fart)   
70 8  Sträcka som lockar att köra fort    
80 11      
90 14      
100 17      
110 20      

Risktal 

  

< 25 = Grön 
  

 

    
25 - 60 = Gul  

  
 

Övrigt 
  

   > 60 = Röd 
  

 

Väntetider, utnyttjandegrad…     

multiplicera 
risktal med = årskurs 

 

Föreslå eventuellt lämplig åtgärd för att få 
ner risktal 

  

1,05   4 – 6 
 

    

1,15   0 – 3 
 

    



29 
 

5 Pilotstudie 
För att undersöka hur modellen fungerar har den testats på ett begränsat antal av de hållplatser som 

används för skolskjuts i Norrköpings kommun. För att underlätta analysarbetet och möjliggöra 

jämförelser med andra modeller än den som utvärderas gjordes samtliga bedömningar med både 

Norrköpings kommuns modell och Trafikverkets modell. Eftersom den förstnämnda är en 

vidareutveckling av den sistnämnda innebar det inte något egentligt merarbete men gav ett större 

och bättre underlag för det fortsatta arbetet.  

Anledningen till att just Kolmården valts som pilotområde är på grund av att hållplatserna och 

gånganslutningarna som används där ligger i områden med varierande karaktär från enskilda 

grusvägar till tungt trafikerade landsvägar.   

I kapitlet beskrivs området för pilotstudien, hur bedömningarna har genomförts samt vilka 

antaganden som har gjorts för att bedömningarna skulle kunna utföras konsekvent. 

5.1 Kolmården – området för pilotstudien 

Kolmården är en tätort som ligger ungefär 2,5 mil från Norrköping och har drygt 6000 invånare. På 

orten finns två skolor(stjärnorna i Figur 8), Utterbergsskolan (stjärna 26 i Figur 8) för barn i förskola 

till tredje klass och Råsslaskolan(stjärna 31 i Figur 8) för årskurs 4-9. Skolorna har ungefär 360 elever 

var och totalt har drygt 200 av dem rätt till skolskjuts antingen via linjetrafik eller särskilt upphandlad 

skolskjuts. (Norrköpings kommun [3], 2013), (Norrköpings kommun [6], 2013). Figur 8 visar var i 

området de bedömda hållplatserna ligger och ger en överblick över deras spridning över området. 

Alla hållplatserna används inte i nuläget men anses vara de 45 som används mest frekvent från år till 

år.  

 
Figur 8, Översikt över hållplatsernas placering 
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5.2 Genomförande och antaganden 

När förarbete med modellstudier, kartstudier och bakomliggande faktorer slutförts startade 

fältstudien genom att åka med på en av tre morgonrutter som körs i området varje dag. Den 

studerade ruttens upptagningsområde var samtliga hållplatser väster om Råsslaskolan (nummer 31 i 

Figur 8) och gav en bra bild över hur hållplatserna är placerade och hur barnen uppträder vid 

hållplatsen. Även busschaufförens trafiksäkerhetsmedvetna uppträdande lades märkte till och det 

märktes tydligt att rutinerna med säkerhetsbälte och gott uppförande i bussen var väl inarbetade. 

Efter att på nära håll ha studerat skolskjutsrutten besökte vi hållplatserna igen, den här gången med 

bil, för att bedöma dem och samla in den information modellerna kräver för att kunna beräkna 

risktalet. Vid tveksamheter angående hur en faktor skulle bedömas diskuterades för- och nackdelar 

med att göra på det ena eller andra sättet varpå något av alternativen valdes, antecknades och 

användes som ett generellt antagande vid liknande situationer på följande hållplatser. 44 bedömda 

hållplatser (en översvämmad väg hindrade bedömning av den 45:e), vissa lättare att bedöma än 

andra, resulterade i följande antaganden och bedömningsbeslut: 

 Belysningen som finns på platsen fungerar. Eftersom samtliga bedömningar gjordes i dagsljus 

kunde enbart befintligheten av belysning kontrolleras och inte dess funktionalitet. I stort sett 

all belysning var dock av gatubelysningstyp varför det ansågs vara ett rimligt antagande 

eftersom ansvariga för belysningen kontinuerligt förväntas genomföra besiktningar och se till 

att belysningen fungerar. Vid bedömningarna var det svårt att skilja på vad som är en god 

respektive dålig belysning eftersom tydliga riktlinjer saknas. Där det funnits belysning har 

bedömningen därför gjorts genom att titta på typ av belysning (gatubelysning, 

punktbelysning), vilken sida om hållplatsen/gånganslutningen belysningen funnits på och hur 

tätt den varit utplacerad.  

 

 Sikten har bestämts med ögonmått utifrån de intervall som finns angivna i modellen. Vid 

stora tveksamheter har bilens avståndsmätare använts och då har det främst rört sig om att 

avgöra om sikten är bättre eller sämre än 100 meter. Vid fortsatta tveksamheter har sikten 

hellre underskattats än överskattats då det antas vara bättre att göra en hårdare än en snäll 

bedömning. 

 

 När flera möjliga anslutningsalternativ till hållplatsen finns har det sämsta alternativet valts 

då det trots allt kan vara elever som använder det alternativet. I vissa fall medför antagandet 

säkerligen att hållplatsen får ett högre risktal än befogat men alternativet att göra tvärtom 

ses inte som ett bättre alternativ då det istället överskattar anslutningens trafiksäkerhet. 

 

 När det inte varit självklart var på vägen hållplatsen ligger har en, av bedömarna ansedd 

lämplig, plats så nära koordinatangivelsen som möjligt används som studieobjekt. 

Anledningen till att det inte gått att använda koordinaterna till att hitta hållplatserna är att 

de angivna i ett annat referenssystem än det som används av vanliga gps:er. Konsekvenserna 

antas inte blivit speciellt stora då det inte rör sig om stora korrigeringar åt ena eller andra 

hållet vid en eventuell felbedömning. Troligtvis påverkar inte korrigeringarna det slutgiltiga 

utfallet eftersom sikten (enda faktorn som direkt påverkas) antingen varit god åt båda hållen 
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eller ganska dålig åt båda vilket gör att det sämsta alternativet ändå kommer hamna inom 

samma intervall som i nuläget. 

 

 De hållplatser som ansetts vara av typ A (helt avskilda) ligger avskilt från huvudvägen, men 

inte nödvändigtvis skilt från all övrig trafik. Vid båda skolorna till exempel är hållplatsen 

placerad i en vändplats som inte bara trafikeras av bussen utan även i viss mån av bilar som 

lämnar elever eller som är på väg till parkeringen. Dessa fordon anses dock vara få till antalet 

och ha så pass låg hastighet att hållplatsen trots det bör klassas som typ A istället för typ B. 

 

 Kring modellens sikt- och ÅDT-intervall finns viss otydlighet då det inte klart och tydligt 

framgår var gränsen mellan första och andra intervallet går. Användaren tvingas själv anta 

om intervallet bryts när sikten går från att vara 39 till 40 meter eller från 40 till 41. Vid 

bedömningarna har det därför entydigt antagits att starten på varje intervall är det som 

gäller vilket med andra ord ger följande intervall för sikt och ÅDT: 

o 0-39, 40-79, 80-199 och >200 meter 

o 0-199, 200-999, 1000-2999, 3000-7999 och >8000 meter 
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6 Bedömningsresultat 
Bedömningarna av hållplatserna resulterade i möjligheten att klassificera varje hållplats som grön, 

gul eller röd beroende på storleken på risktalet för respektive hållplats/gånganslutning. Resultaten 

som visas i Tabell 6 och 7 är en sammanställning av pilotstudiens hållplatser och gånganslutningar 

och redovisar enbart den objektiva delen av bedömningen.  

Risktalen i tabellerna tar ingen hänsyn till den subjektiva delens eventuella påverkan varför det inte 

går att lita blint på klassificeringarna i tabellerna. Helhetsbedömningen, med både objektiv och 

subjektivbedömning, finns sammanställd för varje hållplats/gånganslutning i PowerPoint-

presentationen där även en bild på hållplatsen finns med som förtydligande (Hollertz & Wahlman, 

2013). 

Genom bedömningarna visade det sig att en klar majoritet av hållplatserna i Kolmården håller god 

kvalitet och är tillräckligt trafiksäkra för att elever ur samtliga årskurser ska kunna använda dem. På 

20 % av hållplatserna föreligger dock viss eller stor risk (enbart för årskurs f-3) och fokus bör därför 

läggas på att åtgärda dem så att de kan användas utan att någon behöver uppleva väntan på bussen 

som otrygg. 

För gånganslutningarna är resultatet något sämre än för hållplatserna vilket kan härledas till att 

många anslutningar antas kräva att barnen passerar vägen vilket ofta får risktalet att skjuta i höjden. 

Huruvida alla anslutningar som bedömts verkligen kräver en passage över vägen är oklart eftersom 

inga detaljerade kontroller har gjorts över var barnen som använder hållplatsen bor. Det är dock 

troligt att vissa av typ 4-anslutningarna är bättre än vad bedömningen visar men om hus funnits på 

båda sidor om vägen har typ 4 valts konsekvent för att undvika resultat som överskattar verkligheten.  

Jämfört med hållplatserna där 20 % är riskfyllda är siffran för gånganslutningarna mer än det dubbla, 

nämligen 47 %. Det förekommer även stor risk för samtliga elever på flera av anslutningarna vilket i 

vissa fall beror på valet av anslutningstyp som gjorts och med andra ord bör utredas noggrannare 

innan åtgärder görs.  

I vissa fall kan förekomsten av risk motverkas genom uppsättning av belysning då flera av de 

hållplatser och gånganslutningar som klassificerats som gula har ett risktal som ligger när gränsen för 

att bli gröna och därmed godkända. För övriga hållplatser och gånganslutningar bör andra åtgärder 

vidtas då belysning inte kommer förbättra resultatet tillräckligt utan behöver kompletteras med 

andra typer av trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder, se kapitel 8. 
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Tabell 6, Sammanställning av resultatet av bedömda hållplatser 

                  = Grön                      = Gul                      = Röd  

Hållplatsnr. Hållplatsnamn 
Typ av  
hållplats 

Risktal  
Nkpg 
Årskurs 
0-3 

Risktal 
Nkpg 
Årskurs 
4-6 

Risktal  
Nkpg 
Årskurs 
7-9 

Risktal 
Trafikverket 

Åtgärdsbehov 
Trafikverket 

7 
Kolmårdens 
djurpark A 2 2 2 2 0 

16 Järnvägen A 9 8 8 8 0 
19 Strålsund A 6 5 5 5 0 
26 Uttersbergsskolan A 0 0 0 0 0 
31 Råsslaskolan A 0 0 0 0 0 

3 Nyköpingsvägen B 28 25 24 24 0 
54 Säterholmsvägen B 28 25 24 24 0 

4 Skytteholmsvägen B 9 8 8 8 0 
5 Timmergata affär B 9 8 8 8 0 
6 Timmergata skola B 9 8 8 8 0 

8 
Valborgs- 
mässoberget B 17 15 15 15 17 

9 Ervastekärr B 17 16 15 15 0 

10 
Marmorbruksvägen/ 
Duvbergsvägen B 12 11 10 10 4 

13 Kyrkan B 12 11 10 10 4 
15 Hyttan B 12 11 10 10 0 
23 Hagalundsvägen B 0 0 0 0 0 

24 Strandvägen B 0 0 0 0 0 
25 Torsjön B 12 11 10 10 0 
35 Oxåker vägkors B 0 0 0 0 0 
44 Kittelbo B 17 16 15 15 0 
45 Klockargården B 9 8 8 8 0 
48 Katrinelund B 12 11 10 10 0 

49 
Katrinelund 
Vändpunkt B 18 17 16 16 0 

51 Gamla Krokeksvägen B 5 4 4 4 0 
52 Doppingvägen B 12 11 10 10 0 
53 Skräddartorp B 9 8 8 8 0 
59 Finnkärr B 17 16 15 15 0 
60 Gruvstugan B 6 5 5 5 0 

64 
Korsning Pionvägen 
Anemonvägen B 0 0 0 0 0 

2 Kvarsebo affär C 29 26 25 25 10 
20 Skottsätter C 37 34 32 32 26 
66 Marielundsvägen C 32 29 28 28 11 
12 Sandviksvägen C 12 11 10 10 12 
17 Rotnäs C 18 17 16 28 22 
18 Krokeks Gård C 18 17 16 28 22 
22 Strömsfors C 3 3 3 10 12 
61 Mörtnäs C 12 11 10 10 4 
46 Ejdervägen D 46 42 40 40 16 

1 Östanå D 64 59 56 56 0 
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Hållplatsnr. Hållplatsnamn 
Typ av  
hållplats 

Risktal  
Nkpg 
Årskurs 
0-3 

Risktal 
Nkpg 
Årskurs 
4-6 

Risktal  
Nkpg 
Årskurs 
7-9 

Risktal 
Trafikverket 

Åtgärdsbehov 
Trafikverket 

47 
Krokek 
Björkbacken D 64 59 56 56 22 

50 Västanåvägen D 64 59 56 56 0 
63 Östankärr D 64 59 56 56 22 
21 Avfart E4 D 0 0 0 0 0 
62 Timmergata D 9 8 8 8 0 

43 Mellantorp 
Ej bedömd,  
översvämmad 

      
 
 
Tabell 7, Sammanställning av resultatet av bedömda gånganslutningar  

 = Grön                      = Gul                      = Röd  

Hållplatsnr. Hållplatsnamn 
Typ av  
gångansl. 

Risktal  
Nkpg 
Årskurs 
0-3 

Risktal 
Nkpg 
Årskurs 
4-6 

Risktal  
Nkpg 
Årskurs 
7-9 

Risktal  
Trafikverket 

Åtgärdsbehov  
Trafikverket 

26 Uttersbergsskolan 1 0 0 0 0 0 

7 
Kolmårdens  
Djurpark 1 2 2 2 2 0 

9 Ervastekärr 1 6 6 5 5 0 
35 Oxåker vägkors 1 0 0 0 0 0 
61 Mörtnäs 1 2 2 2 2 0 

3 Nyköpingsvägen 1 9 8 8 8 0 
53 Skräddartorp 1 9 8 8 8 0 
21 Avfart E4 2 0 0 0 0 0 
24 Strandvägen 2 0 0 0 0 0 
20 Skottsätter 2 18 16 16 16 0 
50 Västanåvägen 2 28 25 24 24 0 

49 
Katrinelund  
Vändpunkt 2 18 17 16 16 0 

4 Skytteholmsvägen 2 9 8 8 8 0 
13 Kyrkan 3 23 21 20 20 24 
19 Strålsund 3 37 34 33 33 26 
44 Kittelbo 3 37 34 33 33 0 
59 Finnkärr 3 37 34 33 33 0 

64 
Korsning Pionvägen  
Anemonvägen 3 6 5 5 5 4 

10 
Marmorbruksvägen/ 
Duvbergsvägen 3 23 21 20 20 24 

22 Strömsfors 3 23 21 20 20 24 
5 Timmergata affär 3 18 17 16 16 6 

18 Krokeks Gård 3 32 29 28 36 29 
31 Råsslaskolan 4 6 5 5 5 10 

8 
Valborgs- 
Mässoberget 4 26 24 23 23 36 
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Hållplatsnr. Hållplatsnamn 
Typ av  
gångansl. 

Risktal  
Nkpg 
Årskurs 
0-3 

Risktal 
Nkpg 
Årskurs 
4-6 

Risktal  
Nkpg 
Årskurs 
7-9 

Risktal  
Trafikverket 

Åtgärdsbehov  
Trafikverket 

52 Doppingvägen 4 40 37 35 35 56 
46 Ejdervägen 4 52 47 45 45 72 
60 Gruvstugan 4 32 29 28 28 44 
48 Katrinelund 4 40 37 35 35 42 

2 Kvarsebo affär 4 35 32 30 30 36 
15 Hyttan 4 35 32 30 30 12 
12 Sandviksvägen 4 26 24 23 23 45 
25 Torsjön 4 37 34 33 33 13 
23 Hagalundsvägen 4 17 16 15 15 30 

1 Östanå 4 74 67 64 64 26 
16 Järnvägen 4 74 67 64 64 102 

17 Rotnäs 4 74 67 64 64 102 
47 Krokek Björkbacken 4 74 67 64 64 77 
54 Säterholmsvägen 4 74 67 64 64 26 
63 Östankärr 4 74 67 64 64 26 
66 Marielundsvägen 4 60 55 52 52 62 
62 Timmergata 4 28 25 24 24 10 

6 Timmergata skola 4 46 42 40 40 48 
45 Klockargården 4 46 42 40 40 16 

51 
Gamla 
Krokeksvägen 4 37 34 32 32 38 

43 Mellantorp  

Ej bedömd, 
pga. 

översvämning      

 

  



36 
 

7 Utvärdering av modellen 
Med utgångspunkt i utförandet av bedömningarna och resultatet av dem har modellen kunnat 

utvärderas och med syfte att upptäcka skillnader och likheter, fördelar och nackdelar samt analysera 

modellens funktionalitet. 

7.1 Jämförelse mellan modellerna 

För att avgöra vilka konsekvenser Norrköpings kommuns justeringar fått på modellen som helhet har 

den jämförts med den ursprungliga modellen från Trafikverket. I kapitlet förs en diskussion om 

skillnader och likheter i modellerna både generellt och uppdelat på de ingående faktorerna 

trafikflöde, sikt, hastighet och utnyttjande/trafikmognad . 

7.1.1 Generellt om modellen 

Överlag har de båda modellerna brister i beskrivningen om varför just trafikflöde, sikt, belysning och 

hastighet har valts som faktorer. De tre faktorerna är viktiga inom trafiksäkerhet men är inte de enda 

som är av stor vikt. Vad är det som säger att till exempel förekomst av hållplatsskylt eller typ av 

vägbana inte skulle kunna vara med i modellen? 

Det saknas också en förklaring till hur risktalen och gränserna för grön, gul och röd hållplats har 

bestämts, om det enbart gjorts med hjälp av erfarenhet eller om det finns någon litteratur eller 

forskning som hjälpt till vid beslutsfattandet. Hade det funnits bra belägg till varför siffrorna, 

intervallen och faktorerna valts på just det sättet hade det underlättat vid användning och 

Norrköpings kommun hade kanske inte upplevt behov av att ändra modellen.  

Gånganslutningarnas risktal är generellt högre än hållplatsernas vilket anses vara positivt eftersom 

det innebär att hänsyn tas till den förhöjda risk resenärer utsätts för när de går längs med vägen eller 

korsar den för att ta sig till hållplatsen.  

7.1.2 Trafikflöde 

Trafikverket och Norrköpings kommun har samma upplägg på modellernas trafikflöde vad det gäller 

intervall och risktal för dem. Beroende på typ av hållplats eller gånganslutning får mängden trafik 

olika stor betydelse. Däremot är det skillnad mellan risktalen för hållplatser och gånganslutningar 

trots att de ligger på samma väg och alltså inom samma ÅDT-intervall.  

7.1.3 Sikt 

Hur de olika parterna valt siktintervall i respektive modell skiljer sig åt. Trafikverket har satt 

siktintervallen till 0-50, 50-100, 100-200 och större än 200 meter medan Norrköping har valt att 

justera dem till 0-40, 40-80, 80-200 och större än 200 meter. Skillnaden kan verka liten men gör stor 

skillnad när det totala riskvärdet beräknas.  

Enligt kommunens modell är sikten dålig upp till 40 meter medan Trafikverket menar att sikten är 

dålig tills den passerat 50 meter. Kommunens tanke med justeringen var att göra det bättre för den 

enskilde individen genom att sänka gränserna i intervallen (Berthelsen, et al., 2013).  Men det som 

istället åstadkommits är att till exempel 45 meters sikt gått från att vara i det sämsta intervallet till 

det näst sämsta vilket gör att en körbanehållplats där sikten är 45 meter viktas med risktal 2 i 

Norrköpings modell istället för 4 som det blir i Trafikverkets modell. Sänkningen av intervallet, från 

50 till 40 meters sikt, får till följd att det bedöms som acceptabelt att ett fordon inte hinner stanna 

om en fara dyker upp inom 40 meter om hastigheten är 70 km/h, se kapitel 3.3.1. 
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Hastighetsbegränsningen 70 km/h är vanligt förekommande på landsbygden och därmed något som 

borde tas med i beräkningarna vid val av siktintervall. Med andra ord tar alltså Trafikverkets intervall 

större hänsyn till stoppsträckan vid sämre sikt än vad kommunens justerade intervall gör. 

7.1.4 Belysning 

Belysningen bedöms på samma sätt i båda modellerna men vad som är god/dålig belysning är svårt 

för användaren att bedöma eftersom inga förklaringar finns. Eftersom bedömningarna dessutom 

gjorts dagtid har enbart förekomst och mängd belysning kunnat kontrolleras.  

7.1.5 Hastighet 

Hastighetsfaktorn i de båda modellerna är identisk men saknar dock hastighetsbegränsningar under 

30 km/h vilket faktiskt förekommer ibland även på landsbygd. Positivt med modellerna är att 

risktalen för hastighet väger tyngst vid summeringen eftersom den har stor betydelse för hur allvarlig 

en eventuell olycka blir. 

7.1.6 Utnyttjande/Trafikmognad 

Båda modellerna tar hänsyn till att barn i olika åldrar har olika trafikmognad, små barn ser inte risker 

på samma sätt som äldre barn på grund av deras olika erfarenheter och utveckling. I Trafikverkets 

modell tas det hänsyn till när åtgärdsbehovet beräknas då de anser att ett barn som går i 

förskoleklass och upp till årskurs sex räknas som fem resenärer. Det sätt som Trafikverket har satt 

sina risktal på kan anses vara märkliga på flera sätt då det kan få konsekvensen att en hållplats eller 

gånganslutning som blivit klassificerad som röd i första steget kan bli grön i nästa steg, och därmed 

utan krav på åtgärd, om utnyttjarantalet är högt. Dessutom resulterar bedömningen i att ett barn 

anses vara utsatt för mindre risk när det är ensamt vid en hållplats eller gånganslutning än när det är 

tillsammans med flera andra barn. 

I kommunens modell viktas istället barnen med olika trafikmognadsvikter för att åstadkomma ett 

hänsynstagande till den ökande trafikmognaden ju äldre de blir. Det innebär att en grön hållplats för 

ett äldre barn kan bli gul för ett yngre barn vilket känns som ett bättre sätt att kompensera 

trafikmognaden på men får med de nuvarande värdena inte speciellt stort genomslag. För att rikta 

åtgärderna på rätt hållplatser och gånganslutningar skulle en kombination av de båda modellerna 

kunna användas eftersom åtgärdsbehovet som fås av Trafikverkets modell ger en fingervisning om 

vilka, i nuläget använda, hållplatser och anslutningar som är i behov av åtgärd för att bli mer 

trafiksäkra.  

7.1.7 Subjektiv del 

Att kommunen valt att justera modellens subjektiva del är förståeligt eftersom Trafikverkets 

subjektiva del ger bedömaren stor möjlighet till fri tolkning. I modellbeskrivningen ges förslag på ett 

aﾐtal faktorer soﾏ Hör Heaktas ﾏeﾐ äveﾐ ”övriga oﾏstäﾐdigheter” ska tas häﾐs┞ﾐ till vilket försvårar 
bedömningen. Vilka faktorer bedömaren väljer att ta hänsyn till vid bedömningen (1-5), se även 

Tabell 3, framkommer inte i sammanställningen vilket även försvårar förståelsen av beslutet för dem 

som tar del av bedömningen.  

De justeringar som Norrköpings kommun gjort, se kapitel 4.2.2, har skapat ett tydligare 

tillvägagångssätt för bedömningen och bidrar till mer konsekventa bedömningar oberoende av vem 

som utför dem. Tack vare att de specificerat vad som ska beaktas i bedömningen blir även resultatet 

tydligare och mer konkret. Trots justeringarna kvarstår vissa tveksamheter då en del faktorer inte kan 
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bedömas subjektivt och skulle behöva observationer vid flera tidpunkter (vinter/sommar, 

morgon/kväll). 

7.2 Fördelar och nackdelar med Norrköpings kommuns modell 

För att tydliggöra vilka fördelar respektive nackdelar Norrköpings kommuns modell har beskrivs 

dessa kort i Tabell 8. För mer detaljer kring dessa hänvisas till kapitel 7.1 och 0. 

Tabell 8, För- och nackdelar med Norrköpings kommuns modell 

 Fördelar Nackdelar 

Modellen Modellen har en förbättrad 

subjektiv del och tar hänsyn till 

barnens trafikmognad i den 

objektiva bedömningen. 

Det finns ingen tydlig förklaring 

av modellens delar. 

Objektiva delen  Antalet faktorer som bedöms 

skulle med fördel kunna vara 

fler.  

Belysningsdelen i den objektiva 

delen känns relativt subjektiv. 

Vad är egentligen god eller 

dålig belysning, faktorn är svår 

att mäta. 

Subjektiva delen Tydligare än Trafikverkets. Bra 

att den inte har någonting med 

risktalen att göra och endast 

aﾐväﾐds soﾏ ett ”ﾏjukt” 
komplement i bedömningen. 

Innehåller en del objektiva 

faktorer som skulle vara bra att 

ha i den objektiva 

bedömningen istället. 

Trafikmognad Att titta på trafikmognad är ett 

bra förhållningssätt till 

hållplatsens/gånganslutningens 

säkerhet för barn i olika åldrar. 

De olika viktningarna ger inte 

så stor skillnad i resultatet som 

väntat.  

 

Siktintervall  Siktintervallet 0-40 är för kort. 
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7.3 Modellens funktionalitet  

Det som framkommit i diskussionerna om modellens olika faktorer och klargörandet av dess för- och 

nackdelar utgör grunden för det resonemang som förs i det här kapitlet om modellens faktiska 

funktionalitet i förhållande till dess tänkta funktionalitet. Även användbarhet är ett begrepp som 

kommer diskuteras eftersom det direkt påverkar funktionalitetsmåttet och i det här fallet även 

resultatet av hållplatsbedömningarna. 

Tanken med modellen är att den ska fungera som ett hjälpmedel vid trafiksäkerhetsbedömningar på 

hållplatser i landsbygd vilket efter tillämpning i pilotstudien kan konstateras fungerar som tänkt. I 

vilken utsträckning bedömningarna är exakt rättvisande är svårt att avgöra men för de hållplatser 

som studerats i Kolmården har utfallet sällan varit förvånande vilket borde tyda på att modellen ändå 

på det stora hela är korrekt justerad. Trots en helhetsbedömning med gott resultat finns detaljer i 

modellen som skulle behöva undersökas noggrannare för att uppnå ett än mer precist mått på 

hållplatsens trafiksäkerhet. 

Den första funderingen som uppstår vid instudering av modellen handlar om hur den objektiva 

delens risktal har viktats. Vi är medvetna om att det är Trafikverket som bestämt viktningen men för 

att få en bättre förståelse för hur modellutformarna resonerat och göra det möjligt att dra djupare 

slutsatser samt hitta samband vore ett förtydligande av resonemanget intressant. 

Modellens korrigeringar i siktintervallen jämfört med ursprungsmodellen åstadkommer, som tidigare 

nämnts, en mindre strikt syn på behov av god sikt. För de bedömda hållplatserna har inte särskilt 

många hållplatser påverkats av justeringen men vid en mer exakt siktbedömning är det troligt att fler 

hållplatser faktiskt får ett bättre totalrisktal tack vare siktintervallsförändringen. Var gränsen för dålig 

sikt ska gå kan diskuteras och det är uppenbart att mindre än 40 meter sikt är dåligt då majoriteten 

av hållplatserna ligger på vägar där fordonen har en stoppsträcka som överstiger 40 meter varför det 

kan anses vara mer rimligt att anta Trafikverkets intervall istället. 

Hänsynstagandet till barnens trafikmognad vid olika åldrar bidrar till ökad funktionalitet i 

Norrköpings modell men medför bara klassificeringsförändringar på några enstaka hållplatser vilket 

skulle kunna tyda på två saker, att viktningen är för lågt satt eller att barnens ålder egentligen inte 

spelar någon roll.  

Vad det gäller den subjektiva delen har förändringarna inneburit en klar förbättring jämfört med 

ursprungsmodellen. Genom att ta bort graderingen, 1-5, och istället specificera frågor som ska 

besvaras vid bedömningen är det lätt att säkerställa att samma faktorer bedöms varje gång.  

Frågorna underlättar för bedömaren och gör att den subjektiva delen blir ett bättre komplement till 

den objektiva delen än vad 1-5-skalan i Trafikverkets modell ger. Eftersom omgivningen kring 

hållplatsen/gånganslutningen observeras mer noggrant genom att till exempel titta på temporära 

siktnedsättningar, eventuell bruten sikt skapas en helhetsbedömning som dessutom är lätt för 

utomstående att ta till sig. Den subjektiva delen fyller sin funktion som den ser ut i dagsläget men 

förbättringspotential finns då vissa faktorer, till exempel andel tung trafik, upplevs mer objektiv än 

subjektiv vilket kan förvirra användaren.  
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8 Rekommendationer till Norrköpings kommun 
För att Norrköpings kommun ska kunna utveckla modellen ytterligare har rekommendationer tagits 

fram med grund i den genomförda pilotstudien och de diskussioner som förts tidigare i rapporten. 

Rekommendationerna gäller även förbättring av trafiksäkerheten och förslag på ett alternativt 

arbetsverktyg. 

8.1 Modellen 

För att underlätta fortsatt arbete med modellen presenteras här några rekommendationer och idéer 

till hur modellen bör justeras för att ge ett bättre resultat vid tillämpning. 

 Behåll Trafikverkets siktintervall 

Att använda sig av Trafikverkets intervall skulle ge en hårdare bedömning jämfört med 

intervallen i dagsläget. Om Norrköpings kommun skulle vilja ha ännu hårdare bedömning bör 

intervallen i så fall justeras uppåt, exempelvis till 0-60 meter istället för 0-50 meter. 

 

 Lägg till fler mätbara faktorer i den objektiva bedömningen 

För att få en mer heltäckande bedömning finns det andra viktiga faktorer som spelar roll när 

en hållplats eller anslutning ska bedömas och många av dem är dessutom mätbara. Som 

tidigare nämnts i rapporten skulle till exempel förekomst av hållplatsskylt eller vägtyp kunna 

vägas in.  

 

 Justera den årskursrelaterade viktningen 

Enligt den forskning och statistik som finns angående barns trafikmognad finns det 

egentligen ingenting som säger att ett barn som är sju år är farligare i trafiken än ett barn 

som är tio år utan barn under tolv år befinner sig ungefär på samma nivå. Eftersom barn 

utvecklas väldigt individuellt kan majoriteten av barnen anses vara trafikmogna vid tolv års 

ålder vilket i kombination med att Trafikverket bara gör skillnad på barn under och över tolv 

år är ett argument för att bara ha två årskursrelaterade viktningar i stället för tre.  Modellens 

årskursrelaterade viktning gör i dagsläget inte speciellt stor skillnad på resultatet vilket även 

det talar för en justering av vikterna  

 

 Kombinera årskursrelaterad viktning med åtgärdsbehov 

För att veta om en hållplats eller gånganslutning som klassificerats som gul eller röd behöver 

åtgärdas borde den årskursrelaterade viktningen kombineras med att titta på 

åtgärdsbehovet på liknande sätt som i Trafikverkets modell. Det skulle göra det möjligt att 

veta vilka hållplatser som åtgärder ska prioriteras på eftersom hållplatser som inte utnyttjas 

inte har något akut åtgärdsbehov. 

 

 Se över den subjektiva bedömningen 

Några av faktorerna, till exempel andel tung trafik och vägtyp, i den subjektiva delen upplevs 

vara objektiva vid bedömningen av hållplatser och gånganslutningar. Det bör därför utredas 

om den objektiva delen skulle tjäna på att utökas med dessa eller om faktorerna ens behöver 

bedömas. En annan möjlig lösning är att byta namn från subjektiv bedömning till exempelvis 

kompletterande bedömning eftersom det just är en kompletterande bedömning som inte 

nödvändigtvis måste vara subjektiv. 
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8.2 Skolskjutsskylt 

I kapitel 3.5 beskrevs två projekt där speciella skolskjutsskyltar testats med goda resultat. Det har 

visat sig att både skolbussförare och andra trafikanter uppmärksammar skyltarna och anpassar sitt 

körsätt i och med att de vet att det kan finnas barn i närheten. Tester visar även att förarnas blick 

fokuseras längre på hållplatsen när en speciell skylt finns.  

I Norrköpings kommuns fall och de hållplatser som bedömts i pilotstudien finns det några hållplatser 

som eventuellt skulle bli bättre ur trafiksäkerhetssynpunkt om en skylt skulle finnas. Fokus bör ligga 

på att märka upp de hållplatser som endast används av den upphandlade skolskjutsen vilket är 28 av 

de 44 hållplatser som bedömts i pilotstudien. Av de 28 är det sex hållplatser som först och främst 

borde märkas upp, se Tabell 9, då de sex är klassificerade som gula för alla barn (årskurs 0-9) och de 

fyra översta (Östanå, Krokek Björkbacken, Västanåvägen och Östankärr) röda för de allra yngsta 

barnen. Skulle dessa hållplatser få en skolskjutsskylt skulle förhoppningsvis hållplatsen bli säkrare och 

kännas tryggare för alla inblandade. I första hand rekommenderas kommunen att sätta upp 

skolskjutsskyltar för att efter utvärdering av dem utreda om de ska investera i mer avancerad teknik, 

till exempel intelligenta hållplatsskyltar, för att öka säkerheten ytterligare. 

Tabell 9, Hållplatser i behov av skolskjutsskylt 

Hållplatsnummer Hållplatsnamn Hållplatstyp  

1 Östanå D 

47 Krokek Björkbacken D 

50 Västanåvägen D 

63 Östankärr D 

46 Ejdervägen D 

20 Skottsätter C 

 

Övriga hållplatser är gröna eller väldigt nära grönt och anses därför inte behöva skolskjutsskylt i 

första hand. Det gäller även de 16 kollektiva hållplatserna som för det första redan har en vanlig 

hållplatsskylt och för det andra bara har en enda hållplats som klassificerats som gul för alla (årskurs 

0-9) och dessutom ligger väldigt nära gränsen för grönt.  
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8.3 Bus Stop Inventory Tool (BSIT) 

Det som tar mest tid förutom själva bedömningarna är sammanställning och beräkning av risktal för 

respektive hållplats/gånganslutning eftersom det mer eller mindre sker manuellt. För att snabba på 

den processen skulle verktyget BSIT kunna användas. Det är ett kostnadsfritt webbaserat verktyg 

som har Trafikverkets modell som grund. Verktyget kan antingen användas på en stationär dator 

eller via en mobil enhet ute i fält. Fördelen med att använda BSIT när bedömningarna ska göras är att 

det går snabbt och lätt att fylla i och att den hittar den exakta positionen för hållplatsen med hjälp av 

GPS. Bedömningen görs i fyra steg (namnge hållplatsen, gör objektiv och subjektiv bedömning, hitta 

position och fota hållplatsen) och det går även lätt att ändra i bedömningen i efterhand vilket gör att 

den kan göras stegvis, lite kan göras på kontoret och lite ute i fält. Den subjektiva delen är dock som 

Trafikverkets men det finns möjlighet att fylla i med fri text också. Bedömda hållplatser sparas i en 

databas och visas i en kartbild.(Amparo solutions, 2013) 

Nackdelen med verktyget är att det än så länge enbart är utvecklat för hållplatsbedömningar och inte 

gånganslutningar, men eftersom det är så pass lite som skiljer dem åt borde det inte vara omöjligt att 

anpassa verktyget även för gånganslutningar. 

För att skapa en ny användare klicka här. 

8.4 Utbildning 

Satsa på utbildning av förare och sprida kunskapen om trafiksäkerhet i skolan, hos föräldrar och 

andra som har anknytning till skolskjuts. Kunskap ökar medvetenheten och insikterna om riskerna i 

trafiken och bidrar ofta till ett mer trafiksäkert beteende genom till exempel användning av bilbälte 

och reflex, och ett mer försiktigt körsätt. 
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9 Slutsats 
Genom att jämföra Trafikverkets ursprungsmodell med Norrköpings kommuns justerade modell visar 

det sig att de skiljer sig åt och den största skillnaden finns i den subjektiva bedömningen eftersom 

Norrköpings kommun har gjort en egen. Jämfört med Trafikverkets modell där en gradering av 

säkerheten görs på en skala 1-5 har Norrköping gjort en mer beskrivande bedömningsmall där fasta 

frågor besvaras i text för att komplettera den objektiva bedömningen. Kommunens subjektiva del är 

enklare att använda och ger mindre utrymme för fri tolkning vilket gör bedömningarna mer 

konsekvent utförda och jämförbara. 

Norrköpings kommun har även gjort justeringar i den objektiva bedömningen där siktintervallen har 

justerats och ett annat sätt att ta hänsyn till trafikmognad används jämfört med Trafikverkets modell. 

Vad det gäller siktintervallen har Norrköpings kommun sänkt intervallen i förhoppningen att det 

skulle ge en strängare bedömning vilket inte stämmer, istället ger det snarare en överskattning av 

hållplatsens eller gånganslutningen säkerhet. Kommunen har även tagit bort Trafikverkets sätt att ta 

hänsyn till trafikmognad och hållplatsutnyttjande och har istället valt att endast ta hänsyn till 

trafikmognad genom att vikta barnens ålder. Barnen delas in i tre olika viktklasser, årskurs f-3, 4-6 

och 7-9, där f-3 viktas högst och 7-9 minst.  

Justeringarna som kommunen gjort har gett både positiva och negativa effekter på resultatet vilket 

innebär att arbetet med modellen är på väg i rätt riktning men ännu inte färdigt. Med hjälp av 

pilotstudien och noggrant genomförda analyser av resultat och funktionalitet har ett antal 

rekommendationer tagits fram för att underlätta det fortsatta arbetet. Rekommendationerna anges 

kort här i slutsatsen men finns mer utförligt beskrivna i kapitel 8.1. 

 Behåll Trafikverkets siktintervall 

 Lägg till fler mätbara faktorer i den objektiva bedömningen 

 Justera den årskursrelaterade viktningen 

 Kombinera årskursrelaterad viktning med åtgärdsbehov 

 Se över den subjektiva bedömningen 

En annan del av arbetet har gått ut på att ta fram rekommendationer angående huruvida 

skolskjutskyltar skulle kunna öka säkerheten och tryggheten vid skolskjutshållplatser. Det har gjorts 

genom att titta på andra studier där skolskjutskyltar har testats och därefter se vilka hållplatser som 

skulle vara lämpliga att testa detta på inom området för pilotstudien, Kolmården. Linköpings 

kommun och EU-projektet SAFEWAY2SCHOOL har testat speciella skolskjutsskyltar och de har visat 

sig ge positiv inverkan på både säkerhet och trygghet vilket ger goda argument för att även 

Norrköpings kommun ska införa skolskjutsskyltar. Det är rimligt att tro att liknande effekter ska 

kunna åstadkommas i Norrköping som i de nämnda projekten eftersom de testats på städer av 

liknande karaktär och på svenska vägar. I det inledande skedet rekommenderas kommunen att testa 

skolskjutsskyltar på de hållplatser som fått sämre risktal för att själva utvärdera vilken effekt det får.  

I det här sammanhanget är det även intressant att reflektera över kostnaderna som olika åtgärder på 

hållplatserna/gånganslutningarna medför i förhållande till den ökade säkerheten som uppstår. De 

åtgärder som avses är i första hand uppsättning av skolskjutsskylt och belysning men 

trafiksäkerheten skulle även kunna förbättras genom till exempel hastighetssänkningar eller 

farthinder. Vad det gäller skolskjutsskyltning ökar det både säkerheten och tryggheten för samtliga 
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inblandade och är jämfört med belysning betydligt billigare både att installera och underhålla.  

Belysningen däremot kan antas ge en större trygghet för den enskilde individen och dessutom visar 

statistiken att antalet mörkerolyckor minskar där det finns belysning vilket talar för att investera i 

belysning framför skolskjutsskyltar. Den slutgiltiga rekommendationen för skolskjutshållplatser blir 

ändå till skolskjutsskyltens fördel eftersom skylten är billigare, tidigt uppmärksammar föraren om att 

det under vissa tider på dygnet finns barn i närheten och dessutom går att flytta vid behov. 

Att arbeta med trafiksäkerhet och trygghet inom skolskjutsområdet är viktigt och det finns alltid 

saker att förbättra. Modellen är ett exempel på det, den befintliga modellen fungerar men det finns 

mycket att arbeta med och det finns utvecklingspotential. De jämförelser, för- och nackdelar 

tillsammans med de rekommendationer som presenteras i den här studien är förhoppningsvis ett 

steg i rätt riktning.   
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