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Sammanfattning  
 

Syfte, metod och svarsfrekvens 

Syftet med denna mätning har varit att utvärdera hur informationen kring och erfarenheter av försöket med 
lagstadgade 30 km/h när man passerar en skolskjuts har upplevts av invånarna i Linköping. 
Undersökningen har genomförts som en telefonundersökning från NUgruppens telefoncentral i Jönköping 
under oktober och november månad 2007. Målet har varit att genomföra 300 intervjuer med som är över 18 
år. Totalt gjordes 327 intervjuer på ett urval av 450 st vilket innebär en svarsfrekvens på 73%. 

Har man uppmärksammat informationen? 

Spontant uppger 85% att de känner igen den här informationen vilket är ett mycket bra resultat. Som vi ser 
nedan kommer ytterligare 6%-enheter ihåg informationen efter att en viss beskrivning gjorts. Resultatet 
visar på en mycket hög uppmärksamhet för informationen. Det som främst fastnat hos allmänheten är 
budskapet att man högst ska hålla 30 km/h. Även den blinkande 30-skylten, att köra om en buss och att 
passera buss och som stannat vid hållplats minns relativt många. 

Erfarenheter och kunskaper om försöket 

En klar majoritet, 74%, har ingen erfarenhet av att ha mött en buss som stannat vid hållplats med 
elektronisk skylt som blinkar 30. Av de 26% med erfarenhet av att ha mött en sådan buss har 23%-enheter 
sänkt hastigheten och 17%-enheter har sänkt den till 30 km/h. En majoritet, 83%, har ingen erfarenhet av 
att ha kommit ikapp en buss som stannat vid hållplats med elektronisk skylt som blinkar 30. Av de 17% 
som har erfarenhet av att komma ikapp en buss har 15%-enheter sänkt hastigheten och 13%-enheter har 
sänkt den till 30 km/h. Av de 327 som intervjuats rapporteras två incidenter/olyckor där ett barn och en 
vuxen varit inblandat under september/ oktober i samband med bussåkande. Enligt de som angav detta 
berodde incidenten inte på 30-regeln. 

Var och när har man uppfattat att lagen gäller 

Majoriteten, 57%, svarar att lagen gäller på vissa sträckor i kommunen. 19% svarar att den gäller i hela 
kommunen. Drygt var femte, 22%, svarar vet ej. När gäller då lagen enligt de tillfrågade? Det flest angett är 
att den gäller både vid möte och när man kommer ikapp buss, att den gäller när skylten blinkar och när 
bussen står still. En klar majoritet svarar också att den gäller hela dygnet även om 27% endast tror att den 
gäller under skoltid. 
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Kap 1 Syfte, metod och upplägg 

1.1 Bakgrund och syfte 

Tre dödsolyckor inträffade hösten 2004 under en kort tidsperiod i samband med skolskjutsning. 
Infrastrukturminister Ulrica Messing bjöd in olika aktörer till ett möte den 14 december samma år för att 
diskutera vad som kunde göras för att öka säkerheten för barn som åker skolskjuts. Vägverket fick i 
uppdrag att ta fram förslag för att öka säkerheten. Vägverket har föreslagit för regeringen sänkt hastighet 
till 30 km/m vid busshållplats i samband med av- och påstigning. Förslaget omfattar både särskild 
upphandlad skolskjuts och linjetrafik.  
 
För att säkerställa att förslaget är juridiskt, ekonomiskt och praktiskt genomförbart kommer en 
försöksverksamhet att bedrivas i bland annat Örnsköldsvik och Linköping. Försökskommunerna har valts 
ut tillsammans med Sveriges kommuner och Landsting. Teknik för markering av sänkt hastighet som 
kommer att testas är dels utmärkning av fordon, till exempel blinkande skylt bak och fram på bussen, och 
dels utmärkning av hållplats.  
 
Syftet med denna mätning har varit att utvärdera hur informationen kring och erfarenheter av försöket med 
lagstadgade 30 km/h när man passerar en skolskjuts har upplevts av invånarna i Linköping. 

1.2 Metod och upplägg 

Undersökningen har genomförts som en telefonundersökning från NUgruppens telefoncentral i Jönköping 
under oktober och november månad 2007. Målet har varit att genomföra 300 intervjuer med som är över 18 
år. Totalt var 14 intervjuare delaktiva i insamlingen. Urvalet gjordes ur Teleadress och kontakt togs med 
den som senast fyllde år i hushållet och som uppfyllde kriterierna på ålder. Endast invånare inom berörda 
postnummerområden har funnits med i urvalet. 

1.3 Bortfallsanalys 

Av de 450 st som valdes ut till urvalet blev svarsfrekvensen totalt:. 
 
Svarsfrekvensen blev enligt nedan: 
Urvalsstorlek         450 st 
Antal svar        327 st 
Svarsfrekvens            73% 
Bortfall        123 st 
 
Anledning till bortfall (27%) 
-Ville ej vara med     72 st 
-Ej nådd under insamlingsperioden    16 st 
-Har ej tid      12 st  
-Flyttat      12 st 
-Felaktiga telefonnummer       5 st 
-Sjuk/döv etc        4 st 
-Språksvårigheter        2 st 

1.4 Att läsa rapporten och rapportens upplägg 

 
Felmarginalerna för gruppen ligger på följande nivå: 
 

Procenttalets storlek 
 10% 20% 30% 40% 50% 
Felmarginal 3,6 4,9 5,6 6,0 6,1 

 
Rapporten är för övrigt upplagd kapitelvis och varje fråga redovisas med ett diagram. Kommentarerna 
redovisas i storleksordning. Antalet (xx st) som har sagt en viss kommentar redovisas i slutet av varje 
kommentar. Detta antal gäller tills ett nytt antal (xx st) redovisas.  
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Kap 2 Har man uppmärksammat informationen? 

2.1 Spontan erinran av trafiksäkerhetsinformationen 
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”Har du under året uppfattat någon trafiksäkerhetsinformation som handlar om 

hastighetsbegränsningar kring bussar?” (Frg 1) 
 
 
Spontant uppger 85% att de känner igen den här informationen vilket är ett mycket bra resultat. Som vi ser 
nedan kommer ytterligare 6%-enheter ihåg informationen efter att en viss beskrivning gjorts. Resultatet 
visar på en mycket hög uppmärksamhet för informationen. 
 

2.2 Hjälpt erinran av informationen 
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” Om Nej/vet ej/tveksam på fråga 1. Den information jag tänker på informerar om lagen med  30 km/tim som högsta 

tillåtna hastighet vid passering av buss som stannat vid hållplats. 
Har du lagt märke till någon sådan information sedan första september 2007?” (Frg 3) 
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2.3 Spontan erinran av innehållet i trafiksäkerhetsinformationen 

 
”Om ja på fråga 1, vad handlade informationen om?” (Frg 2) 

 
Frågan har gått ut på att respondenten fått besvara frågan utan att höra de fasta svarsalternativen och sedan 
har intervjuaren fört in dessa öppna svar på tidigare fastlagda svarsalternativ. 
Det som främst fastnat hos allmänheten är budskapet att man högst ska hålla 30 km/h. Även den blinkande 
30-skylten, att köra om en buss och att passera buss och som stannat vid hållplats minns relativt många. 
  
Annat: 
-Försöksverksamhet vid vissa ställen, 9 st 
-Säkrare för barnen på bussen /vid stillastående, 2 st 
-Att man sänker vid tätorter, 1 st 
-Det handlade om blinkers 
-Man kan bli bötfälld 
-Trettio på vissa sträckor 

BAS: De som spontant uppmärksammat informationen
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Kap 3 Erfarenheter och kunskaper om försöket 

3.1 Har man mött någon buss som stannat vid hållplats med blinkande skylt? 

 

 

”Har du mött någon buss som stannat vid hållplats med en elektronisk skylt som blinkar 30?” (Frg 4) 
 
En klar majoritet, 74%, har ingen erfarenhet av att ha mött en buss som stannat vid hållplats med 
elektronisk skylt som blinkar 30. Av de 26% med erfarenhet av att ha mött en sådan buss har 23%-enheter 
sänkt hastigheten och 17%-enheter har sänkt den till 30 km/h. 
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3.2 Har man kommit ikapp någon buss som stannat vid hållplats med                   

blinkande skylt? 

 

”Har du kommit ikapp någon buss som stannat vid hållplats med en elektronisk skylt som blinkar 30?” (Frg 4) 
 
En majoritet, 83%, har ingen erfarenhet av att ha kommit ikapp en buss som stannat vid hållplats med 
elektronisk skylt som blinkar 30. Av de 17% som har erfarenhet av att komma ikapp en buss har 15%-
enheter sänkt hastigheten och 13%-enheter har sänkt den till 30 km/h. 
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3.3 Var gäller lagen? 
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”Var gäller lagen?” (Frg 5) 

 
 
Majoriteten, 57%, svarar att lagen gäller på vissa sträckor i kommunen. 19% svarar att den gäller i hela 
kommunen. Drygt var femte, 22%, svarar vet ej. 
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3.4 När gäller lagen? 

”När gäller lagen?” (Frg 6) 
 
 
När gäller då lagen enligt de tillfrågade? Det flest angett är att den gäller både vid möte och när man 
kommer ikapp buss, att den gäller när skylten blinkar och när bussen står still. En klar majoritet svarar 
också att den gäller hela dygnet även om 27% endast tror att den gäller under skoltid.
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3.5 Har man under september/oktober 2007 varit med om någon incident/olycka 

där resande med buss eller buss varit inblandade? 
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”Har du under september/oktober 2007 varit med om incident/olycka där resande (barn/vuxen)/buss varit 

inblandad?” (Frg 7) 
 
Av de 327 som intervjuats rapporteras två incidenter/olyckor där ett barn och en vuxen varit inblandat 
under september/ oktober i samband med bussåkande. Enligt de som angav detta berodde incidenten inte på 
30-regeln.  
 
Det som hände beskrivs så här: 
 
-Barn som springer ut när de kliver av bussen utan att se sig för, gör att bilar inte har möjlighet att se dem, 1 st 
- Jag jobbar som lastbilschaufför och har vittnat vid flera händelser. T ex busschauffören sätter på blinkers efter att ha 
kört ut, det kunde ha inträffat en olycka om inte mötande bil bromsat hårt 

I det fall där incident skett 
upplever man inte att händelsen 

berodde på 30-regeln 
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Kap 4 Bakgrundsfrågor 

 

 

”Yrkesförare?, Ålder?, Kön?” (Frg 8-10) 
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Sammanfattning 
 
Syfte, metod och svarsfrekvens 
Tre dödsolyckor inträffade hösten 2004 under en kort tidsperiod i samband med skolskjutsning. 
Infrastrukturminister Ulrica Messing bjöd in olika aktörer till ett möte den 14 december samma år 
för att diskutera vad som kunde göras för att öka säkerheten för barn som åker skolskjuts. 
Vägverket fick i uppdrag att ta fram förslag för att öka säkerheten. Vägverket har föreslagit för 
regeringen sänkt hastighet till 30 km/h vid busshållplats i samband med av- och påstigning. 
Förslaget omfattar både särskild upphandlad skolskjuts och linjetrafik.  
 
För att säkerställa att förslaget är juridiskt, ekonomiskt och praktiskt genomförbart kommer en 
försöksverksamhet att bedrivas i bland annat Örnsköldsvik och Linköping. Försökskommunerna 
har valts ut tillsammans med Sveriges kommuner och Landsting. Teknik för markering av sänkt 
hastighet som kommer att testas är dels utmärkning av fordon, till exempel blinkande skylt bak och 
fram på bussen, och dels utmärkning av hållplats.  
 
Syftet med undersökningen är bl a att mäta medtrafikanternas kunskap och uppmärksamhet samt 
attityder till försöket. Undersökningen är en av flera undersökningar om 30-regeln som också 
testas i Örnsköldsvik. 
 
Totalt svarade 307 personer på undersökningen, vilket ger en svarsfrekvens på 70%.   
 
Bakgrundsinformation 
När de gäller bakgrundsfrågorna kan de sammanfattas med att en knapp majoritet av de som svarat 
(53%) bor på landsbygden och 6% är yrkesförare. Dessutom kör ungefär hälften av de tillfrågade 
mer än 2000 mil per år, åldersfördelningen är ganska jämn även om de yngre åldersgrupperna 
(under 34 år) är något mindre representerade bland de som kör bil och har körkort och de i åldern 
35-44 år något mer representerade. När det gäller könsfördelning är 56% män och 44% kvinnor 
bland de som svarat på enkäten. 
 
Kännedom och kunskap om 30-regeln  
81% av de som kör bil och har körkort inom försöksområdet, känner till försöket kring 30-regeln i 
Linköping. Den information man spontant minns att man fått relaterar man framförallt till olika 
media. 58% av samtliga uppger att de har fått information genom media och den vanligaste 
informationskanalen har varit tidningen som 50% av samtliga uppger som informationskälla. 
 
När det gäller om hastighetsbegränsningen i försöket ska uppfattas som en tvingande lag eller som en 
rekommendation är osäkerheten kring detta relativt stor. Knappt var tredje av samtliga uppfattar 
hastighetsbegränsningen endast som en rekommendation. 53% av samtliga upplever att de har tillräcklig 
kunskap om var begränsningen gäller, men 25% upplever inte att så är fallet och resten vet inte eller har 
överhuvudtaget inte hört talas om försöket. 
 
70% av samtliga, känner till att den högsta hastigheten man får hålla när man passerar en stillastående buss 
är 30 km/h. 41% av samtliga känner till att hastighetsbegränsningen inte gäller i hela Linköping. Bland de 
som känner till att försöket inte gäller hela Linköping är kunskapen ändå relativt låg om vilka vägsträckor 
som gäller. Andelen som inte vet eller som svarar fel är i majoritet när det gäller samtliga angivna 
vägsträckor. Även när det gäller vilka tider regeln gäller finns det ganska många olika åsikter. Det 
vanligaste svaret ger de 33% som svarar enbart skoldagar. 
 
De flesta tror inte att regeln gäller om inte skylten blinkar på bussen, även om bussen är stillastående. 
Majoriteten svarar också ja på att regeln gäller även om bussen kör med en blinkande 30-skylt. 64% tror 
att regeln gäller när de kör om en buss med blinkande 30-skylt men betydligt färre, 45%, tror detta när de 
möter den. 
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Situationer kring 30-regeln  
Av de som svarat på undersökningen har 45% erfarenhet av att ha mött eller hunnit upp en buss 
som hämtar eller lämnar passagerare vid hållplats och där bussen haft en blinkande 30-skylt. 40% 
av dessa har sällan eller aldrig erfarenheter av att möta en sådan buss under den tid försöket pågått. 
  
Av de som mött en buss med blinkande 30-skylt så svarar mer än hälften, 54%, att de alltid sänker 
hastigheten när de kör om och ytterligare 9% uppger att de överhuvudtaget inte kör om. 22% anger 
att de sänker hastigheten vid mindre än hälften av de tillfällen som dyker upp. 
De vanligaste motiveringarna till att man sänker hastigheten är att barnen kommer ur bussen och 
springer ut i vägen, att man är rädd för att köra på någon och för att skylten fungerar som en 
uppmaning och påminnelse. 
 
Trafikanterna har större tilltro till sin egen förmåga än till medtrafikanternas. Var fjärde kan inte ta 
ställning i frågan. Av de som tar ställning så upplever en tredjedel att medtrafikanterna sänker till 
30 km/h vid mer än hälften av tillfällena och två tredjedelar att deras medtrafikanter inte sänker 
hastigheten till gällande nivå. 
 
37% hinner sällan eller aldrig upp en buss med blinkande 30-skyltar som står vid hållplats, av de 
som någon gång mött eller hunnit upp en sådan buss. Ungefär var tionde av dessa gör det dagligen 
eller flera gånger per vecka. 
 
Bland de som hunnit upp en buss med blinkande 30-skylt så svarar 55% att de alltid sänker 
hastigheten när de kör om. Ytterligare 8% uppger att de överhuvudtaget inte kör om och 18% 
anger att de sänker hastigheten vid mindre än hälften av de tillfällen som dyker upp. 
De vanligaste motiveringarna till att man sänker hastigheten är att man inte vill köra på någon, att 
man har barn eller för barnens skull eller för att det är lag på det. 
 
Liksom när man möter bussen kan vi konstatera att man har större tilltro till sin egen förmåga än 
till medtrafikanternas. Var fjärde kan till att börja med inte ta ställning i frågan. Av de som tar 
ställning så upplever majoriteten att deras medtrafikanter sänker hastigheten vid mindre än hälften 
av tillfällena till gällande nivå. 
 
44% av de som har erfarenhet av att passera en stillastående buss med blinkande skyltar upplever 
att det alltid går att uppmärksamma bussen i tid så att man hinner sänka sin fart. Var femte 
upplever att det går att göra det vid 3 av 4 tillfällen medan knappt var fjärde upplever att det bara 
går att göra vid mindre än hälften av de tillfällen som uppstår. 
 
Det är fler som upplever att de har möjlighet att sänka hastigheten när de hinner upp en buss 
jämfört med andelen som upplever att det är möjligt när de möter en buss. Av de som hinner upp 
bussen upplever 56% alltid att det är möjligt (mot 44% av de som upplever det som möjligt när de 
möter bussen). 
 
Enstaka individer, 1%, har upplevt en ett problem eller tillbud i samband med möte eller 
upphinnande av 30-skyltad buss. I den mån problem uppstått handlar det om att det är svårt att 
hinna sänka farten och att det blir ryckig körning.  
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Åsikter om 30-regeln  
88% tycker den blinkande skylten är bra, 3% svarar att den är dålig medan 9% svarar ”vet ej”. 
Främsta argumenten för är att man uppmärksammas på att det är 30 km/h som gäller. Många 
tänker på barnens säkerhet, uppger att det gör att man ser den bättre och att man får en påminnelse. 
 
På samma sätt som man tycker att den blinkande skylten var bra tycker även 92% att 30-regeln är 
bra, 3% tycker den är dålig och 5% svarar ”vet ej”. Trafikanterna motiverar sin åsikt främst med 
att det kan minska risken för olyckor och att det ökar säkerheten. Man pekar också på risken när 
barn vistas i trafiken. De enstaka röster som är negativa tycker att det är svårt att hålla 30 km/h och 
att det stör trafikrytmen. 
 
När det gäller den summerande frågan om man tycker att en lag ska införas är en klar majoritet, 
67%, för en lag på 50-vägar. Majoriteten är dock emot en lag på 70-vägar och när det gäller 90-
vägar är 73% emot en lagstiftning och på 110-vägar är 81%  emot en lagstiftning. 
 
 
Slutintryck 
Vi får i undersökningen en klar bild av att de flesta, 81% av de som bor inom försöksområdet i 
Linköping, har hört talas om försöket om 30-regeln. Främst genom att ta del av information från 
media. 53% av samtliga tillfrågade upplever också att de har tillräckliga kunskaper om försöket.  
 
Att det är komplicerat att nå ut med informationen visas dock att man vid ett antal kunskapsfrågor 
märker att så inte är fallet. Det är exempelvis bara hälften av de som hört talas om försöket som 
känner till att det är en lag. Kunskapen om var i Linköping försöket gäller är heller inte så hög och 
många har inte heller rätt kunskap om när regeln gäller eller i vilka situationer vilket visar att det är 
relativt komplicerat att nå med information så att regeln förstås på rätt sätt. 
 
Även om många inte alltid lyckas sänka hastigheten så upplever majoriteten att de både sänker och 
har möjlighet att sänka såväl när de möter en buss som när man hinner upp en, även om det är lite 
svårare att lyckas med detta när man möter bussen. Dock är man betydligt mer skeptisk till hur ens 
medtrafikanter följer regeln. 
 
En klar slutsats är att man är positiv till försöket och det man tror att det innebär. När det gäller att 
införa en lag så är två tredjedelar (67%) för en lagstiftning, men bara när det gäller 50-sträckor. 
Knappt var fjärde, 23% är emot en lagstiftning när det gäller 50-sträckor vilket i sig är en viss 
opinion emot och resten tar inte ställning. Redan när det gäller sjuttiosträckor säger 53% nej till en 
sådan lagstiftning. Andelen nej ökar till 73% när det gäller 90-vägar och är 81% när det gäller 110-
vägar. 
 
Kvinnor och de som bor på landsbygden har lite bättre kännedom om försöket och de som bor på 
landsbygden mer erfarenhet av bussar med blinkande 30-skyltar. När det gäller kvinnor anger man 
också en bättre efterlevnad av regeln än männen men den övergripande attityden till försöket är 
likartad. 
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Kap 1 Syfte, metod och upplägg        
 
1.1 Bakgrund och syfte 
Tre dödsolyckor inträffade hösten 2004 under en kort tidsperiod i samband med skolskjutsning. 
Infrastrukturminister Ulrica Messing bjöd in olika aktörer till ett möte den 14 december samma år 
för att diskutera vad som kunde göras för att öka säkerheten för barn som åker skolskjuts. 
Vägverket fick i uppdrag att ta fram förslag för att öka säkerheten. Vägverket har föreslagit för 
regeringen sänkt hastighet till 30 km/h vid busshållplats i samband med av- och påstigning. 
Förslaget omfattar både särskild upphandlad skolskjuts och linjetrafik.  
 
För att säkerställa att förslaget är juridiskt, ekonomiskt och praktiskt genomförbart kommer en 
försöksverksamhet att bedrivas i bland annat Örnsköldsvik och Linköping. Försökskommunerna 
har valts ut tillsammans med Sveriges kommuner och Landsting. Teknik för markering av sänkt 
hastighet som kommer att testas är dels utmärkning av fordon, till exempel blinkande skylt bak och 
fram på bussen, och dels utmärkning av hållplats.  
 
Syftet med undersökningen är bl a att mäta medtrafikanternas kunskap och uppmärksamhet samt 
attityder till försöket. Undersökningen är en av flera undersökningar om 30-regeln som också 
testas i Örnsköldsvik. 
 
 

1.2 Metod och upplägg 
Undersökningen har genomförts som en telefonundersökning från NUgruppens telefoncentral i 
Jönköping 26 maj till 10 juni 2008. Målet har varit att genomföra 300 intervjuer med personer som 
är över 18 år. Totalt var 14 intervjuare aktiva i insamlingen. Urvalet gjordes ur PAR Teleadress 
och kontakt togs med den som senast fyllde år i hushållet och som uppfyllde kriterierna på ålder.  
Enkäten har genomförts i samarbete mellan Vägverket, VTI och Nordiska Undersökningsgruppen. 
VTI har haft huvudansvaret när det gäller att ta fram frågeformuläret och Nordiska 
Undersökningsgruppen har genomfört insamling, sammanställningen och analysen av enkäten. 
 
 
1.3 Urval och bortfallsanalys 
Urvalet bestod av 500 telefonnummer till boende inom det område i Linköping där försöket 
genomförts som har körkort, kör bil och senast fyllde år. Insamlingsperioden sträckte sig från 26 
maj-10 juni och under den tiden besvarades enkäten utav 307 personer. Målet var också att få in 
300 svar i undersökningen. 5 naturliga bortfall registrerades där telefonnumren var felaktiga. 68 st 
hade inte körkort eller körde inte bil varför de inte kunde besvara frågorna. Det gör att vi har ett 
nettourval på 427 adresser.  
92 st av respondenterna ville inte besvara frågorna, 21 st uppger att de inte har tid och 7 st kan inte 
nås under insamlingsperioden. Sammantaget resulterar detta i en svarsfrekvens på 70%.  
 
Målet har i första hand varit att nå 300 st men även om andelen som inte vill vara med är relativt 
hög i det totala bortfallet är svarsfrekvensen klart godkänd. Den risk som kan finnas för 
snedvridning av materialet är att de som inte vill svara inte upplever att ämnet berör dom därför att 
de exempelvis själva inte har barn som åker skolbuss. Att så är fallet är dock mest en spekulation 
och vi kan inte finna några direkta belägg för detta.  
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1.4 Att läsa rapporten och rapportens upplägg 
 
Felmarginalerna för gruppen ligger på följande nivå: 
 

Procenttalets storlek 
 10% 20% 30% 40% 50% 
Felmarginal 3,6 4,9 5,6 6,0 6,1 

 
Rapporten är för övrigt upplagd kapitelvis och varje fråga redovisas med ett diagram. 
Kommentarerna redovisas i storleksordning. Antalet (xx st) som har sagt en viss kommentar 
redovisas i slutet av varje kommentar. Detta antal gäller tills ett nytt antal (xx st) redovisas.  
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Kap 2 Redovisning 
 
2.1 Kännedom om 30-regeln 
 

Hört talas om försöket
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Fig 2.1 ”Har du hört talas om ett pågående försök som handlar om hastighetsbegränsningar kring bussar?” 

(Observationer 307 st) 
 

81% av de som kör bil och har körkort inom försöksområdet, känner till försöket kring 30-regeln i 
Linköping.
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Fig 2.2 ”På vilket sätt har du fått information om försöket?” (Observationer 307 st) 
 

Den information man spontant minns att man fått relaterar man framförallt till olika media. 58% av 
samtliga uppger att de har fått information genom media och den vanligaste informationskanalen har varit 
tidningen som 50% av samtliga uppger som informationskälla. 
 
Annat sätt  
-Skolan, 6 st 
-Skyltar i trafiken, 5 st 
-Är busschaufför, 2 st 
-På jobbet  
-Sett på bussarna 
-På hockeymatch, 1 st 
-Idrottsanläggningen 
-Biltidningar 
-Genom försvarets motorklubb 
-Jobbar som trafiklärare 
-Jobbar som polis 
-Annonserade på ett center 
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2.2 Kunskap om 30-regeln 
 
 

Vad är 30-regeln
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Fig 2.3 ”Är hastighetsbegränsningen i försöket…?” (Observationer 307 st) 
 

När det gäller om hastighetsbegränsningen i försöket ska uppfattas som en tvingande lag eller som en 
rekommendation är osäkerheten kring detta relativt stor. Knappt var tredje av samtliga uppfattar 
hastighetsbegränsningen endast som en rekommendation. 
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Tillräcklig kunskap om regeln
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Fig 2.4 ”Känner du att du har tillräcklig kunskap om var begränsningen gäller?” (Observationer 307 st) 

 
53% av samtliga upplever att de har tillräcklig kunskap om var begränsningen gäller, men 25% upplever inte att så är 
fallet och resten vet inte eller har överhuvudtaget inte hört talas om försöket.  

 

Fig 2.5 ”Vet du vilken som är den högsta hastigheten man får hålla när man möter/hinner upp en 
stillastående buss på försökssträckorna?” (Observationer 307 st) 

 
70% av samtliga, känner till att den högsta hastigheten man får hålla när man passerar en stillastående buss 
är 30 km/h.. 
 
Annan hastighet 
-20 km/h, 1 st 
-15 km/h 
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Var gäller begränsningen
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Vilka vägsträckor
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Bas: De som angett att begränsningen inte gäller i hela Linköping samt uppmärksammat försöket 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Fig 2.6 ”Jag undrar nu om du vet ifall begränsningen gäller i hela Linköping?” (Observationer 307 st) 

 
41% av samtliga känner till att hastighetsbegränsningen inte gäller i hela Linköping. 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Fig 2.7 ”På vilka vägsträckor gäller försöket?” (Observationer 160 st) 

 
Bland de som känner till att försöket inte gäller hela Linköping är kunskapen ändå relativt låg om 
vilka vägsträckor som gäller. Andelen som inte vet eller som svarar fel är i majoritet när det gäller 
samtliga angivna vägsträckor.
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När gäller regeln
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Fig 2.8 ”Vilka tider gäller regeln?” (Observationer 307 st) 

 
 

Även när det gäller vilka tider regeln gäller finns det ganska många olika åsikter. Det vanligaste svaret ger 
de 33% som svarar enbart skoldagar. 
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Vilka situationer gäller regeln
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Fig 2.9 ”Bussarna i försöket har 30-skyltar som blinkar när bussen stannar för på- eller avstigning. I vilka 

situationer gäller begränsningen?” (Observationer 307 st) 
 

De flesta tror inte att regeln gäller om inte skylten blinkar på bussen, även om bussen är 
stillastående. Majoriteten svarar också ja på att regeln gäller även om bussen kör med en blinkande 
30-skylt. 64% tror att regeln gäller när de kör om en buss med blinkande 30-skylt men betydligt 
färre, 45%, tror detta när de möter den. 
 
Om den gäller i någon annan situation, vilken? 
-När bussen står still och släpper av folk samtidigt som skylten blinkar, 6 st 
-Skolbussar och när den stannar för att barnen ska gå av, 3 st 
-När man möter upp bussen, 2 st 
-Gäller i alla situationer, 1 st 
-När man kommer ikapp den 
-Alla bussar oavsett blinkande skyltar 
-Om man kör förbi en skola mellan 7 och 17 under terminstider 
-Om man möter en rullande buss med blinkande skylt 
-Den gäller alltid där det finns 30km/h skylt eller om en buss har en blinkande skylt 
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Bas: De som mött/hunnit upp en buss 

2.3 Situationer med 30-regeln 
 
Informationstexten till de tillfrågade löd enligt nedan innan kommande frågor ställdes: 
”Enligt 30-regeln som testas i försöket får man inte köra fortare än 30 kilometer i timmen förbi en 
stillastående buss. Det gäller både när man möter och när man hinner upp en buss, oavsett om 
30-skylten blinkar eller ej. Detta gäller på tre försökssträckor i Linköping 
Följande frågor gäller perioden från september 2007 till maj 2008 i din kommun.” 
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Fig 2.10 ” Har du mött/hunnit upp en buss som hämtar eller lämnar passagerare vid hållplats och där 

bussen haft blinkande 30-skylt?” (Observationer 307 st) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Fig 2.11 ” Hur ofta sedan september 2007 har du mött en buss med blinkande 30-skylt som står vid 

hållplats?” (Observationer 144 st) 
 

Av de som svarat på undersökningen har 45% erfarenhet av att ha mött eller hunnit upp en buss 
som hämtar eller lämnar passagerare vid hållplats och där bussen haft en blinkande 30-skylt. 40% 
av dessa har sällan eller aldrig erfarenheter av att möta en sådan buss under den tid försöket pågått. 
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Bas: De som mött en buss med blinkade 30-skylt 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fig 2.12 ” Sammanlagt, hur ofta kör du förbi i högst 30 kilometer i timmen när du möter bussen vid 

hållplats, tror du?” (Observationer 134 st) 
 

Av de som mött en buss med blinkande 30-skylt så svarar mer än hälften, 54%, att de alltid sänker 
hastigheten när de kör om och ytterligare 9% uppger att de överhuvudtaget inte kör om. 22% anger 
att de sänker hastigheten vid mindre än hälften av de tillfällen som dyker upp. 
De vanligaste motiveringarna till att man sänker hastigheten är att barnen kommer ur bussen och 
springer ut i vägen, att man är rädd för att köra på någon och för att skylten fungerar som en 
uppmaning och påminnelse. 

 
Varför blir det så? 
-Barnen som kommer ur bussen och springer ut i vägen, 12 st 
-För jag är rädd att köra på någon, 6 st 
-Skylten manar att man ska köra i 30 km/h, 5 st 
-Blir påmind av blinkandet 
-Har småbarn själv och de kan komma från alla håll  
-För att det är lag på det, 3 st 
-Säkrast så  
-För att det ska vara så, 2 st 
-Beror på var det händer 
-Man hinner inte alltid sänka farten, 1 st 
-Kör mer motorvägen och landsväg 
-Är det t ex 50 km/h så kör jag det även om en buss kommer 
-Man sänker inte alltid hastigheten när man är säker på att inga barn kommer 
-Mer regel än undantag, man tänker på annat 
-Man observerar det inte alltid direkt 
-Tar det säkra för det osäkra 
-Man tänker inte på det när det är på samma sida 
-30 km är svårt att hålla 
-Man har inte full uppmärksamhet hela tiden 
-Av respekt för faran 
-Har uppmärksammat det 
-Det är de nya reglerna 
-Det är säkrare att vänta 
-Jag kör i regel ganska långsamt 
-Det beror på vilken väg jag tar 
-Jag är lite försiktig och väntar tills bussen står still och att skylten blinkar 
-Man vet att det kan vara farligt 
-Viktigt att köra givna hastigheter så man har möjlighet att stanna 

Hur ofta kör man 30 km/h när man möter buss vid hållplats
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-Har väl missat någon gång 
-I och med att vi fått information om den här regeln 
-På landsväg stannar den ofta på en bussficka 
-Det är ju för att rädda människoliv 
-Jag tycker att jag har koll 
-Det blir en naturlig reaktion 
-Man hinner inte ner till 30 km/h 
-Man inser inte hur långsamt 30 km/h är 
-Därför att de inte har blinkande 30-skyltar 
-Gör det av ren vana 
-Ibland går det lite fort 
-Man  håller inte alltid hastighetsbegränsningen 
-Man är dåligt insatt i reglerna 
-Jobbar som busschaufför 
-Det händer så lätt en olycka så man måste sänka 
-För att det handlar om barn och för att vägarna är väldigt smala och högt trafikerade 
-För att öka säkerheten 
-Jag vet inte riktigt vad som gäller när jag möter skolbussen 
-Kör förbi så sällan att jag inte lägger märke till det 
-Bussen står ju still så jag kan ju inte vänta 
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Bas: De som mött/hunnit upp en buss 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Fig 2.13 ” När dina medtrafikanter möter en buss som har blinkande 30-skylt och står vid hållplats, hur ofta 

kör de förbi i högst 30 kilometer i timmen, tror du?” (Observationer 144 st) 

 
Trafikanterna har större tilltro till sin egen förmåga än till medtrafikanternas. Var fjärde kan inte ta 
ställning i frågan. Av de som tar ställning så upplever en tredjedel att medtrafikanterna sänker till 
30 km/h vid mer än hälften av tillfällena och två tredjedelar att deras medtrafikanter inte sänker 
hastigheten till gällande nivå. 
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Bas: De som mött/hunnit upp en buss 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Fig 2.14 ”Hur ofta sedan september 2007 har du hunnit upp någon buss med blinkande 30-skylt som står vid 
hållplats?” (Observationer 144 st) 

 
37% hinner sällan eller aldrig upp en buss med blinkande 30-skyltar som står vid hållplats, av de 
som någon gång mött eller hunnit upp en sådan buss. Ungefär var tionde av dessa gör det dagligen 
eller flera gånger per vecka. 
 
 

Hur ofta kör man 30 km/h när man hinner upp buss vid hållplats
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Bas: De som hunnit upp en buss med blinkande 30-skylt 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fig 2.15 ” Sammanlagt, hur ofta kör du förbi i högst 30 kilometer i timmen när du hinner upp bussen vid 

hållplats, tror du?” (Observationer 136 st) 
 

Bland de som hunnit upp en buss med blinkande 30-skylt så svarar 55% att de alltid sänker 
hastigheten när de kör om. Ytterligare 8% uppger att de överhuvudtaget inte kör om och 18% 
anger att de sänker hastigheten vid mindre än hälften av de tillfällen som dyker upp. 
De vanligaste motiveringarna till att man sänker hastigheten är att man inte vill köra på någon, att 
man har barn eller för barnens skull eller för att det är lag på det.  
 
Varför blir det så? 
-För att inte köra på någon, 10 st 
-Jag har själv många barn, de kan springa ut från bussen, 7 st 
-För att det är lag på det 
-För barnens säkerhet, 5 st 
-Kör alltid långsamt och försiktigt, 4 st 
-Kör inte om när det blinkar, 3 st 
-För att jag vet om regeln, 2 st 
-Beror på situationen  
-Det är en begränsning på 30 km  
-Pågrund av rädsla att köra på ett barn 
-Har med yrket att göra, 1 st 
-Vet riskerna 
-Det är ofta så kort tid, det är bara när de kör åt sidan som jag kört förbi 
-Om det är en lag så följer jag den 
-Kör alltid förbi i 30 km/h 
-Respekt för trafiken 
-För att öka säkerheten 
-Jag stannar inte bakom 
-Håller farten 75% av tillfällena 
-För att jag vet att de inte hunnit av 
-Man stannar ofta helt 
-För indikationen har varit så 
-Om man har möjlighet kör man om 
-Har alltid saktat in vid hållplats 
-För att man måste det 
-Bussen är på min sida 

Hur ofta kör man förbi i 30 km/h när man hinner upp en buss 
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-Jag stannar aldrig och sänker hastigheten 
-Beroende på situationen om den är precis på väg att stanna eller köra ut 
-Inte hänt så ofta 
-Man inser för sent att 30 km/h är så långsamt 
-Det bara blir så 
-Man glömmer bort  
-Det var en 90-väg 
-Man vet vad som gäller och vill inte skämmas för kollegorna 
-Lättare att se när det blinkar 
-Kör så sällan förbi så jag tänker inte på det 
-Håller alltid rätt hastighet 
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Bas: De som mött/hunnit upp en buss  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Fig 2.16 ” När dina medtrafikanter hinner upp en buss som har blinkande 30-skylt och står vid hållplats, 
hur ofta kör de förbi i högst 30 kilometer i timmen, tror du?” (Observationer 144 st) 

 
Liksom när man möter bussen kan vi konstatera att man har större tilltro till sin egen förmåga än 
till medtrafikanternas. Var fjärde kan till att börja med inte ta ställning i frågan. Av de som tar 
ställning så upplever majoriteten att deras medtrafikanter sänker hastigheten vid mindre än hälften 
av tillfällena till gällande nivå. 

 

Hur ofta upplever de tillfrågade att medtrafikanterna kör 30 km/h när 
de hinner upp buss vid hållplats
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Bas: De som mött/hunnit upp en buss  

2.3 Hinner man sänka farten 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Fig 2.17 ” Hur ofta går det att uppmärksamma bussen i tid så att det är möjligt att sänka farten till 30 km/h, 

när du möter bussen?” (Observationer 144 st) 
 

44% av de som har erfarenhet av att passera en stillastående buss med blinkande skyltar upplever 
att det alltid går att uppmärksamma bussen i tid så att man hinner sänka sin fart. Var femte 
upplever att det går att göra det vid 3 av 4 tillfällen medan knappt var fjärde upplever att det bara 
går att göra vid mindre än hälften av de tillfällen som uppstår. 
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Bas: De som mött/hunnit upp en buss  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fig 2.18 ” Hur ofta går det att uppmärksamma bussen i tid så att det är möjligt att sänka farten till 30 km/h, 

när du hinner upp bussen?” (Observationer 144 st) 
 

Det är fler som upplever att de har möjlighet att sänka hastigheten när de hinner upp en buss 
jämfört med andelen som upplever att det är möjligt när de möter en buss. Av de som hinner upp 
bussen upplever 56% alltid att det är möjligt (mot 44% av de som upplever det som möjligt när de 
möter bussen). 
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Bas: De som mött/hunnit upp en buss  

2.4 Problem eller tillbud i samband med 30-skyltad buss 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fig 2.19 ” Har det uppstått problem eller tillbud i samband med att du mött/hunnit upp 30-skyltad buss?” 

(Observationer 144 st) 
 

Enstaka individer, 1%, har upplevt ett problem eller tillbud i samband med möte eller upphinnande 
av 30-skyltad buss. I den mån problem uppstått handlar det om att det är svårt att hinna sänka 
farten och att det blir ryckig körning. 
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Bas: De som mött/hunnit upp en buss  

Bas: De som mött/hunnit upp en buss  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Fig 2.20 ” Om det uppstod problem eller tillbud beskriv dessa och ange om det skedde vid möte eller 

upphinnande (läs ej upp alternativen)” -möte (Observationer 144 st) 
 
 

Annat som hänt vid möte 
-Ryckig körning, 1 st 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fig 2.21 ” Om det uppstod problem eller tillbud beskriv dessa och ange om det skedde vid möte eller 
upphinnande (läs ej upp alternativen)” -upphinnande (Observationer 144 st) 
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2.4 Åsikter om 30-regeln 
 
  
 

Är den blinkande skylten bra eller dålig
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Fig 2.20 ” Tycker du att den blinkande 30-skylten är bra eller dålig?” (Observationer 307 st) 

 
88% tycker den blinkande skylten är bra, 3% svarar att den är dålig medan 9% svarar ”vet ej”. 
Främsta argumenten för är att man uppmärksammas på att det är 30 km/h som gäller. Många 
tänker på barnens säkerhet, uppger att det gör att man ser den bättre och att man får en påminnelse. 

 
Varför tycker du så? 
-Det gör trafikanten mer uppmärksam att det är 30 km/h som gäller, 111 st 
-För barnens säkerhet, 48 st 
-Man ser den bättre, 16 st 
-För att föraren blir påmind, när skylten blinkar, om att sänka hastigheten, 12 st  
-Man måste ta det varsamt vid bussar vid på och avstigning 
-Aldrig sett en buss med blinkande 30 skylt, 10 st 
-Olyckor kan inträffa lätt, 7 st 
-Bra regel, 6 st 
-Det är ju en varning, 3 st  
-Man lägger mer märke till något som blinkar, 2 st 
-Har barn  
-Den syns inte så bra den borde vara mycket större och med starkare lysen 
-Folk behöver sänka hastigheten, 1 st 
-Det är säkert bra 
-Bra att man är försiktig när det gäller skolbarn 
-Folk kör alldeles för fort 
-Man får ner olycksstatistiken 
-30-skylten borde blinka endast när det är 30-begränsning 
-Har själv barn och ungar kan lätt springa ut 
-Bara en skylt räcker inte, den måste blinka 
-Lämpligt att man sänker farten 
-Känns som om det är dålig information som gått ut 
-Lättare att stanna om något händer 
-Man får en tankeställare 
-Jättebra 
-Bra för de som kör för fort 
-Man ska inte köra för fort och det är bra att man ser den 
-Märker att det är bra när jag åker buss 
-Den kan rädda liv 
-Varnar för eventuell fara 
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-Man borde inte få köra om alls 
-Man ser att busssen ska stannar 
-För att den inte gäller överallt, folk som bor utanför staden har ingen aning om regeln 
-Kommer ej ihåg hur den ser ut 
-Behövs inte någon skylt regler ska hållas ändå 
-Principen är bra 
-Vet inte hur den ser ut i dagsljus 
-Den ger en aha känsla 
-Vi lever i ett samhället där vi måste rätta oss efter regler 
-Ganska tydlig 
-Barn tänker annorlunda 
-Har aldrig varit i den situationen 
-Det är ju barn som sitter på bussen 
-Bra att man inte kör för fort 
-Om den blinkar är den bra 
-Spelar ingen roll om den blinkar 
-Har ej varit i den situationen så det är svårt att svara på 
-Informationen runt omkring är dålig 
-Det är inte länge sen det hände en olycka på riksvägen 
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Fig 2.21 ” Tycker du att 30-regeln är bra eller dålig?” (Observationer 307 st) 

 
På samma sätt som man tycker att den blinkande skylten var bra tycker även 92% att 30-regeln är 
bra, 3% tycker den är dålig och 5% svarar ”vet ej”. Trafikanterna motiverar sin åsikt främst med 
att det kan minska risken för olyckor och att det ökar säkerheten. Man pekar också på risken när 
barn vistas i trafiken. De enstaka röster som är negativa tycker att det är svårt att hålla 30 km/h och 
att det stör trafikrytmen. 
 
Varför tycker du så? 
-För att det kan minska risken för olyckor, 57 st 
-Den ökar säkerheten, 34 st 
-Händer lätt olyckor. Lättare att stanna i 30 km/h, 30 st 
-Man blir mer uppmärksam, 18 st 
-För att det är stora risker när barn är i trafiken, 13 st 
-Framför allt vid skolor, 8 st  
-Bra regel  
-Räddar liv, 7 st 
-Finns mer marginal att stanna på, 5 st 
-Man får acceptera det, 3 st 
-Bra under skoltid, 2 st 
-Vid tätbebyggt område 
-Bra att man sänker farten i sådana riskområden 
-Svårt att köra i 30 km/h, 1 st 
-Lägre hastighet ger mindre skador 
-Ibland kör folk för fort 
-Det är bra att det finns en gräns 
-Det finns många dårar på vägarna 
-Den är dålig för man ska stå helt still när man kommer bakom 
-Lämplig hastighet 
-Det säger sig själv 
-Så att man tar det lugnt förbi skolbarnen 
-Bra att hastigheten sänks när det handlar om barn 
-Om det är en stor bred väg ute på landsbygden så känns det onödigt att regeln ska gälla men bra inne i centrum 
-25 kilometer i timmen skulle vara mycket bättre 
-Bromsar hastigheten 
-Annars har man inte någon chans att stanna 
-Bra om alla efterlever den 
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-Folk kör ca 20 km för fort i de flesta lägen 
-I närhet av skolor är det bra 
-Stressande att köra i 30 km/h 
-Svårt att hinna ändå 
-Ju lägre desto bättre 
-Bra, men bättre när den är tidsbegränsad. Då tas den mer på allvar om den tillämpas endast vid skoltid 
-Det ska vara så försiktigt som möjligt 
-Barn vet inte alltid hur man beter sig i trafiken 
-Att göra en sån förändring kräver att alla bilisterna är medvetna 
-Tycker att man skulle kunna sänka hastigheten ytterligare 
-Bra för oskyddade trafikanter 
-Kör man på någon tar det inte lika hårt som när man kör fort 
-Generellt är den bra men hur fungerar den på sträckor med högre hastigheter 
-Det finns en anledning till att man valt 30 km/h 
-Den är bättre än den är dålig 
-En vettig siffra 
-Om det inte blir för stort och märkvärdigt 
-Folk blir irriterade och det stör trafikrytmen 
-Skulle vara bättre om man var tvungen att stanna helt 
-Funkar det i framtiden, det är lätt att det mattas av 
-Det är en lämplig fart 
-Man får acceptera det 
-Man får planera sin körning på ett helt annat sätt, men det är klart att det är bra 
-På 70 vägar kan den ställa till situationer 
-De flesta kör för fort 
-Man ska hålla låga hastigheter 
-Bra att ha den vid rätt tillfälle, d.v.s. i sådana här situationer men inte annars 
-Tycker det verkar överflödigt 
-30 är ändå ganska fort 
-Den är bra för skolbussar 
-Många kör utan hänsyn 
-Mycket bra när man kör om bakifrån, men inte riktigt lika motiverad när man möter bussen 
-Otydligt, det borde alltid finnas blinkande skyltar 
-Bara bra vid skolor 
-Om man vet avståndet på en buss så kan man hinna stanna annars inte 
-Skolelever och begränsade tider självklart att man kan sakta ner då 
-Informationen runt omkring är dålig, är det ett försök? Man blir inte berörd på så sätt 
-Men om olyckan är framme så är 30 för hög hastighet 
-Tycker att det ska vara 50 kilometer i timmen för det kan vara riskabelt att bromsa in om man 
kommer i hög hastighet 
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Ska man införa en lag om 30 km/h
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Fig 2.22 ”Tycker du att man ska införa en lag som säger att högsta tillåtna hastighet är 30 kilometer i 

timmen förbi bussar som står på hållplats?” (Observationer 307 st) 
 

När det gäller den summerande frågan om man tycker att en lag ska införas är en klar majoritet, 
67%, för en lag på 50-vägar. Majoriteten är dock emot en lag på 70-vägar och när det gäller 90-
vägar är 73% emot en lagstiftning och på 110-vägar är 81%  emot en lagstiftning. 
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2.5 Bakgrundsfrågor 
 
När de gäller bakgrundsfrågorna kan de sammanfattas med att en knapp majoritet av de som svarat 
(53%) bor på landsbygden och 6% är yrkesförare. Dessutom kör ungefär hälften av de tillfrågade 
mer än 2000 mil per år, åldersfördelningen är ganska jämn även om de yngre åldersgrupperna 
(under 34 år) är något mindre representerade bland de som kör bil och har körkort och de i åldern 
35-44 år något mer representerade. När det gäller könsfördelning är 56% män och 44% kvinnor 
bland de som svarat på enkäten. 
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Fig 2.23 ” Bor du i tätort eller på landsbygd?” (Observationer 307 st) 
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Fig 2.24 ”Är du yrkesförare?” (Observationer 307 st) 
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Fig 2.25 ”Ungefär hur många mil har du totalt kört de senaste 12 månanderna?” (Observationer 307 st) 

Ålder

6
14

26
18 18 16

2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

18-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65- år Ej svar

P
ro

ce
n

t

 
Fig 2.26 ”Vilken är din ålder?” (Observationer 307 st) 
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Fig 2.27 ”Kön?” (Observationer 307 st) 
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Kap 3 Slutintryck 
 
Vi får i undersökningen en klar bild av att de flesta, 81% av de som bor inom försöksområdet i 
Linköping, har hört talas om försöket om 30-regeln. Främst genom att ta del av information från 
media. 53% av samtliga tillfrågade upplever också att de har tillräckliga kunskaper om försöket.  
 
Att det är komplicerat med att nå ut visar dock att man vid ett antal kunskapsfrågor märker att så 
inte är fallet. Det är exempelvis bara hälften av de som hört talas om försöket som känner till att det 
är en lag. Kunskapen om var i Linköping försöket gäller är heller inte så hög och många har inte 
heller rätt kunskap om när regeln gäller eller i vilka situationer vilket visar att det är relativt 
komplicerat att nå ut med information så att regeln förstås på rätt sätt. 
 
Även om många inte alltid lyckas sänka hastigheten så upplever majoriteten att de både sänker och 
har möjlighet att sänka såväl när de möter en buss som när man hinner upp en, även om det är lite 
svårare att lyckas med detta när man möter bussen. Dock är man betydligt mer skeptisk till hur ens 
medtrafikanter följer regeln. 
 
En klar slutsats är att man är positiv till försöket och det man tror att det innebär. När det gäller att 
införa en lag så är två tredjedelar (67%) för en lagstiftning, men bara när det gäller 50-sträckor. 
Knappt var fjärde, 23% är emot en lagstiftning när det gäller 50-sträckor vilket i sig är en viss 
opinion emot och resten tar inte ställning. Redan när det gäller sjuttiosträckor säger 53% nej till en 
sådan lagstiftning. Andelen nej ökar till 73% när det gäller 90-vägar och är 81% när det gäller 110-
vägar. 
 
Kvinnor och de som bor på landsbygden har lite bättre kännedom om försöket och de som bor på 
landsbygden mer erfarenhet av bussar med blinkande 30-skyltar. När det gäller kvinnor anger man 
också en bättre efterlevnad av regeln än männen men den övergripande attityden till försöket är 
likartad. 
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Bilaga 1 Uppdelning på kön        
 
När det gäller skillnader mellan män och kvinnor kan vi se att kännedomen är ganska lika. 
Däremot verkar kvinnorna i högre grad tagit del av broschyrmaterialet och tidningar och männen i 
högre grad fått kännedom genom media. Kunskaperna skiljer sig också åt något men på olika sätt. 
Männen känner i högre grad till att det är en tvingande lag medan kvinnorna bättre känner till i 
vilka situationer som regeln gäller. Det är också stora skillnader i hur man själv uppger att man 
beter sig. 67% av kvinnorna säger att de alltid sänker hastigheten vid upphinnande av bussar 
jämfört med endast 46% av männen. Båda grupperna är dock i stort lika positiva till regeln och 
införandet av den på 50-vägar. När det gäller vägar med högre hastigheter är något fler kvinnor 
positiva till införandet av en lagstiftning. 
 

  Kvinna Man Total 

  Kolumn % Kolumn % Kolumn % 
Har du hört talas om ett 
pågående försök som handlar 
om hastighetsbegränsningar 
kring bussar? 

Ja 

82% 82% 82% 

  Nej 18% 17% 17% 

  Vet ej 1% 1% 1% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

På vilket sätt har du fått 
information om försöket? (läs 
ej upp alternativen) Läst 
Annons 

Not chosen 

97% 99% 98% 

  Chosen 3% 1% 2% 

  Question 
skipped 

0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

Läst Broschyr Not chosen 75% 86% 81% 

  Chosen 25% 14% 19% 

  Question 
skipped 

0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

Fått brev Not chosen 92% 92% 92% 

  Chosen 8% 8% 8% 

  Question 
skipped 

0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

Media - Hört på Radio Not chosen 91% 86% 88% 

  Chosen 9% 14% 12% 

  Question 
skipped 

0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

Media - Sett på TV Not chosen 87% 76% 81% 

  Chosen 13% 24% 19% 

  Question 
skipped 

0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 
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 Kvinna Man Total 

  Kolumn % Kolumn % Kolumn % 
Media - Läst i tidningen Not chosen 43% 36% 39% 

  Chosen 57% 64% 61% 

  Question 
skipped 

0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

Läst på Internet Not chosen 99% 98% 98% 

  Chosen 1% 2% 2% 
  Question 

skipped 
0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

Hört av vänner, familj, bekanta, 
grannar etc 

Not chosen 
91% 97% 94% 

  Chosen 9% 3% 6% 

  Question 
skipped 

0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

Annat sätt Not chosen 83% 88% 86% 

  Chosen 17% 12% 14% 

  Question 
skipped 

0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

Vet ej Not chosen 96% 94% 95% 
  Chosen 4% 6% 5% 

  Question 
skipped 

0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 
Är hastighetsbegränsningen i 
försöket... (läs upp 
alternativen) 

en lag 
34% 61% 49% 

  eller en 
rekommendati
on 

50% 28% 38% 

  Vet ej 16% 11% 13% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 



  38

 Kvinna Man Total 

  Kolumn % Kolumn % Kolumn % 
Känner du att du har tillräcklig 
kunskap om var 
begränsningen gäller? 

Ja 
64% 66% 65% 

  Nej 33% 30% 31% 

  Vet ej 3% 4% 3% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

Vet du vilken som är den 
högsta hastigheten man får 
hålla när man möter/hinner upp 
en stillastående buss på 
försökssträckorna? Är det... 
(läs upp alternativen) 

samma som 
gällande 
hastighetsbegr
änsning 

2% 1% 2% 

  50 km/h, 1% 3% 2% 

  30 km/h, 87% 86% 86% 

  0 km/h, dvs 
man måste 
stanna eller 

5% 3% 4% 

  är det annan 
hastighet, ange 
i så fall vilken 
(km/h) 

0% 1% 1% 

  Vet ej 6% 6% 6% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

Jag undrar nu om du vet ifall 
begränsningen gäller i hela 
Linköping? 

Ja 
32% 40% 36% 

  Nej 52% 50% 51% 

  Vet ej 16% 11% 13% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 
På vilka vägsträckor gäller 
försöket? Gäller det på 
sträckan... (läs upp 
alternativen) Malmslätt - 
Västerlösa, väg 1030 (R) 

Ja 

41% 29% 34% 

  Nej 11% 23% 17% 

  Vet ej 48% 49% 48% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

På vilka vägsträckor gäller 
försöket? Gäller det på 
sträckan... (läs upp 
alternativen) Bestorp - Brokind, 
väg 687 

Ja 

30% 29% 29% 

  Nej 16% 24% 20% 

  Vet ej 53% 48% 50% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 
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  Kvinna Man Total 

  Kolumn % Kolumn % Kolumn % 
På vilka vägsträckor gäller 
försöket? Gäller det på 
sträckan... (läs upp 
alternativen) Sturefors - Grebo, 
väg 700 

Ja 

27% 18% 22% 

  Nej 22% 27% 25% 

  Vet ej 51% 55% 53% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

På vilka vägsträckor gäller 
försöket? Gäller det på 
sträckan... (läs upp 
alternativen) Vårdsberg mot 
Björsäter, väg 761 (R) 

Ja 

52% 52% 52% 

  Nej 10% 11% 10% 

  Vet ej 38% 37% 38% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

På vilka vägsträckor gäller 
försöket? Gäller det på 
sträckan... (läs upp 
alternativen) Slaka - Skeda, 
väg 702 

Ja 

22% 18% 20% 

  Nej 12% 24% 18% 
  Vet ej 66% 58% 62% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

På vilka vägsträckor gäller 
försöket? Gäller det på 
sträckan... (läs upp 
alternativen) Landeryd - Bjärka 
Säby, väg 687 (R) 

Ja 

21% 30% 25% 

  Nej 23% 17% 20% 

  Vet ej 56% 54% 55% 
  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

Vilka tider gäller regeln? (läs 
upp alternativen) 

Endast dagtid 
8% 6% 7% 

  Hela dygnet 8% 9% 9% 

  Endast 
skoldagar 

40% 40% 40% 

  Alla dagar 23% 22% 22% 
  Vet ej 20% 24% 22% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 
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  Kvinna Man Total 

  Kolumn % Kolumn % Kolumn % 
Bussarna i försöket har 30-skyltar 
som blinkar när bussen stannar för 
på- eller avstigning.  I vilka 
situationer gäller begränsningen, 
gäller den...(läs upp alternativen) när 
man möter en stillastående buss 
med en blinkande 30-skylt? 

Ja 

81% 69% 74% 

  Nej 
13% 25% 20% 

  Vet ej 
6% 6% 6% 

  MISSING 
0% 0% 0% 

  Total 
100% 100% 100% 

Bussarna i försöket har 30-skyltar 
som blinkar när bussen stannar för 
på- eller avstigning.  I vilka 
situationer gäller begränsningen, 
gäller den...(läs upp alternativen) när 
man möter en stillastående buss 
som inte blinkar med 30-skylten? 

Ja 

22% 6% 13% 

  Nej 71% 84% 78% 

  Vet ej 7% 9% 8% 

  MISSING 0% 0% 0% 
  Total 100% 100% 100% 

Bussarna i försöket har 30-skyltar 
som blinkar när bussen stannar för 
på- eller avstigning.  I vilka 
situationer gäller begränsningen, 
gäller den...(läs upp alternativen) när 
man kör om en buss som kör med 
blinkande 30-skylt? 

Ja 

80% 78% 79% 

  Nej 15% 19% 17% 

  Vet ej 5% 4% 4% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

Bussarna i försöket har 30-skyltar 
som blinkar när bussen stannar för 
på- eller avstigning.  I vilka 
situationer gäller begränsningen, 
gäller den...(läs upp alternativen) när 
man möter en buss som kör med 
blinkande 30-skylt? 

Ja 

57% 55% 56% 

  Nej 29% 41% 36% 
  Vet ej 14% 4% 8% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 
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  Kvinna Man Total 

  Kolumn % Kolumn % Kolumn % 
Har du mött/hunnit upp en 
buss som hämtar eller 
lämnar passagerare vid 
hållplats och där bussen 
haft blinkande 30-skylt? 

Ja 

46% 46% 46% 

  Nej 50% 54% 53% 

  Vet ej 4% 0% 2% 

  MISSING 0% 0% 0% 

Hur ofta sedan september 
2007 har du mött en buss 
med blinkande 30-skylt 
som står vid hållplats? Är 
det... (läs upp alternativen) 

Dagligen, 

8% 4% 6% 

  Flera gånger per 
vecka, 

15% 5% 10% 

  Någon gång per 
vecka, 

14% 22% 18% 

  Någon gång per 
månad, 

20% 25% 23% 

  Mer sällan 32% 34% 33% 

  Aldrig 6% 8% 7% 
  Vet ej 5% 3% 4% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

Sammanlagt, hur ofta kör 
du förbi i högst 30 kilometer 
i timmen när du möter 
bussen vid hållplats, tror 
du? (läs upp alternativen) 

0 av 4 tillfällen, dvs 
Aldrig 

3% 4% 4% 

  1 av 4 tillfällen 2% 7% 5% 

  2 av 4 tillfällen, dvs 
Hälften 13% 15% 14% 

  3 av 4 tillfällen 7% 6% 6% 

  4 av 4 tillfällen, dvs 
Alltid 

57% 51% 54% 

  Kör inte om 5% 13% 9% 

  Möter inte någon 
sådan buss 5% 1% 3% 

  Vet ej 8% 3% 5% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 
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  Kvinna Man Total 

  Kolumn % Kolumn % Kolumn % 
När dina medtrafikanter 
hinner upp en buss som 
har blinkande 30-skylt 
och står vid hållplats, hur 
ofta kör de förbi i högst 
30 kilometer i timmen, 
tror du? (läs upp 
alternativen) 

0 av 4 tillfällen, dvs 
Aldrig 

3% 1% 2% 

  1 av 4 tillfällen 11% 17% 14% 

  2 av 4 tillfällen, dvs 
Hälften 26% 30% 28% 

  3 av 4 tillfällen 15% 21% 18% 
  4 av 4 tillfällen, dvs 

Alltid 
12% 10% 11% 

  Kör inte om 2% 4% 3% 

  Hinner inte upp någon 
sådan buss 0% 1% 1% 

  Vet ej 31% 16% 23% 
  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

Hur ofta sedan 
september 2007 har du 
hunnit upp någon buss 
med blinkande 30-skylt 
som står vid hållplats? Är 
det... (läs upp 
alternativen) 

Dagligen, 

3% 4% 4% 

  Flera gånger per 
vecka, 

12% 4% 8% 

  Någon gång per 
vecka, 

18% 32% 26% 

  Någon gång per 
månad, 

20% 29% 25% 

  Mer sällan eller 34% 27% 30% 

  Aldrig 8% 4% 6% 
  Vet ej 5% 0% 2% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 
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  Kvinna Man Total 

  Kolumn % Kolumn % Kolumn % 
Sammanlagt, hur ofta kör 
du förbi i högst 30 kilometer 
i timmen när du hinner upp 
bussen vid hållplats, tror 
du? (läs upp alternativen) 

0 av 4 tillfällen, dvs 
Aldrig 

0% 3% 1% 

  1 av 4 tillfällen 0% 9% 5% 

  2 av 4 tillfällen, dvs 
Hälften 12% 11% 11% 

  3 av 4 tillfällen 3% 14% 9% 

  4 av 4 tillfällen, dvs 
Alltid 

67% 46% 55% 

  Kör inte om 7% 9% 8% 

  Hinner inte upp 
någon sådan buss 2% 1% 1% 

  Vet ej 10% 7% 8% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

När dina medtrafikanter 
hinner upp en buss som 
har blinkande 30-skylt och 
står vid hållplats, hur ofta 
kör de förbi i högst 30 
kilometer i timmen, tror du? 
(läs upp alternativen) 

0 av 4 tillfällen, dvs 
Aldrig 

3% 1% 2% 

  1 av 4 tillfällen 11% 17% 14% 

  2 av 4 tillfällen, dvs 
Hälften 26% 30% 28% 

  3 av 4 tillfällen 15% 21% 18% 
  4 av 4 tillfällen, dvs 

Alltid 
12% 10% 11% 

  Kör inte om 2% 4% 3% 

  Hinner inte upp 
någon sådan buss 0% 1% 1% 

  Vet ej 31% 16% 23% 
  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 
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 Kvinna Man Total 

  Kolumn % Kolumn % Kolumn % 
Hur ofta går det att 
uppmärksamma bussen i 
tid så att det är möjligt att 
sänka farten till 30 km/h, 
när du möter bussen? 

0 av 4 tillfällen, dvs 
aldrig 

2% 0% 1% 

  1 av 4 tillfällen 6% 5% 6% 

  2 av 4 tillfällen, dvs 
hälften 

15% 18% 17% 

  3 av 4 tillfällen 23% 16% 19% 
  4 av 4 tillfällen, dvs 

alltid 
37% 51% 44% 

  har aldrig vait i 
situationen 9% 8% 8% 

  Vet ej/passerar ej 8% 3% 5% 

  MISSING 0% 0% 0% 
  Total 100% 100% 100% 

Hur ofta går det att 
uppmärksamma bussen i 
tid så att det är möjligt att 
sänka farten till 30 km/h när 
du hinner upp bussen? 

0 av 4 tillfällen, dvs 
aldrig 

0% 0% 0% 

  1 av 4 tillfällen 5% 1% 3% 

  2 av 4 tillfällen, dvs 
hälften 

8% 8% 8% 

  3 av 4 tillfällen 29% 23% 26% 

  4 av 4 tillfällen, dvs 
alltid 

49% 62% 56% 

  har aldrig varit i den 
situationen 2% 3% 2% 

  Vet ej/passerar ej 8% 3% 5% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

Har det uppstått några 
problem eller tillbud i 
samband med att du 
mött/hunnit upp 30-skyltad 
buss... (läs upp alternativ) 
...vid möte vid hållplats? 

Ja 

0% 1% 1% 

  Nej 97% 99% 98% 

  Vet ej/möter 
ej/hinner ej upp 3% 0% 1% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 
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 Kvinna Man Total 

  Kolumn % Kolumn % Kolumn % 
Har det uppstått några 
problem eller tillbud i 
samband med att du 
mött/hunnit upp 30-skyltad 
buss... (läs upp alternativ) 
...vid upphinnande vid 
hållplats? 

Ja 

0% 1% 1% 

  Nej 97% 99% 98% 

  Vet ej/möter 
ej/hinner ej upp 3% 0% 1% 

  MISSING 0% 0% 0% 
  Total 100% 100% 100% 

Tycker du att den blinkande 
30-skylten är bra eller 
dålig? 

Bra 
89% 90% 90% 

  Dåligt 2% 4% 3% 

  Vet ej 8% 7% 7% 

  MISSING 0% 0% 0% 
  Total 100% 100% 100% 

Tycker du att 30-regeln är 
bra eller dålig? 

Bra 
95% 92% 94% 

  Dålig 2% 4% 3% 
  Vet ej 3% 4% 4% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

Tycker du att man ska 
införa en lag som säger att 
högsta tillåtna hastighet är 
30 kilometer i timmen förbi 
bussar som står på 
hållplats... (läs upp 
alternativen) på 50-vägar? 

Ja 

67% 70% 69% 

  Nej 29% 22% 25% 

  Vet ej 4% 8% 6% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 
Tycker du att man ska 
införa en lag som säger att 
högsta tillåtna hastighet är 
30 kilometer i timmen förbi 
bussar som står på 
hållplats... (läs upp 
alternativen) på 70-vägar? 

Ja 

43% 33% 37% 

  Nej 47% 59% 54% 

  Vet ej 10% 8% 9% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 
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 Kvinna Man Total 

  Kolumn % Kolumn % Kolumn % 
Tycker du att man ska 
införa en lag som säger att 
högsta tillåtna hastighet är 
30 kilometer i timmen förbi 
bussar som står på 
hållplats... (läs upp 
alternativen) på 90-vägar? 

Ja 

23% 14% 18% 

  Nej 68% 80% 75% 

  Vet ej 9% 6% 7% 
  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

Tycker du att man ska 
införa en lag som säger att 
högsta tillåtna hastighet är 
30 kilometer i timmen förbi 
bussar som står på 
hållplats... (läs upp 
alternativen) på 110-vägar? 

Ja 

13% 9% 11% 

  Nej 79% 86% 83% 

  Vet ej 8% 5% 6% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 
Bor du i tätort eller på 
landsbygd? 

Tätort 
44% 46% 45% 

  Landsbygd 54% 54% 54% 

  MISSING 2% 1% 1% 
  Total 100% 100% 100% 

Är du yrkesförare? Ja 2% 9% 6% 

  Nej 98% 91% 94% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

Ungefär hur många mil har 
du totalt kört de senaste 12 
månaderna? (läs ej upp 
alternativen) 

0 

0% 1% 0% 

  mindre än 500 22% 7% 13% 

  mindre än 1 000 25% 17% 20% 

  mindre än 2 000 27% 35% 31% 

  2 000 eller mer 18% 40% 31% 

  Vet ej 8% 1% 4% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 
Vilken är din ålder? 18-24 år 5% 7% 6% 

  25-34 år 16% 12% 14% 

  35-44 år 32% 23% 27% 

  45-54 år 18% 20% 19% 

  55-64 år 17% 20% 18% 

  65- 13% 18% 16% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 
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Bilaga 2 Uppdelning på ålder        
 
Åldersgrupperna består av mellan ca 50-70 individer i varje grupp varför felmarginalerna blir 
ganska stora (6-14%). Slutsatser på de handlingar som bygger på en bas (att man har erfarenhet av 
att passera en buss med blinkande skyltar) blir tämligen ointressanta. De tendenser vi kan se är 
dock att åldersgruppen 45-54 år har något lägre kännedom om försöket. De yngsta tenderar att vara 
positivare till en lagstiftning på 50-sträckor och de i åldersgruppen 35-44 år är något negativare till 
en lagstiftning på 70-sträckor, 90-sträckor samt 110-sträckor. 
 

 

  18-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65- år 

  Kolumn % Kolumn % Kolumn % Kolumn % Kolumn % 
Har du hört talas om ett 
pågående försök som handlar 
om hastighetsbegränsningar 
kring bussar? 

Ja 

82% 83% 75% 85% 85% 

  Nej 18% 17% 21% 15% 12% 

  Vet ej 0% 0% 4% 0% 2% 

  MISSING 0% 0% 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Läst Annons Not chosen 98% 97% 98% 100% 100% 

  Chosen 2% 3% 2% 0% 0% 

  Question skipped 0% 0% 0% 0% 0% 

Läst Broschyr Not chosen 84% 81% 74% 87% 78% 
  Chosen 16% 19% 26% 13% 22% 

  Question skipped 0% 0% 0% 0% 0% 

Fått brev Not chosen 88% 90% 90% 96% 98% 

  Chosen 12% 10% 10% 4% 2% 

  Question skipped 0% 0% 0% 0% 0% 

Media - Hört på Radio Not chosen 90% 96% 88% 83% 80% 

  Chosen 10% 4% 12% 17% 20% 

  Question skipped 0% 0% 0% 0% 0% 
Media - Sett på TV Not chosen 88% 82% 79% 77% 78% 

  Chosen 12% 18% 21% 23% 22% 

  Question skipped 0% 0% 0% 0% 0% 

Media - Läst i tidningen Not chosen 53% 40% 43% 32% 24% 

  Chosen 47% 60% 57% 68% 76% 

  Question skipped 0% 0% 0% 0% 0% 

Läst på Internet Not chosen 98% 99% 100% 98% 98% 

  Chosen 2% 1% 0% 2% 2% 
  Question skipped 0% 0% 0% 0% 0% 
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 18-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65- år 

  Kolumn % Kolumn % Kolumn % Kolumn % Kolumn % 
Hört av vänner, familj, bekanta, g Not chosen 94% 93% 93% 96% 98% 

  Chosen 6% 7% 7% 4% 2% 

  Question skipped 0% 0% 0% 0% 0% 
Annat sätt Not chosen 82% 84% 79% 94% 93% 

  Chosen 18% 16% 21% 6% 7% 

  Question skipped 0% 0% 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Vet ej Not chosen 92% 97% 100% 91% 95% 

  Chosen 8% 3% 0% 9% 5% 

  Question skipped 0% 0% 0% 0% 0% 

Är hastighetsbegränsningen i 
försöket... (läs upp alternativen) 

en lag 
45% 34% 62% 62% 51% 

  eller en 
rekommendation 

33% 54% 31% 28% 37% 

  Vet ej 22% 12% 7% 11% 12% 

  MISSING 0% 0% 0% 0% 0% 

Känner du att du har tillräcklig 
kunskap om var begränsningen 
gäller? 

Ja 
55% 61% 71% 66% 78% 

  Nej 43% 36% 26% 30% 17% 

  Vet ej 2% 3% 2% 4% 5% 

  MISSING 0% 0% 0% 0% 0% 

Vet du vilken som är den högsta 
hastigheten man får hålla när 
man möter/hinner upp en 
stillastående buss på 
försökssträckorna? Är det... (läs 
upp alternativen) 

samma som 
gällande 
hastighetsbegräns
ning 

0% 3% 0% 4% 0% 

  50 km/h, 8% 0% 0% 2% 0% 

  30 km/h, 88% 93% 88% 72% 88% 

  0 km/h, dvs man 
måste stanna eller 0% 3% 2% 11% 2% 

  är det annan 
hastighet, ange i 
så fall vilken 
(km/h) 

0% 0% 2% 2% 0% 

  Vet ej 4% 1% 7% 9% 10% 

  MISSING 0% 0% 0% 0% 0% 
Jag undrar nu om du vet ifall 
begränsningen gäller i hela 
Linköping? 

Ja 
29% 34% 43% 45% 32% 

  Nej 59% 54% 57% 40% 41% 

  Vet ej 12% 12% 0% 15% 27% 

  MISSING 0% 0% 0% 0% 0% 
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 18-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65- år 

  Kolumn % Kolumn % Kolumn % Kolumn % Kolumn % 
På vilka vägsträckor gäller 
försöket? Gäller det på sträckan... 
(läs upp alternativen) Malmslätt - 
Västerlösa, väg 1030 (R) 

Ja 

34% 48% 29% 23% 29% 

  Nej 14% 11% 17% 27% 21% 

  Vet ej 51% 41% 54% 50% 50% 

  MISSING 0% 0% 0% 0% 0% 

På vilka vägsträckor gäller 
försöket? Gäller det på sträckan... 
(läs upp alternativen) Bestorp - 
Brokind, väg 687 

Ja 

23% 20% 38% 42% 32% 

  Nej 20% 16% 21% 15% 32% 

  Vet ej 57% 64% 42% 42% 36% 

  MISSING 0% 0% 0% 0% 0% 

På vilka vägsträckor gäller 
försöket? Gäller det på sträckan... 
(läs upp alternativen) Sturefors - 
Grebo, väg 700 

Ja 

23% 25% 17% 19% 25% 

  Nej 14% 18% 38% 35% 29% 

  Vet ej 63% 57% 46% 46% 46% 

  MISSING 0% 0% 0% 0% 0% 

På vilka vägsträckor gäller 
försöket? Gäller det på sträckan... 
(läs upp alternativen) Vårdsberg 
mot Björsäter, väg 761 (R) 

Ja 

46% 48% 67% 38% 68% 

  Nej 9% 9% 13% 19% 4% 
  Vet ej 46% 43% 21% 42% 29% 

  MISSING 0% 0% 0% 0% 0% 

På vilka vägsträckor gäller 
försöket? Gäller det på sträckan... 
(läs upp alternativen) Slaka - 
Skeda, väg 702 

Ja 

14% 23% 8% 31% 21% 

  Nej 14% 9% 38% 19% 21% 

  Vet ej 71% 68% 54% 50% 57% 
  MISSING 0% 0% 0% 0% 0% 

På vilka vägsträckor gäller 
försöket? Gäller det på sträckan... 
(läs upp alternativen) Landeryd - 
Bjärka Säby, väg 687 (R) 

Ja 

17% 23% 33% 42% 18% 

  Nej 20% 11% 21% 15% 36% 

  Vet ej 63% 66% 46% 42% 46% 

  MISSING 0% 0% 0% 0% 0% 
Vilka tider gäller regeln? (läs upp 
alternativen) 

Endast dagtid 
8% 9% 7% 9% 0% 

  Hela dygnet 8% 6% 14% 11% 5% 

  Endast 
skoldagar 

33% 40% 31% 43% 56% 

  Alla dagar 35% 25% 21% 9% 20% 

  Vet ej 16% 19% 26% 30% 20% 

  MISSING 0% 0% 0% 0% 0% 
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  18-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65- år 

  Kolumn % Kolumn % Kolumn % Kolumn % Kolumn % 
Bussarna i försöket har 30-skyltar som blinkar när 
bussen stannar för på- eller avstigning.  I vilka 
situationer gäller begränsningen, gäller den...(läs upp 
alternativen) när man möter en stillastående buss med 
en blinkande 30-skylt? 

Ja 

65% 78% 81% 64% 85% 

  Nej 29% 18% 14% 28% 10% 

  Vet ej 6% 4% 5% 9% 5% 

  MISSING 0% 0% 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Bussarna i försöket har 30-skyltar som blinkar när 
bussen stannar för på- eller avstigning.  I vilka 
situationer gäller begränsningen, gäller den...(läs upp 
alternativen) när man möter en stillastående buss som 
inte blinkar med 30-skylten? 

Ja 

8% 19% 12% 6% 20% 

  Nej 82% 75% 83% 89% 63% 

  Vet ej 10% 6% 5% 4% 17% 

  MISSING 0% 0% 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Bussarna i försöket har 30-skyltar som blinkar när 
bussen stannar för på- eller avstigning.  I vilka 
situationer gäller begränsningen, gäller den...(läs upp 
alternativen) när man kör om en buss som kör med 
blinkande 30-skylt? 

Ja 

88% 81% 76% 83% 63% 

  Nej 8% 18% 19% 15% 27% 

  Vet ej 4% 1% 5% 2% 10% 

  MISSING 0% 0% 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Bussarna i försöket har 30-skyltar som blinkar när 
bussen stannar för på- eller avstigning.  I vilka 
situationer gäller begränsningen, gäller den...(läs upp 
alternativen) när man möter en buss som kör med 
blinkande 30-skylt? 

Ja 

51% 46% 64% 62% 63% 

  Nej 39% 43% 33% 32% 27% 

  Vet ej 10% 10% 2% 6% 10% 

  MISSING 0% 0% 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 100% 100% 
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  18-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65- år 

  Kolumn % Kolumn % Kolumn % Kolumn % Kolumn % 
Hur ofta sedan 
september 2007 har du 
mött en buss med 
blinkande 30-skylt som 
står vid hållplats? Är 
det... (läs upp 
alternativen) 

Dagligen, 

3% 10% 8% 0% 6% 

  Flera gånger per 
vecka, 

14% 12% 12% 0% 6% 

  Någon gång per 
vecka, 

14% 21% 20% 18% 25% 

  Någon gång per 
månad, 

22% 14% 24% 35% 38% 

  Mer sällan 38% 38% 28% 29% 25% 

  Aldrig 8% 5% 4% 12% 0% 

  Vet ej 3% 0% 4% 6% 0% 

  MISSING 0% 0% 0% 0% 0% 
  Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Sammanlagt, hur ofta 
kör du förbi i högst 30 
kilometer i timmen när 
du möter bussen vid 
hållplats, tror du? (läs 
upp alternativen) 

0 av 4 tillfällen, dvs 
Aldrig 

0% 5% 4% 13% 0% 

  1 av 4 tillfällen 9% 5% 0% 0% 6% 

  2 av 4 tillfällen, dvs 
Hälften 

15% 21% 8% 13% 6% 

  3 av 4 tillfällen 6% 7% 0% 13% 6% 

  4 av 4 tillfällen, dvs 
Alltid 

53% 56% 71% 33% 44% 

  Kör inte om 12% 0% 4% 13% 31% 
  Möter inte någon 

sådan buss 3% 2% 4% 7% 0% 

  Vet ej 3% 5% 8% 7% 6% 

  MISSING 0% 0% 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 100% 100% 
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 18-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65- år 

  Kolumn % Kolumn % Kolumn % Kolumn % Kolumn % 
När dina medtrafikanter 
möter en buss som har 
blinkande 30-skylt och 
står vid hållplats, hur 
ofta kör de förbi i högst 
30 kilometer i timmen, 
tror du? (läs upp 
alternativen) 

0 av 4 tillfällen, dvs 
Aldrig 

5% 7% 0% 12% 0% 

  1 av 4 tillfällen 14% 22% 12% 12% 24% 

  2 av 4 tillfällen, dvs 
Hälften 

32% 24% 24% 29% 35% 

  3 av 4 tillfällen 16% 11% 20% 18% 0% 

  4 av 4 tillfällen, dvs 
Alltid 

3% 7% 24% 18% 6% 

  Kör inte om 0% 0% 0% 0% 6% 

  möter inte någon 
sådan buss 

5% 4% 0% 0% 0% 

  Vet ej 24% 26% 20% 12% 29% 

  MISSING 0% 0% 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Sammanlagt, hur ofta 
kör du förbi i högst 30 
kilometer i timmen när 
du hinner upp bussen 
vid hållplats, tror du? 
(läs upp alternativen) 

0 av 4 tillfällen, dvs 
Aldrig 

0% 2% 0% 6% 0% 

  1 av 4 tillfällen 8% 0% 0% 13% 12% 

  2 av 4 tillfällen, dvs 
Hälften 

8% 17% 17% 6% 0% 

  3 av 4 tillfällen 11% 10% 0% 13% 12% 

  4 av 4 tillfällen, dvs 
Alltid 

54% 59% 74% 44% 35% 

  Kör inte om 8% 5% 4% 6% 24% 

  Hinner inte upp någon 
sådan buss 3% 0% 4% 0% 0% 

  Vet ej 8% 7% 0% 13% 18% 

  MISSING 0% 0% 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 100% 100% 
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  18-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65- år 

  Kolumn % Kolumn % Kolumn % Kolumn % Kolumn % 
När dina 
medtrafikanter 
hinner upp en 
buss som har 
blinkande 30-skylt 
och står vid 
hållplats, hur ofta 
kör de förbi i högst 
30 kilometer i 
timmen, tror du? 
(läs upp 
alternativen) 

0 av 4 tillfällen, dvs Aldrig 

0% 2% 0% 12% 0% 

  1 av 4 tillfällen 14% 13% 12% 18% 18% 

  2 av 4 tillfällen, dvs Hälften 
27% 30% 36% 12% 29% 

  3 av 4 tillfällen 30% 13% 16% 24% 6% 

  4 av 4 tillfällen, dvs Alltid 8% 11% 12% 24% 6% 

  Kör inte om 0% 4% 0% 0% 12% 
  Hinner inte upp någon 

sådan buss 0% 2% 0% 0% 0% 

  Vet ej 22% 24% 24% 12% 29% 

  MISSING 0% 0% 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Hur ofta går det att 
uppmärksamma 
bussen i tid så att 
det är möjligt att 
sänka farten till 30 
km/h, när du möter 
bussen? 

0 av 4 tillfällen, dvs aldrig 

0% 0% 0% 6% 0% 

  1 av 4 tillfällen 3% 11% 4% 0% 6% 

  2 av 4 tillfällen, dvs hälften 22% 15% 20% 24% 0% 

  3 av 4 tillfällen 30% 17% 16% 12% 12% 

  4 av 4 tillfällen, dvs alltid 30% 46% 48% 47% 65% 
  har aldrig vait i situationen 

14% 7% 8% 6% 6% 

  Vet ej/passerar ej 3% 4% 4% 6% 12% 

  MISSING 0% 0% 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 100% 100% 



  54

 18-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65- år 

  Kolumn % Kolumn % Kolumn % Kolumn % Kolumn % 
Hur ofta går det att 
uppmärksamma 
bussen i tid så att 
det är möjligt att 
sänka farten till 30 
km/h när du hinner 
upp bussen? 

0 av 4 tillfällen, dvs aldrig 

0% 0% 0% 0% 0% 

  1 av 4 tillfällen 0% 7% 4% 0% 0% 

  2 av 4 tillfällen, dvs hälften 11% 9% 8% 6% 0% 
  3 av 4 tillfällen 43% 24% 24% 12% 12% 

  4 av 4 tillfällen, dvs alltid 43% 54% 56% 71% 76% 

  har aldrig varit i den 
situationen 0% 4% 4% 0% 0% 

  Vet ej/passerar ej 3% 2% 4% 12% 12% 

  MISSING 0% 0% 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Har det uppstått 
några problem 
eller tillbud i 
samband med att 
du mött/hunnit upp 
30-skyltad buss... 
(läs upp alternativ) 
...vid möte vid 
hållplats? 

Ja 

3% 0% 0% 0% 0% 

  Nej 97% 96% 100% 100% 100% 

  Vet ej/möter ej/hinner ej 
upp 0% 4% 0% 0% 0% 

  MISSING 0% 0% 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 100% 100% 
Har det uppstått 
några problem 
eller tillbud i 
samband med att 
du mött/hunnit upp 
30-skyltad buss... 
(läs upp alternativ) 
...vid upphinnande 
vid hållplats? 

Ja 

0% 0% 4% 0% 0% 

  Nej 97% 98% 96% 100% 100% 
  Vet ej/möter ej/hinner ej 

upp 3% 2% 0% 0% 0% 

  MISSING 0% 0% 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 100% 100% 
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 18-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65- år 

  Kolumn % Kolumn % Kolumn % Kolumn % Kolumn % 
Annat som hänt: Total 0% 0% 0% 0% 0% 

Tycker du att den 
blinkande 30-
skylten är bra eller 
dålig? 

Bra 

95% 91% 92% 100% 100% 

  Dåligt 3% 2% 8% 0% 0% 

  Vet ej 3% 7% 0% 0% 0% 

  MISSING 0% 0% 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Tycker du att 30-
regeln är bra eller 
dålig? 

Bra 
92% 93% 96% 94% 100% 

  Dålig 5% 7% 4% 0% 0% 

  Vet ej 3% 0% 0% 6% 0% 

  MISSING 0% 0% 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Tycker du att man 
ska införa en lag 
som säger att 
högsta tillåtna 
hastighet är 30 
kilometer i timmen 
förbi bussar som 
står på hållplats... 
(läs upp 
alternativen) på 
50-vägar? 

Ja 

95% 67% 76% 65% 71% 

  Nej 5% 26% 24% 18% 24% 

  Vet ej 0% 7% 0% 18% 6% 

  MISSING 0% 0% 0% 0% 0% 
  Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Tycker du att man 
ska införa en lag 
som säger att 
högsta tillåtna 
hastighet är 30 
kilometer i timmen 
förbi bussar som 
står på hållplats... 
(läs upp 
alternativen) på 
70-vägar? 

Ja 

49% 30% 56% 47% 53% 

  Nej 49% 52% 44% 47% 41% 

  Vet ej 3% 17% 0% 6% 6% 
  MISSING 0% 0% 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 100% 100% 
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 18-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65- år 

  Kolumn % Kolumn % Kolumn % Kolumn % Kolumn % 
Tycker du att man 
ska införa en lag 
som säger att 
högsta tillåtna 
hastighet är 30 
kilometer i timmen 
förbi bussar som 
står på hållplats... 
(läs upp 
alternativen) på 
90-vägar? 

Ja 

22% 15% 24% 29% 18% 

  Nej 76% 78% 72% 59% 82% 

  Vet ej 3% 7% 4% 12% 0% 

  MISSING 0% 0% 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Tycker du att man 
ska införa en lag 
som säger att 
högsta tillåtna 
hastighet är 30 
kilometer i timmen 
förbi bussar som 
står på hållplats... 
(läs upp 
alternativen) på 
110-vägar? 

Ja 

14% 7% 16% 12% 12% 

  Nej 84% 89% 84% 76% 82% 

  Vet ej 3% 4% 0% 12% 6% 

  MISSING 0% 0% 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 100% 100% 
Bor du i tätort eller 
på landsbygd? 

Tätort 
27% 39% 52% 24% 24% 

  Landsbygd 68% 61% 48% 71% 76% 

  MISSING 5% 0% 0% 6% 0% 
  Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Är du yrkesförare? Ja 14% 7% 8% 12% 6% 

  Nej 86% 93% 92% 88% 94% 

  MISSING 0% 0% 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 100% 100% 
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 18-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65- år 

  Kolumn % Kolumn % Kolumn % Kolumn % Kolumn % 
Ungefär hur 
många mil har du 
totalt kört de 
senaste 12 
månaderna? (läs 
ej upp 
alternativen) 

0 

0% 0% 0% 6% 0% 

  mindre än 500 11% 9% 4% 0% 12% 

  mindre än 1 000 24% 22% 20% 12% 35% 
  mindre än 2 000 22% 35% 24% 29% 47% 

  2 000 eller mer 41% 28% 52% 47% 6% 

  Vet ej 3% 7% 0% 6% 0% 

  MISSING 0% 0% 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Vilken är din 
ålder? 

18-24 år 
22% 0% 0% 0% 0% 

  25-34 år 78% 0% 0% 0% 0% 

  35-44 år 0% 100% 0% 0% 0% 

  45-54 år 0% 0% 100% 0% 0% 

  55-64 år 0% 0% 0% 100% 0% 
  65- 0% 0% 0% 0% 100% 

  MISSING 0% 0% 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Kön? Kvinna 41% 65% 44% 29% 24% 

  Man 59% 35% 56% 71% 76% 

  MISSING 0% 0% 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 100% 100% 
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Bilaga 3 Uppdelning på tätorts- eller landsbygdsboende       
 
När det gäller skillnader mellan tätortsboende och landbygdsboende kan vi till en början konstatera 
att de som bor på landsbygden har bättre kännedom om det pågående försöket. En klar skillnad är 
också att de har betydligt mer erfarenhet av att passera en stillastående buss med blinkande 30-
skyltar. De är också något mindre negativa till att införa lagstiftning för regeln även på vägar med 
lite högre hastigheter, även om de flesta även bland de som bor på landsbygden i stort är emot 
detta. 
 

  Tätort Landsbygd Total 

  Kolumn % Kolumn % Kolumn % 
Har du hört talas om ett 
pågående försök som handlar 
om hastighetsbegränsningar 
kring bussar? 

Ja 

75% 88% 82% 

  Nej 24% 12% 17% 

  Vet ej 1% 1% 1% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

På vilket sätt har du fått 
information om försöket? (läs 
ej upp alternativen) Läst 
Annons 

Not chosen 

99% 98% 98% 

  Chosen 1% 2% 2% 

  Question 
skipped 

0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

På vilket sätt har du fått 
information om försöket? (läs 
ej upp alternativen) Läst 
Broschyr 

Not chosen 

84% 79% 81% 

  Chosen 16% 21% 19% 

  Question 
skipped 

0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

På vilket sätt har du fått 
information om försöket? (läs 
ej upp alternativen) Fått brev 

Not chosen 
94% 91% 92% 

  Chosen 6% 9% 8% 

  Question 
skipped 

0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

På vilket sätt har du fått 
information om försöket? (läs 
ej upp alternativen) Media - 
Hört på Radio 

Not chosen 

91% 87% 88% 

  Chosen 9% 13% 12% 
  Question 

skipped 
0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

På vilket sätt har du fått 
information om försöket? (läs 
ej upp alternativen) Media - 
Sett på TV 

Not chosen 

80% 82% 81% 

  Chosen 20% 18% 19% 

  Question 
skipped 

0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 
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På vilket sätt har du fått 
information om försöket? (läs 
ej upp alternativen) Media - 
Läst i tidningen 

Not chosen 

30% 46% 39% 

  Chosen 70% 54% 61% 

  Question 
skipped 

0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

På vilket sätt har du fått 
information om försöket? (läs 
ej upp alternativen) Läst på 
Internet 

Not chosen 

99% 98% 98% 

  Chosen 1% 2% 2% 

  Question 
skipped 

0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

På vilket sätt har du fått 
information om försöket? (läs 
ej upp alternativen) Hört av 
vänner, familj, bekanta, g 

Not chosen 

94% 94% 94% 

  Chosen 6% 6% 6% 

  Question 
skipped 

0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

På vilket sätt har du fått 
information om försöket? (läs 
ej upp alternativen) Annat sätt 

Not chosen 
89% 83% 86% 

  Chosen 11% 17% 14% 

  Question 
skipped 

0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 
På vilket sätt har du fått 
information om försöket? (läs 
ej upp alternativen) Vet ej 

Not chosen 
93% 96% 95% 

  Chosen 7% 4% 5% 

  Question 
skipped 

0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

Är hastighetsbegränsningen i 
försöket... (läs upp 
alternativen) 

en lag 
49% 50% 49% 

  eller en 
rekommendation 

39% 37% 38% 

  Vet ej 12% 13% 13% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

Känner du att du har tillräcklig 
kunskap om var 
begränsningen gäller? 

Ja 
66% 64% 65% 

  Nej 32% 32% 31% 

  Vet ej 2% 4% 3% 

  MISSING 0% 0% 0% 
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 Tätort Landsbygd Total 

  Kolumn % Kolumn % Kolumn % 
  Total 100% 100% 100% 

Vet du vilken som är den 
högsta hastigheten man får 
hålla när man möter/hinner upp 
en stillastående buss på 
försökssträckorna? Är det... 
(läs upp alternativen) 

samma som 
gällande 
hastighetsbegrä
nsning 

1% 2% 2% 

  50 km/h, 2% 2% 2% 

  30 km/h, 85% 87% 86% 

  0 km/h, dvs man 
måste stanna 
eller 

3% 4% 4% 

  är det annan 
hastighet, ange i 
så fall vilken 
(km/h) 

2% 0% 1% 

  Vet ej 7% 5% 6% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

Jag undrar nu om du vet ifall 
begränsningen gäller i hela 
Linköping? 

Ja 
42% 32% 36% 

  Nej 43% 56% 51% 

  Vet ej 15% 12% 13% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

På vilka vägsträckor gäller 
försöket? Gäller det på 
sträckan... (läs upp 
alternativen) Malmslätt - 
Västerlösa, väg 1030 (R) 

Ja 

45% 28% 34% 

  Nej 17% 18% 17% 

  Vet ej 38% 55% 48% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

På vilka vägsträckor gäller 
försöket? Gäller det på 
sträckan... (läs upp 
alternativen) Bestorp - Brokind, 
väg 687 

Ja 

36% 26% 29% 

  Nej 14% 25% 20% 

  Vet ej 50% 49% 50% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 
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 Tätort Landsbygd Total 

  Kolumn % Kolumn % Kolumn % 
På vilka vägsträckor gäller 
försöket? Gäller det på 
sträckan... (läs upp 
alternativen) Sturefors - Grebo, 
väg 700 

Ja 

26% 20% 22% 

  Nej 19% 29% 25% 

  Vet ej 55% 52% 53% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

På vilka vägsträckor gäller 
försöket? Gäller det på 
sträckan... (läs upp 
alternativen) Vårdsberg mot 
Björsäter, väg 761 (R) 

Ja 

28% 67% 52% 

  Nej 17% 6% 10% 
  Vet ej 55% 27% 38% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

På vilka vägsträckor gäller 
försöket? Gäller det på 
sträckan... (läs upp 
alternativen) Slaka - Skeda, 
väg 702 

Ja 

29% 13% 20% 

  Nej 10% 24% 18% 

  Vet ej 60% 63% 62% 
  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

På vilka vägsträckor gäller 
försöket? Gäller det på 
sträckan... (läs upp 
alternativen) Landeryd - Bjärka 
Säby, väg 687 (R) 

Ja 

31% 22% 25% 

  Nej 12% 25% 20% 

  Vet ej 57% 54% 55% 

  MISSING 0% 0% 0% 
  Total 100% 100% 100% 

Vilka tider gäller regeln? (läs 
upp alternativen) 

Endast dagtid 
3% 9% 7% 

  Hela dygnet 9% 8% 9% 
  Endast 

skoldagar 
39% 41% 40% 

  Alla dagar 24% 21% 22% 

  Vet ej 25% 20% 22% 
  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 
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  Tätort Landsbygd Total 

  Kolumn % Kolumn % Kolumn % 
Bussarna i försöket har 30-
skyltar som blinkar när bussen 
stannar för på- eller avstigning.  
I vilka situationer gäller 
begränsningen, gäller 
den...(läs upp alternativen) när 
man möter en stillastående 
buss med en blinkande 30-
skylt? 

Ja 

70% 77% 74% 

  Nej 
23% 18% 20% 

  Vet ej 
7% 5% 6% 

  MISSING 
0% 0% 0% 

  Total 
100% 100% 100% 

Bussarna i försöket har 30-
skyltar som blinkar när bussen 
stannar för på- eller avstigning.  
I vilka situationer gäller 
begränsningen, gäller 
den...(läs upp alternativen) när 
man möter en stillastående 
buss som inte blinkar med 30-
skylten? 

Ja 

13% 14% 13% 

  Nej 77% 79% 78% 
  Vet ej 10% 7% 8% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

Bussarna i försöket har 30-
skyltar som blinkar när bussen 
stannar för på- eller avstigning.  
I vilka situationer gäller 
begränsningen, gäller 
den...(läs upp alternativen) när 
man kör om en buss som kör 
med blinkande 30-skylt? 

Ja 

84% 75% 79% 

  Nej 12% 21% 17% 

  Vet ej 4% 4% 4% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

Bussarna i försöket har 30-
skyltar som blinkar när bussen 
stannar för på- eller avstigning.  
I vilka situationer gäller 
begränsningen, gäller 
den...(läs upp alternativen) när 
man möter en buss som kör 
med blinkande 30-skylt? 

Ja 

57% 54% 56% 

  Nej 37% 36% 36% 

  Vet ej 6% 10% 8% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 
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  Tätort Landsbygd Total 

  Kolumn % Kolumn % Kolumn % 
Har du passerat buss som 
hämtar eller lämnar passagerare 
vid hållplats och där bussen haft 
blinkande 30-skylt? 

Ja 

34% 54% 46% 

  Nej 
63% 44% 53% 

  Vet ej 
2% 1% 2% 

  MISSING 
0% 0% 0% 

  Total 
100% 100% 100% 

Hur ofta sedan 
september 2007 har 
du mött en buss med 
blinkande 30-skylt 
som står vid hållplats? 
Är det... (läs upp 
alternativen) 

Dagligen, 

6% 4% 6% 

  Flera gånger per vecka, 8% 10% 10% 

  Någon gång per vecka, 12% 22% 18% 

  Någon gång per månad, 18% 24% 23% 

  Mer sällan 37% 32% 33% 

  Aldrig 10% 6% 7% 
  Vet ej 8% 1% 4% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

Sammanlagt, hur ofta 
kör du förbi i högst 30 
kilometer i timmen när 
du möter bussen vid 
hållplats, tror du? (läs 
upp alternativen) 

0 av 4 tillfällen, dvs 
Aldrig 

2% 5% 4% 

  1 av 4 tillfällen 5% 5% 5% 

  2 av 4 tillfällen, dvs 
Hälften 16% 14% 14% 

  3 av 4 tillfällen 7% 6% 6% 

  4 av 4 tillfällen, dvs 
Alltid 

50% 54% 54% 

  Kör inte om 11% 8% 9% 

  Möter inte någon sådan 
buss 5% 2% 3% 

  Vet ej 5% 6% 5% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

 
 



  64

  Bor du i tätort eller på landsbygd? 

  Tätort Landsbygd Total 

  Kolumn % Kolumn % Kolumn % 
När dina medtrafikanter 
möter en buss som har 
blinkande 30-skylt och 
står vid hållplats, hur ofta 
kör de förbi i högst 30 
kilometer i timmen, tror 
du? (läs upp alternativen) 

0 av 4 tillfällen, dvs 
Aldrig 

6% 4% 5% 

  1 av 4 tillfällen 14% 18% 17% 

  2 av 4 tillfällen, dvs 
Hälften 27% 29% 28% 

  3 av 4 tillfällen 18% 11% 13% 
  4 av 4 tillfällen, dvs 

Alltid 
8% 10% 10% 

  Kör inte om 0% 1% 1% 

  möter inte någon 
sådan buss 4% 2% 3% 

  Vet ej 22% 24% 23% 
  MISSING 0% 0% 0% 

Hur ofta sedan september 
2007 har du hunnit upp 
någon buss med 
blinkande 30-skylt som 
står vid hållplats? Är det... 
(läs upp alternativen) 

Dagligen, 

4% 2% 4% 

  Flera gånger per 
vecka, 

6% 9% 8% 

  Någon gång per 
vecka, 

24% 27% 26% 

  Någon gång per 
månad, 

22% 26% 25% 

  Mer sällan eller 31% 31% 30% 

  Aldrig 10% 3% 6% 
  Vet ej 2% 2% 2% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 
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  Tätort Landsbygd Total 

  Kolumn % Kolumn % Kolumn % 
Sammanlagt, hur ofta kör 
du förbi i högst 30 kilometer 
i timmen när du hinner upp 
bussen vid hållplats, tror 
du? (läs upp alternativen) 

0 av 4 tillfällen, dvs 
Aldrig 

2% 1% 1% 

  1 av 4 tillfällen 11% 2% 5% 

  2 av 4 tillfällen, dvs 
Hälften 11% 11% 11% 

  3 av 4 tillfällen 9% 9% 9% 

  4 av 4 tillfällen, dvs 
Alltid 

55% 54% 55% 

  Kör inte om 7% 9% 8% 

  Hinner inte upp 
någon sådan buss 2% 1% 1% 

  Vet ej 2% 11% 8% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

När dina medtrafikanter 
hinner upp en buss som 
har blinkande 30-skylt och 
står vid hållplats, hur ofta 
kör de förbi i högst 30 
kilometer i timmen, tror du? 
(läs upp alternativen) 

0 av 4 tillfällen, dvs 
Aldrig 

0% 3% 2% 

  1 av 4 tillfällen 12% 14% 14% 

  2 av 4 tillfällen, dvs 
Hälften 31% 28% 28% 

  3 av 4 tillfällen 16% 19% 18% 
  4 av 4 tillfällen, dvs 

Alltid 
12% 11% 11% 

  Kör inte om 2% 3% 3% 

  Hinner inte upp 
någon sådan buss 2% 0% 1% 

  Vet ej 24% 21% 23% 
  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 
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 Tätort Landsbygd Total 

  Kolumn % Kolumn % Kolumn % 
Hur ofta går det att 
uppmärksamma bussen i 
tid så att det är möjligt att 
sänka farten till 30 km/h, 
när du möter bussen? 

0 av 4 tillfällen, dvs 
aldrig 

0% 1% 1% 

  1 av 4 tillfällen 4% 7% 6% 

  2 av 4 tillfällen, dvs 
hälften 

16% 18% 17% 

  3 av 4 tillfällen 20% 17% 19% 
  4 av 4 tillfällen, dvs 

alltid 
41% 47% 44% 

  har aldrig vait i 
situationen 12% 7% 8% 

  Vet ej/passerar ej 6% 4% 5% 

  MISSING 0% 0% 0% 
  Total 100% 100% 100% 

Hur ofta går det att 
uppmärksamma bussen i 
tid så att det är möjligt att 
sänka farten till 30 km/h när 
du hinner upp bussen? 

0 av 4 tillfällen, dvs 
aldrig 

0% 0% 0% 

  1 av 4 tillfällen 0% 4% 3% 

  2 av 4 tillfällen, dvs 
hälften 

4% 10% 8% 

  3 av 4 tillfällen 33% 21% 26% 

  4 av 4 tillfällen, dvs 
alltid 

55% 58% 56% 

  har aldrig varit i den 
situationen 4% 1% 2% 

  Vet ej/passerar ej 4% 6% 5% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

Har det uppstått några 
problem eller tillbud i 
samband med att du 
mött/hunnit upp 30-skyltad 
buss... (läs upp alternativ) 
...vid möte vid hållplats? 

Ja 

2% 0% 1% 

  Nej 94% 100% 98% 
  Vet ej/möter 

ej/hinner ej upp 4% 0% 1% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 
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 Tätort Landsbygd Total 

  Kolumn % Kolumn % Kolumn % 
Har det uppstått några 
problem eller tillbud i 
samband med att du 
mött/hunnit upp 30-skyltad 
buss... (läs upp alternativ) 
...vid upphinnande vid 
hållplats? 

Ja 

2% 0% 1% 

  Nej 96% 99% 98% 

  Vet ej/möter 
ej/hinner ej upp 2% 1% 1% 

  MISSING 0% 0% 0% 
  Total 100% 100% 100% 

Tycker du att den 
blinkande 30-skylten är 
bra eller dålig? 

Bra 
90% 90% 90% 

  Dåligt 2% 4% 3% 

  Vet ej 8% 7% 7% 

  MISSING 0% 0% 0% 

Tycker du att 30-regeln är 
bra eller dålig? 

Bra 
95% 93% 94% 

  Dålig 2% 3% 3% 

  Vet ej 3% 4% 4% 

  MISSING 0% 0% 0% 
Tycker du att man ska 
införa en lag som säger att 
högsta tillåtna hastighet är 
30 kilometer i timmen förbi 
bussar som står på 
hållplats... (läs upp 
alternativen) på 50-vägar? 

Ja 

71% 66% 69% 

  Nej 25% 26% 25% 

  Vet ej 4% 8% 6% 

  MISSING 0% 0% 0% 

Tycker du att man ska 
införa en lag som säger att 
högsta tillåtna hastighet är 
30 kilometer i timmen förbi 
bussar som står på 
hållplats... (läs upp 
alternativen) på 70-vägar? 

Ja 

33% 39% 37% 

  Nej 59% 51% 54% 

  Vet ej 8% 10% 9% 

  MISSING 0% 0% 0% 
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 Tätort Landsbygd Total 

  Kolumn % Kolumn % Kolumn % 
Tycker du att man ska 
införa en lag som säger att 
högsta tillåtna hastighet är 
30 kilometer i timmen förbi 
bussar som står på 
hållplats... (läs upp 
alternativen) på 90-vägar? 

Ja 

13% 20% 18% 

  Nej 78% 73% 75% 

  Vet ej 9% 6% 7% 
  MISSING 0% 0% 0% 

Tycker du att man ska 
införa en lag som säger att 
högsta tillåtna hastighet är 
30 kilometer i timmen förbi 
bussar som står på 
hållplats... (läs upp 
alternativen) på 110-
vägar? 

Ja 

7% 12% 11% 

  Nej 86% 82% 83% 

  Vet ej 7% 6% 6% 

  MISSING 0% 0% 0% 

Ungefär hur många mil har 
du totalt kört de senaste 
12 månaderna? (läs ej upp 
alternativen) 

0 

0% 1% 0% 

  mindre än 500 16% 11% 13% 

  mindre än 1 000 28% 15% 20% 

  mindre än 2 000 25% 36% 31% 

  2 000 eller mer 28% 33% 31% 

  Vet ej 4% 4% 4% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

Vilken är din ålder? 18-24 år 6% 6% 6% 
  25-34 år 8% 18% 14% 

  35-44 år 31% 24% 27% 

  45-54 år 18% 20% 19% 

  55-64 år 22% 15% 18% 

  65- 14% 18% 16% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 

Kön? Kvinna 43% 44% 44% 
  Man 57% 56% 56% 

  MISSING 0% 0% 0% 

  Total 100% 100% 100% 
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Bilaga 4 Enkäten 
      

2008-05-19 

 
 
 
Instruktion till intervjuare 

 
Frågorna ska läsas ordagrant.  
Frågans nummer ska inte läsas. 
Instruktioner till intervjuaren står i kursiv stil.  
I de fall svarsalternativen ska läsas upp har de markerats med fetstil. Alternativet ”vet ej” 
ska aldrig läsas upp. 
 
Det finns 2 hopp i enkäten – den ena efter fråga 1 och den andra efter fråga 9. 
 

 

 

Lycka till!
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Inledande presentation:  
Hej jag heter……. och ringer på uppdrag av Vägverket. Jag söker….. Jag har lite frågor kring 
bilkörning som jag undrar om du kan tänka dig att besvara. 
 

1. Har du hört talas om ett pågående försök som handlar om 
hastighetsbegränsningar kring bussar? 
Ja        Nej        Vet ej  

 
 

Om nej, gå direkt till fråga 9 
 

Om ja 
2. På vilket sätt har du fått information om försöket? (läs ej upp alternativen) 

 Läst Annons 
 Läst Broschyr 
 Fått brev 
 Media 

 Hört på Radio 
 Sett på TV 
 Läst i tidningen 

 Läst på Internet 
 Hört av vänner, familj, bekanta, grannar, arbetskamrater eller liknande 
 Annat sätt……………………………………………………………………. 
 vet ej 

 
 

3. Är hastighetsbegränsningen i försöket en lag  eller en rekommendation ?  
(Vet ej ) 

 
4. Känner du att du har tillräcklig kunskap om var begränsningen gäller? 

 Ja  
 Nej 
 vet ej 

 
5. Vet du vilken som är den högsta hastigheten man får hålla när man passerar 

en stillastående buss på försökssträckorna? Är det… 
 

 samma som gällande hastighetsbegränsning,  
 50 km/h, 
 30 km/h, 
 0 km/h, dvs man måste stanna eller  
 är det annan hastighet, ange i så fall vilken  _______km/h 

 
 vet ej 
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6. Jag undrar nu om du vet   
a) …på vilka vägar försöket gäller? (Ö-vik) 
 

GÄLLER DET 

PÅ.. 
JA NEJ VET 

EJ 
50-VÄGAR     
70-VÄGAR    
90-VÄGAR    
110-VÄGAR    
E4:AN    

 
b) (Linköping) 
 

…IFALL BEGRÄNSNINGEN 

GÄLLER I  
JA NEJ VET 

EJ 
HELA LINKÖPING?    

 
om nej eller vet ej 
 
c) På vilka vägsträckor gäller försöket? (Linköping) 
 

GÄLLER DET PÅ STRÄCKAN… JA NEJ VET 

EJ 
MALMSLÄTT – VÄSTERLÖSA, VÄG 

1030 (R) 
   

BESTORP – SROKIND, VÄG 687    
STUREFORS – UREBO, VÄG 700    
VÅRDSBERG MOT BJÖRSÄTER, VÄG 

761 (R) 
   

SLAKA-SKEDA, VÄG 702    
LANDERYD – NJÄRKA SÄBY, VÄG 687 
(R) 

   

    
 
7. Vilka tider gäller regeln?  

 Endast dagtid  
 Hela dygnet 
 Endast skoldagar 
 Alla dagar 

 
 vet ej 

 
Bussarna i försöket har 30-skyltar som blinkar när bussen stannar för på- 
eller avstigning. 
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8. I vilka situationer gäller begränsningen, 
 

GÄLLER DEN… JA NEJ VET 

EJ 
…NÄR MAN MÖTER EN STILLASTÅENDE BUSS MED 

EN BLINKANDE 30-SKYLT? 
   

…NÄR MAN MÖTER EN STILLASTÅENDE BUSS SOM 

INTE BLINKAR MED 30-SKYLTEN? 
   

…NÄR MAN KÖR OM EN BUSS SOM KÖR MED 

BLINKANDE 30-SKYLT? 
   

…NÄR MAN MÖTER EN BUSS SOM KÖR MED 

BLINKANDE 30-SKYLT? 
   

GÄLLER DEN I NÅGON ANNAN SITUATION, ANGE I SÅ 

FALL 

VILKEN…………………………………………….. 

   

 
 
Enligt 30-regeln som testas i försöket får man inte köra fortare än 30 
kilometer i timmen förbi en stillastående buss. Det gäller både när man möter 
och när man hinner upp en buss, oavsett om 30-skylten blinkar eller ej.  
 
(Gäller på 50- och 70-vägar i hela Ö-vik exkl. E4, samt på tre försökssträckor i 
Linköping) 
 
 
Följande frågor gäller perioden från september 2007 till maj 2008 i din 
kommun. 

 

9. Har du passerat en buss som hämtar eller lämnar passagerare vid hållplats 
och där bussen haft blinkande 30-skylt? 

 Ja 
 Nej 
 vet ej 

 
Om nej gå till fråga 19. 
 
Om ja eller vet ej:  
 
10. Hur ofta sedan september 2007 har du mött en buss med blinkande 30-skylt 

som står vid hållplats? Är det… 
 Dagligen,  
 Flera gånger per vecka,  
 Någon gång per vecka,  
 Någon gång per månad,  
 Mer sällan eller  
 Aldrig 
 vet ej 

 
Om aldrig, hoppa till fråga 12 
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11. Sammanlagt, hur ofta kör du förbi i högst 30 kilometer i timmen när du 

möter bussen vid hållplats, tror du? 
 0 av 4 tillfällen, dvs Aldrig  
 1 av 4 tillfällen  
 2 av 4 tillfällen, dvs Hälften  
 3 av 4 tillfällen  
 4 av 4 tillfällen, dvs Alltid  
 Kör inte om 
 Möter inte någon sådan buss 

 
 Vet ej 

 
Varför blir det så?__________________________________________________ 
 
12. När dina medtrafikanter möter en buss som har blinkande 30-skylt och står 

vid hållplats, hur ofta kör de förbi i högst 30 kilometer i timmen, tror du? 
 

 0 av 4 tillfällen, dvs Aldrig  
 1 av 4 tillfällen  
 2 av 4 tillfällen, dvs Hälften  
 3 av 4 tillfällen  
 4 av 4 tillfällen, dvs Alltid  
 Kör inte om 
 möter inte någon sådan buss 

 
 Vet ej 

 
 

13. Hur ofta sedan september 2007 har du hunnit upp någon buss med blinkande 
30-skylt som står vid hållplats? Är det… 

 
 Dagligen, 
 Flera gånger per vecka,  
 Någon gång per vecka,  
 Någon gång per månad,  
 Mer sällan eller 
 Aldrig 

 
 vet ej 

 
 
Om aldrig, hoppa till fråga 15. 
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14. Sammanlagt, hur ofta kör du förbi i högst 30 kilometer i timmen när du 
hinner upp bussen vid hållplats, tror du? 

 0 av 4 tillfällen, dvs Aldrig  
 1 av 4 tillfällen  
 2 av 4 tillfällen, dvs Hälften  
 3 av 4 tillfällen  
 4 av 4 tillfällen, dvs Alltid  
 Kör inte om 
 Hinner inte upp någon sådan buss 

 
 Vet ej 

 
Varför blir det så?__________________________________________________ 

 
 
15. När dina medtrafikanter hinner upp en buss som har blinkande 30-skylt och 

står vid hållplats, hur ofta de kör de förbi i högst 30 kilometer i timmen, tror 
du? 

 
 0 av 4 tillfällen, dvs Aldrig  
 1 av 4 tillfällen  
 2 av 4 tillfällen, dvs Hälften  
 3 av 4 tillfällen  
 4 av 4 tillfällen, dvs Alltid  
 Kör inte om 
 hinner inte upp någon sådan buss 

 
 Vet ej 

 
 
 
 
 

16. Hur ofta går det att uppmärksamma bussen i tid så att det är möjligt att 
sänka farten till 30 km/h, när du möter bussen? Är det …(läs alternativen) 
…Hur ofta händer det när du hinner upp bussen?  (läs alternativen igen om det 
behövs) 

      M   H 
  0 av 4 tillfällen, dvs Aldrig,  
  1 av 4 tillfällen,  
  2 av 4 tillfällen, dvs Hälften,  
  3 av 4 tillfällen, 
  4 av 4 tillfällen, dvs Alltid eller 
  har du aldrig varit i den situationen 

 
 Vet ej/Passerar ej 
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17. Har det uppstått några problem eller tillbud i samband med att du passerat 
30-skyltad buss… 

…vid möte vid hållplats?  Ja  Nej  Vet ej/möter ej 
…vid upphinnande vid hållplats?  Ja  Nej  Vet ej/hinner ej upp 

 
 
 

Om ja på fråga 17 läs fråga 18 annars hoppa till fråga 19. 
 
 

18. Om det uppstod problem eller tillbud beskriv dessa och ange om det skedde 
vid möte eller upphinnande (Läs ej upp alternativen)  

 
 M U 

 Svårt att hinna sänka farten - hann inte sänka farten 
 Barn korsade/försökte korsa vägen 
 Vuxen korsade/försökte korsa vägen  
 Stannade, men blev omkörd av andra trafikanter 
 Köbildning  
 Bussen körde ut när jag skulle passera  
 Bilen bakom låg nära och höll på att köra in i mig  
 Kollision 
 Kraftig inbromsning 
 vet ej/minns ej 
 

Annat:______________________________________________________________ 
 
 

19. Tycker du att den blinkande 30-skylten är bra eller dålig? 
 

 Bra      Dålig      Vet ej 

Varför tycker du så?__________________________________________________ 

 
 
 
20. Tycker du att 30-regeln är bra eller dålig? 

 
 Bra      Dålig      Vet ej 

Varför tycker du så?__________________________________________________ 

 

21. Tycker du att man ska införa en lag som säger att högsta tillåtna hastighet är 
30 kilometer i timmen förbi bussar som står på hållplats… 

 
på 50-vägar?     Ja    Nej    Vet ej 
på 70-vägar?   Ja    Nej    Vet ej 
på 90-vägar?     Ja    Nej    Vet ej 
på 110-vägar?   Ja    Nej    Vet ej 
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22. Bor du i tätort eller på landsbygd?              Tätort     Landsbygd      ej 
svar 

 
23. Är du yrkesförare?                      Ja           Nej                  ej svar 
 
24. Ungefär hur många mil har du totalt kört de senaste 12 månaderna? 

 0     mindre än 500    mindre än 1 000     mindre än 2 000     2 000 eller 
mer  vet ej 

 
 

25. Vilken är din ålder?  
 

18-24 år     
25-34 år 
35-44 år   
45-54 år 
55-64 år 
 65- 

 
 ej svar 

 
 

26. Fyll i kön:    kvinna         man                                ej svar 
 
 
 
 

Tack för att du besvarade mina frågor! 



Utvärdering av försöket med 30 km/tim vid 
passerande av skolskjutsar i Linköping

- Sammanställning av föremätningar i 30-försöket 
- Linköping och Örnsköldsvik 2007



1 Metod 
 
I syfte att mäta hastigheter och tidluckor hos fordon som passerar en stillastående skolskjuts 
med blinklyktor tända genomfördes hastighethetsmätningar i Örnsköldsvik och i Linköping v 
19 år 2007.  
 
Hastighetsmätningarna är gjorda med slanggivare kopplat till trafikanalysator METOR3000. 
Mätningar utgör sk föremätningar inom ramen för försöket med lagstadgad 30 km/h. 
 
Inför genomförandet togs en detaljerad beskrivning fram av mätplatser samt mätschema, se 
bilaga. 
 
I Linköping har hastigheter och tidsluckor för totalt 2079 fordon uppmätts. Motsvarande siffra 
för Örnsköldsvik är 3101 fordon. 
 
För att få en överblick över de olika hållplatserna där mätningarna gjorts har dessa 
kategoriserats som olika typhållplatser beroende på hastighetsbegränsning på vägen, vägbredd 
och om hållplatsen är en så kallad hållplatsficka eller körbanehållplats, se Tabell 1. 
 
Tabell 1 Typhållplatser vid utvärdering av 30-försöket (Sörensen m.fl 2006). 

 

 

Typ-
hållplats 

Hbg 
(km/h) 

Vägbredd Hållplatstyp Möjligt 
att 

passera 
i motsatt 
körfält 

Möjligt att 
passera i 

eget 
körfält 

ÅDT Övrigt 

1 50 10 m Ficka Ja Ja > 2000 Medelhast. 
50-55 km/h 

2 70 Smal,  7 m Körbanehållplats 
utan skylt 

Ja Nej > 2000 Passering 
möjlig 

3 70 Bred, 8-10 m Körbanehållplats 
utan skylt 

Ja Nej > 2000 Ej bredare 
väg än 10 m 

4 70 Bred, 8-10 m Ficka Ja Ja > 2000 Ej bredare 
väg än 10 m 



2 Resultat 
 

2.1 Linköping 

 
Hastighetsmätningarna i Linköping före försöket med lagstadgad 30 km/h redovisas för de 
olika typhållplatserna, se Tabell 2 och för att förtydliga illustreras de även i Figur 1.  
 
Medelhastigheten var som väntat högst vid bred 70-väg med ficka (typhållplats 4) och lägst 
på 50-väg, både för mötande och upphinnande trafikanter.  Observera även de mycket höga 
maxhastigheterna. För hastigheter vid respektive mätplats, se Tabell 3 och Tabell 4. 
 
Därefter redovisas tidsluckorna mellan fordonen i Tabell 5 och illustreras i Figur 2. Tids-
luckorna var kortast på 50-väg. 
 

2.1.1 Hastighet 
 
Tabell 2 Hastigheter för de olika typhållplatserna i Linköping, för alla fordon 

Uppmätta hastigheter i Linköping vt2007 (km/h)         
         

  Typhållplats medelhast. SE min max n 

  1) 50-väg 52 0,4 20 88 529 
möter 2) smal 70-väg 62 1,1 22 103 185 

  4) bred 70-väg hplficka 72 0,6 18 150 429 

  1) 50-väg 51 0,5 19 96 416 
kommer ikapp 2) smal 70-väg 54 1,5 11 103 174 

  4) bred 70-väg hplficka 69 0,8 18 113 345 
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Figur 1 Medelhastighet och medelfel för de olika typhållplatserna i Linköping, för alla fordon 

 



 
Tabell 3 Hastigheter för mötande trafik vid de olika mätplatserna i Linköping, för alla fordon, SE=s/ n 

Uppmätta hastigheter för mötande trafik i Linköping (km/h)     
         

Mätplats HBG medelhast. SE min max n 

Landeryds golfbana 50 53 0,4 34 88 484 
Sturefors, Hovetorp 50 43 1,1 16 75 143 
Sturefors, Klampenborg 70 68 0,5 18 97 309 
Sturefors, Östanskog 70 55 0,8 17 86 190 
Askeby, Skravestad 70 81 1,3 46 116 98 
Askeby, Ås 70 80 2,4 21 150 56 

Västerlösa Lillån 70 72 2,0 31 103 67 

 
 
Tabell 4 Hastigheter för upphinnande trafik vid de olika mätplatserna i Linköping, för alla fordon, 
SE=s/ n 

Uppmätta hastigheter för upphinnande trafik i Linköping (km/h)   
         

Mätplats HBG medelhast. SE min max n 

Landeryds golfbana 50 52 0,5 29 96 385 
Sturefors, Hovetorp 50 43 1,4 14 70 101 
Sturefors, Klampenborg 70 63 0,7 18 89 217 
Sturefors, Östanskog 70 48 1,3 11 85 161 
Askeby, Skravestad 70 75 1,5 20 113 113 
Askeby, Ås 70 73 2,0 27 111 77 

Västerlösa Lillån 70 69 2,1 35 103 58 

 
 



2.1.2 Tidslucka 
 
Tabell 5 Tidsluckor för alla fordon vid de olika typhållplatserna i Linköping, SE=s/ n 

Uppmätta tidsluckor i Linköping vt2007 (s)     
       

  Typhållplats medeltid SE n 

  1) 50-väg 19,7 1,4 529 
möter 2) smal 70-väg 61,6 6,4 185 

  4) bred 70-väg hplficka 43 4,2 429 

  1) 50-väg 23,9 1,5 416 
kommer ikapp 2) smal 70-väg 67,3 6,9 174 

  4) bred 70-väg hplficka 46,1 3,9 345 
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Figur 2 Genomsnittliga tidsluckor och medelfel för alla fordon för de olika typhållplatserna i Linköping 

 
  



2.2 Örnsköldsvik 

Hastighetsmätningarna i Örnsköldsvik före försöket med lagstadgad 30 km/h redovisas i 
Tabell 6 och illustreras i Figur 3. Medelhastigheten var som väntat högst på bred 70-väg 
(Typhållplats 4) med hållplatsficka och lägst på 50-väg, både för mötande och upphinnande 
trafikanter. Hastigheterna för upphinnande trafikanter var vid alla typhållplatser avsevärt lägre 
än för mötande trafikanter. Observera även här de mycket höga maxhastigheterna. 
 
Tidsluckorna mellan fordonen redovisas sedan i Tabell 9 och illustreras i Figur 4. Tids-
luckorna var kortast på 50-väg. 
 

2.2.1 Hastighet 
 
Tabell 6 Hastigheter för de olika typhållplatserna i Örnsköldsvik, för alla fordon, SE=s/ n 

Uppmätta hastigheter i Örnsköldsvik vt2007 (km/h)       
         

  Typhållplats medelhast. SE min max n 

  1) 50-väg 44 0,3 18 79 842 
möter 2) smal 70-väg 65 0,8 25 100 273 
  3) bred 70-väg 60 0,7 21 97 311 

  4) bred 70-väg (ficka) 72 0,8 27 113 193 

  1) 50-väg 40 0,3 12 67 893 
  2) smal 70-väg 45 1,2 13 109 215 
kommer ikapp 3) bred 70-väg 44 1,1 13 106 221 

  4) bred 70-väg (ficka) 62 1,2 23 108 152 
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Figur 3 Medelhastighet och medelfel för de olika typhållplatserna i Örnsköldsvik, för alla fordon 



 
Tabell 7 Hastigheter för mötande trafik vid de olika mätplatserna i Örnsköldsvik, för alla fordon, 
SE=s/ n 

Uppmätta hastigheter för mötande trafik i Örnsköldsvik (km/h)     
         

Mätplats HBG medelhast. SE min max n 

Gullängets centrum 50 44 0,3 12 64 808 
Gottnevägen 50 38 0,5 22 54 162 
Tallgårdsvägen 50 49 0,9 28 79 122 
Gärdal innan Bringen 70 68 0,8 25 100 239 
Bringen Gärdal 70 71 0,8 27 113 232 
Västersel 70 66 1,6 26 97 79 
Västerhus 70 59 1,1 26 89 120 

Bonäsväg 70 58 0,6 21 91 357 

 
Tabell 8 Hastigheter för upphinnande trafik vid de olika mätplatserna i Örnsköldsvik, för alla fordon, 
SE=s/ n 

Uppmätta hastigheter för upphinnande trafik i Örnsköldsvik (km/h)   
         

Mätplats HBG medelhast. SE min max n 

Gullängets centrum 50 42 0,2 22 66 819 
Gottnevägen 50 32 0,7 15 54 150 
Tallgårdsvägen 50 39 0,9 12 67 163 
Gärdal innan Bringen 70 49 1,4 13 109 172 
Bringen Gärdal 70 62 1,1 20 108 173 
Västersel 70 52 2,7 19 106 61 
Västerhus 70 42 1,5 18 77 121 

Bonäsväg 70 45 1,0 13 83 242 

 



 

2.2.2 Tidsluckor 
 
Tabell 9 Tidsluckor för alla fordon vid de olika typhållplatserna i Örnsköldsvik, SE=s/ n 

Uppmätta tidsluckor i Örnsköldsvik vt2007 (s)     
       

  Typhållplats medeltid SE n 

  1) 50-väg 26,7 1,5 842 
  2) smal 70-väg 48,7 3,4 273 
möter 3) bred 70-väg 51,8 4,8 311 

  4) bred 70-väg hplficka 38,3 3,7 193 

  1) 50-väg 24,1 1,8 893 
  2) smal 70-väg 59,5 5,4 215 
kommer ikapp 3) bred 70-väg 65,9 6,5 221 

  4) bred 70-väg hplficka 47,6 4,2 152 
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Figur 4 Genomsnittliga tidsluckor och medelfel för alla fordon för de olika typhållplatserna i 
Örnsköldsvik 



 

3 Bilaga 
 

3.1 Linköping 

 

LKPG, Buss A tis fm : start 8.15 Mätordning  tis em : start 15.00 Mätordning

Id Rkt T-hpl Plats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RAST Plats Rkt 1 2 3 4 5 6 7 8

E01 R1 1 Landeryds golfbana x Landeryds golfbana R1 x

E01 R2 1 Landeryds golfbana x x Landeryds golfbana R2 x

E02 R1 2 Sturefors, Klampenborg x Sturefors, Klampenborg R1 x

E02 R2 2 Sturefors, Klampenborg x Sturefors, Klampenborg R2 x

E03 R1 1 Sturefors, Östanskog x Sturefors, Östanskog R1 x

E03 R2 1 Sturefors, Östanskog x Sturefors, Östanskog R2 x

E04 R1 4 Sturefors, Hovetorp x Sturefors, Hovetorp R1 x
E04 R2 4 Sturefors, Hovetorp x Sturefors, Hovetorp R2 x

LKPG, Buss A ons fm : start 8.15 Mätordning ons em : start 15.00 Mätordning

Id Rkt T-hpl Plats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RAST Plats Rkt 1 2 3 4 5 6 7 8

E01 R1 1 Landeryds golfbana x Landeryds golfbana R1 x
E01 R2 1 Landeryds golfbana x Landeryds golfbana R2 x

E02 R1 2 Sturefors, Klampenborg x Sturefors, Klampenborg R1 x

E02 R2 2 Sturefors, Klampenborg x Sturefors, Klampenborg R2 x
E03 R1 1 Sturefors, Östanskog x Sturefors, Östanskog R1 x

E03 R2 1 Sturefors, Östanskog x Sturefors, Östanskog R2 x

E04 R1 4 Sturefors, Hovetorp x x Sturefors, Hovetorp R1 x

E04 R2 4 Sturefors, Hovetorp x Sturefors, Hovetorp R2 x

LKPG, Buss A tor fm : start 8.15 Mätordning tor em : start 15.00 Mätordning

Id Rkt T-hpl Plats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RAST Plats Rkt 1 2 3 4 5 6 7 8

E01 R1 1 Landeryds golfbana x Landeryds golfbana R1 x
E01 R2 1 Landeryds golfbana x x Landeryds golfbana R2 x

E02 R1 2 Sturefors, Klampenborg x Sturefors, Klampenborg R1 x
E02 R2 2 Sturefors, Klampenborg x Sturefors, Klampenborg R2 x

E03 R1 1 Sturefors, Östanskog x Sturefors, Östanskog R1 x

E03 R2 1 Sturefors, Östanskog x Sturefors, Östanskog R2 x
E04 R1 4 Sturefors, Hovetorp x Sturefors, Hovetorp R1 x

E04 R2 4 Sturefors, Hovetorp x Sturefors, Hovetorp R2 x

LKPG, Buss B tis fm : start 8.15 Mätordning  tis em : start 15.00 Mätordning

Id Rkt T-hpl Plats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RAST Plats Rkt 1 2 3 4 5 6 7 8

E05 R1 4 Askeby, Skravestad x Askeby, Skravestad R1 x

E05 R2 4 Askeby, Skravestad x Askeby, Skravestad R2 x
E06 R1 4 Askeby, Ås x Askeby, Ås R1 x

E06 R2 4 Askeby, Ås x Askeby, Ås R2 x

E07 R1 2 Västerlösa, Lillån x Västerlösa, Lillån R1 x

E07 R2 2 Västerlösa, Lillån x Västerlösa, Lillån R2 x

LKPG, Buss B ons fm : start 8.15 Mätordning ons em : start 15.00 Mätordning

Id Rkt T-hpl Plats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RAST Plats Rkt 1 2 3 4 5 6 7 8
E05 R1 4 Askeby, Skravestad x Askeby, Skravestad R1 x

E05 R2 4 Askeby, Skravestad x Askeby, Skravestad R2 x
E06 R1 4 Askeby, Ås x Askeby, Ås R1 x

E06 R2 4 Askeby, Ås x Askeby, Ås R2 x

E07 R1 2 Västerlösa, Lillån x Västerlösa, Lillån R1 x

E07 R2 2 Västerlösa, Lillån x Västerlösa, Lillån R2 x

LKPG, Buss B tor fm : start 8.15 Mätordning tor em : start 15.00 Mätordning

Id Rkt T-hpl Plats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RAST Plats Rkt 1 2 3 4 5 6 7 8
E05 R1 4 Askeby, Skravestad x Askeby, Skravestad R1 x

E05 R2 4 Askeby, Skravestad x Askeby, Skravestad R2 x

E06 R1 4 Askeby, Ås x Askeby, Ås R1 x
E06 R2 4 Askeby, Ås x Askeby, Ås R2 x

E07 R1 2 Västerlösa, Lillån x Västerlösa, Lillån R1 x
E07 R2 2 Västerlösa, Lillån x Västerlösa, Lillån R2 x



3.2 Örnsköldsvik 

Övik Förmiddag start 08:10 Mätordning Buss A
Id Rkt T-hpl Plats 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Y09 R1 1 Bonäsv 70 x x
Y09 R2 1 Bonäsv 70 x
Y02 R1 2 Gärdal innan Bringen x
Y02 R2 2 Gärdal innan Bringen x
Y03 R1 4 Bringen Gärdal (hpl 227) x
Y03 R2 4 Bringen Gärdal (hpl 227) x
Y05 R1 3 Västersel 148 x
Y05 R2 3 Västersel 148 x

Övik Eftermiddag start 13:00 Mätordning Buss A
Id Rkt T-hpl Plats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Y09 R1 1 Bonäsv 70 x x
Y09 R2 1 Bonäsv 70 x
Y02 R1 2 Gärdal innan Bringen x x
Y02 R2 2 Gärdal innan Bringen x
Y03 R1 4 Bringen Gärdal (hpl 227) x x
Y03 R2 4 Bringen Gärdal (hpl 227) x
Y05 R1 3 Västersel 148 x x
Y05 R2 3 Västersel 148 x x

Övik Förmiddag start 08:10 Mätordning Buss B
Id Rkt T-hpl Plats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Y04 R1 1 Gullängets centrum x x
Y04 R2 1 Gullängets centrum x x
Y06 R1 1 Gottnevägen 20 (hpl 250) x
Y06 R2 1 Gottnevägen 20 (hpl 250) x
Y07 R1 1 Tallgårdsvägen (hpl 249) x
Y07 R2 1 Tallgårdsvägen (hpl 249) x
Y08 R1 2 Västerhus 174 (hpl 144) x
Y08 R2 2 Västerhus 174 (hpl 144) x

Övik Eftermiddag start 13:00 Mätordning Buss B
Id Rkt T-hpl Plats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Y04 R1 1 Gullängets centrum x x
Y04 R2 1 Gullängets centrum x x
Y06 R1 1 Gottnevägen 20 (hpl 250) x
Y06 R2 1 Gottnevägen 20 (hpl 250) x x
Y07 R1 1 Tallgårdsvägen (hpl 249) x
Y07 R2 1 Tallgårdsvägen (hpl 249) x x
Y08 R1 2 Västerhus 174 (hpl 144) x
Y08 R2 2 Västerhus 174 (hpl 144) x x



6
Utvärdering av 30-rekommendationen på Gotland
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1 Metod 
 
Hastighetsmätningarna hösten 2007 är gjorda med slanggivare kopplat till trafikanalysator 
METOR. I Linköping har hastigheter och tidsluckor för totalt 2801 fordon uppmätts 
kontrollmätningen/den tidiga eftermätningen. Motsvarande siffra för Örnsköldsvik är 4709 
fordon. 
 
För att få en överblick över de olika hållplatserna där mätningarna gjorts har dessa 
kategoriserats som olika typhållplatser beroende på hastighetsbegränsning på vägen, vägbredd 
samt om hållplatsen är en så kallad hållplatsficka eller körbanehållplats, se Tabell 1. 
 
 
Tabell 1 Typhållplatser vid utvärdering av 30-försöket (Sörensen m.fl 2006). 

 

Typ-
hållplats 

Hbg 
(km/h) 

Vägbredd Hållplatstyp Möjligt 
att 

passera 
i motsatt 
körfält 

Möjligt att 
passera i 

eget 
körfält 

ÅDT Övrigt 

1 50 10 m Ficka Ja Ja > 2000 Medelhast. 
50-55 km/h 

2 70 Smal,  7 m Körbanehållplats 
utan skylt 

Ja Nej > 2000 Passering 
möjlig 

3 70 Bred, 8-10 m Körbanehållplats 
utan skylt 

Ja Nej > 2000 Ej bredare 
väg än 10 m 

4 70 Bred, 8-10 m Ficka Ja Ja > 2000 Ej bredare 
väg än 10 m 
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2 Resultat 

2.1 Linköping 

 
Hastighetsmätningarna i Linköping i kontrollmätningen med lagstadgad 30 redovisas för de 
olika typhållplatserna i Tabell 2. Observera de mycket höga maxhastigheterna. Redovisade 
data är baserad på en första analys och samtliga mätdata under respektive mätperiod ingår. 
Såldes kan extrema värden vid en närmare analys behöva granskas ytterligare. I Figur 1 
jämförs hastigheterna vid kontrollmätningen med hastigheterna vid föremätningen. Medel-
hastigheten är fortfarande högst vid bred 70-väg och lägst på 50-väg, både för mötande och 
upphinnande trafikanter.  Den största sänkningen i medelhastighet är dock på bred 70-väg.  
 
I Tabell 3 och Tabell 4 redovisas hastigheter vid respektive mätplats. För förändringar i 
medelhastighet vid de olika mätplatserna i den tidiga eftermätningen jämfört med 
föremätningen se Tabell 5.  
 
Tidsluckorna mellan fordonen redovisas i Tabell 6. I Figur 2 jämförs tidsluckorna vid 
kontrollmätningen med tidsluckorna vid föremätningen. 
 

2.1.1 Hastighet 
 
Tabell 2 Hastigheter för de olika typhållplatserna i Linköping vid kontrollmätningen, för alla fordon 

Uppmätta hastigheter i den tidiga eftermätningen i Linköping ht2007 (km/h)  
         

  Typhållplats medelhast. SE min max n 

  1) 50-väg 40 0,5 13 89 707 
möter 2) smal 70-väg (ej ficka) 50 0,7 19 104 517 

  4) bred 70-väg (ficka) 55 1,0 14 100 406 

  1) 50-väg 36 0,6 14 90 451 
kommer ikapp 2) smal 70-väg (ej ficka) 44 0,7 19 103 357 

  4) bred 70-väg (ficka) 52 1,1 19 116 362 
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Figur 1 Medelhastighet för de olika typhållplatserna i Linköping vid föremätningen och 
kontrollmätningen, för alla fordon 

 
 
Tabell 3 Hastigheter för mötande trafik vid de olika mätplatserna i Linköping vid kontrollmätningen, för 
alla fordon 

Kontrollmätning: Uppmätta hastigheter för mötande trafik i Linköping (km/h) 
         

Mätplats HBG medelhast. SE min max n 

Landeryds golfbana 50 39 0,4 19 72 507 
Sturefors, Hovetorp 50 43 0,8 18 76 172 
Sturefors, Klampenborg 70 49 0,7 19 86 460 
Sturefors, Östanskog 70 44 1,2 13 89 200 
Askeby, Skravestad 70 58 2,1 14 100 102 
Askeby, Ås 70 70 1,5 25 100 132 

Västerlösa Lillån 70 55 2,8 25 104 58 

 
Tabell 4 Hastigheter för upphinnande trafik vid de olika mätplatserna i Linköping vid kontrollmätningen, 
för alla fordon 

Kontrollmätning: Uppmätta hastigheter för upphinnande trafik i Linköping (km/h) 
         

Mätplats HBG medelhast. SE min max n 

Landeryds golfbana 50 34 0,5 17 81 339 
Sturefors, Hovetorp 50 39 0,9 19 71 158 
Sturefors, Klampenborg 70 43 0,6 23 79 295 
Sturefors, Östanskog 70 40 1,6 14 90 112 
Askeby, Skravestad 70 51 2,1 20 99 86 
Askeby, Ås 70 71 1,7 27 116 118 

Västerlösa Lillån 70 48 2,7 19 103 62 

 
 
Tabell 5 Förändringar i medelhastighet vid kontrollmätningen jämfört med vid föremätningen 

Mätplats HBG mötande upphinnande 

Landeryds golfbana 50 -14 -18 
Sturefors, Hovetorp 50 0 -4 
Sturefors, Klampenborg 70 -19 -20 

Sturefors, Östanskog 70 -11 -8 
Askeby, Skravestad 70 -23 -25 
Askeby, Ås 70 -10 -2 

Västerlösa Lillån 70 -17 -21 
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2.1.2 Tidsluckor 
 
 
Tabell 6 Tidsluckor vid kontrollmätningen vid de olika typhållplatserna i Linköping, för alla fordon 

Kontrollmätning i Linköping ht2007 - Tidlucka (s)   
       

  Typhållplats medeltid SE n 

  1) 50-väg 22 1,3 707 

möter 
2) 2) smal 70-väg (ej 
ficka) 28 2,8 517 

  4) bred 70-väg (ficka) 56 4,1 406 

  1) 50-väg 35 2,4 451 

kommer ikapp 
2) 2) smal 70-väg (ej 
ficka) 39 3,4 357 

  4) bred 70-väg (ficka) 60 4,2 362 
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Figur 2 Genomsnittliga tidsluckor vid föremätningen och kontrollmätningen för alla fordon, både 
mötande och upphinnande, för de olika typhållplatserna i Linköping  
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2.2 Örnsköldsvik 

Hastighetsmätningarna i Örnsköldsvik i kontrollmätningen med lagstadgad 30 km/h redovisas 
för de olika typhållplatserna i Tabell 7. Observera de mycket höga maxhastigheterna. 
Redovisade data är baserad på en första analys och samtliga mätdata under respektive 
mätperiod ingår. Såldes kan extrema värden vid en närmare analys behöva granskas 
ytterligare.  I Figur 3 jämförs medelhastigheterna vid kontrollmätningen med hastigheterna 
vid föremätningen. 
 
I Tabell 8 och Tabell 9 redovisas hastigheter för respektive mätplats. För förändringar i 
medelhastighet vid de olika mätplatserna i kontrollmätningen jämfört med föremätningen, se 
Tabell 10. 
 
Tidsluckorna mellan fordonen redovisas i Tabell 11. I Figur 4 jämförs tidsluckorna vid den 
kontrollmätningen med tidsluckorna vid föremätningen. 
 

2.2.1 Hastighet 
 
Tabell 7 Hastigheter för de olika typhållplatserna i Örnsköldsvik, för alla fordon 

Kontrollmätning i Örnsköldsvik ht2007 -Hastighet (km/h)     
         

  Typhållplats medelhast. SE min max n 

  1) 50-väg 40 0,3 15 91 1703 
möter 2) smal 70-väg 45 0,9 17 106 388 
  3) bred 70-väg 51 2,7 23 114 82 

  4) bred 70-väg (ficka) 50 1,4 22 109 224 

  1) 50-väg 34 0,3 10 78 1728 
  2) smal 70-väg 34 0,9 13 94 307 
kommer ikapp 3) bred 70-väg 37 3,1 15 129 59 

  4) bred 70-väg (ficka) 46 1,4 18 95 218 
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Figur 3 Medelhastighet för de olika typhållplatserna i Örnsköldsvik vid föremätningen och 
kontrollmätningen, för alla fordon 
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Tabell 8 Hastigheter för mötande trafik vid de olika mätplatserna i Örnsköldsvik, för alla fordon 

Kontrollmätning: Uppmätta hastigheter för mötande trafik i Örnsköldsvik (km/h) 
         

Mätplats HBG medelhast. SE min max n 

Gullängets centrum 50 39 0,3 17 71 1089 
Gottnevägen 50 33 0,7 19 57 95 
Tallgårdsvägen 50 38 0,9 15 66 174 
Gärdal innan Bringen 70 47 1,1 17 106 281 
Bringen Gärdal 70 50 1,4 22 109 224 
Västersel 70 51 2,7 23 114 82 
Västerhus 70 40 1,4 20 80 107 

Bonäsväg 70 44 1,0 15 91 345 

 
 
Tabell 9 Hastigheter för upphinnande trafik vid de olika mätplatserna i Örnsköldsvik, för alla fordon 
Kontrollmätning: Uppmätta hastigheter för upphinnande trafik i Örnsköldsvik 
(km/h) 
         

Mätplats HBG medelhast. SE min max n 

Gullängets centrum 50 32 0,2 17 57 1035 
Gottnevägen 50 29 0,7 10 49 110 
Tallgårdsvägen 50 31 0,8 17 66 183 
Gärdal innan Bringen 70 35 1,2 13 91 174 
Bringen Gärdal 70 46 1,4 18 95 218 
Västersel 70 37 3,1 15 129 59 
Västerhus 70 33 1,3 13 94 133 

Bonäsväg 70 39 0,9 13 78 398 

 
Tabell 10 Förändringar i medelhastighet vid kontrollmätningen jämfört med vid föremätningen 

Förändring i medelhastighet från föremätningen 
      

Mätplats HBG mötande upphinnande 

Gullängets centrum 50 -5 -10 
Gottnevägen 50 -5 -3 
Tallgårdsvägen 50 -11 -8 
Gärdal innan Bringen 70 -22 -14 
Bringen Gärdal 70 -21 -16 
Västersel 70 -16 -15 
Västerhus 70 -19 -9 

Bonäsväg 70 -14 -6 
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2.2.2 Tidsluckor 
 
Tabell 11 Tidsluckor för alla fordon vid de olika typhållplatserna i Örnsköldsvik 

Kontrollmätning i Örnsköldsvik ht2007 - Tidlucka (s) 
       

  Typhållplats medeltid SE n 

  1) 50-väg 23 0,9 1705 
  2) smal 70-väg 47 3,5 388 
möter 3) bred 70-väg 133 15,2 82 

  4) bred 70-väg hplficka 40 3,5 224 

  1) 50-väg 23 0,9 1728 
  2) smal 70-väg 59 4,2 307 
kommer ikapp 3) bred 70-väg 162 19,7 59 

  4) bred 70-väg hplficka 40 3,4 218 
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Figur 4 Genomsnittliga tidsluckor vid de olika typhållplatserna i Örnsköldsvik vid föremätningen och 
kontrollmätningen, för alla fordon 
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1 Bakgrund 
 
I syfte att minska antal skadade och dödade barn vid resor med buss sker en utvärdering av 
möjligheten att nyttja en hastighetsbegränsning på 30 km/h vid passage av stillastående buss. 
Regelns för- och nackdelar och eventuella effekter på trafikantbeteendet utvärderas i 
Örnsköldsvik och i Linköping. 
 
På de tre försökssträckorna i Linköpings kommun säger den nya bestämmelsen att 30 km/h är 
den högsta tillåtna hastigheten vid passering av buss som stannat för passagerares på- eller 
avstigning. Regeln gäller för passerande fordon, oavsett i vilken riktning de passerar. Det 
betyder att både de som hunnit upp en buss som stannat och de som möter den måste följa 
bestämmelsen. På försökssträckorna finns endast vägar med en hastighetsbegränsning på 70 
km/h eller lägre. Bestämmelsen har fastslagits i en försöksförordning (SFS 2005:951).  
Försöket inleddes efter skolstarten läsåret 2007/2008. 
 
I samband med utvärderingen av effekterna av försöket med lagstadgad 30 km/h vid passage 
av stillastående buss så har ett flertal mätningar skett. En viktig del i utvärderingen är 
hastighetsmätningar och resultatet av dessa redovisas i föreliggande rapport. 
 

2 Metod 
För att utvärdera om 30-regeln har påverkat förbipasserandes hastighet har mätningar skett av 
hastigheter vid hållplatser med en buss närvarande. Före 30-regelns införande gjordes en 
första hastighetsmätning (föremätning). Kampanjen kring 30-regeln startade i samband med 
höstterminen 2007 och mätningen av regelns effekt (eftermätningen) utfördes i maj 2008.  
 

2.1 Mätningarnas genomförande 

Föremätningen pågick den 8-10 maj 2007 (tis-tors) klockan 8.00-17.30 och eftermätningen 
pågick den 20-22 maj 2008 (tis-tors) klockan 8.10-17.30. En liknande mätning gjordes även i 
slutet av oktober 2007 för att få en första förståelse för hur hastigheterna påverkades. Denna 
kontrollmätning redovisas endast mycket begränsat i föreliggande slutrapport, eftersom fokus 
är på långtidseffekterna. 
 

2.2 Mätning med slangar 

Mätningar av hastighet gjordes med slanggivare kopplade till trafikanalysator (Metor1). 
Mätningen innebar att man med hjälp av slangar, som placerades över vägen registrerade data 
som möjliggjorde en beräkning av förbipasserande fordons hastigheter samt fordonstyp.  
Slangarna placerades om möjligt mitt över mäthållplatsen och bussen försedd med 30-skylt 
placerades i bästa fall mitt över slangarna eller i nära anslutning till dem.  
 
Mätningen genomfördes vid valda mäthållplatser där utrustningen monterades. Vid dessa 
mäthållplatser lät man sedan en buss med 30-skylt vara placerad under 10 minuter. Bussen 
stod vid mäthållplatsen under ett flertal 10-minutersperioder varje mätdag. Under denna tid 
mättes hastigheten hos samtliga passerande fordon. 

                                                
1 Utrustning för automatisk mätning av hastigheter, framtagen av Vägverket.  
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2.3 Val av mäthållplatser 

De mäthållplatser som nyttjades hade valts med tanke på att de skulle representera olika typ-
hållplatser (Sörensen, Anund A, Varhelyi A, Hyden C, & Å, 2006). Indelningen i 
typhållplatser baseras på vägens hastighetsgräns och om det finns en särskild bussficka eller 
inte. Vid analysen har tre typer av hållplatser särredovisats: 1, 3 och 4. För att få en överblick 
över de olika hållplatserna där mätningarna gjorts har dessa kategoriserats som olika 
typhållplatser beroende på hastighetsbegränsning på vägen samt om hållplatsen är en så kallad 
hållplatsficka eller körbanehållplats, se Tabell 1. 
 
Tabell 1 Typhållplatser vid utvärdering av 30-försöket  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De mätplatser som ingick redovisas i Tabell 2. 
 
 
Tabell 2 Översikt av mäthållplatser 
Mätplats riktning Hbg hållplats typhållplats 

Landeryds golfbana R1 50 hållplatsficka 1 
Landeryds golfbana R2 50 hållplatsficka 1 
Sturefors, Hovetorp R1 50 körbanehållplats 1 
Sturefors, Hovetorp R2 50 körbanehållplats 1 

Sturefors, Östanskog R1 70 körbanehållplats 3 
Sturefors, Östanskog R2 70 körbanehållplats 3 
Västerlösa Lillån R1 70 körbanehållplats 3 
Västerlösa Lillån R2 70 körbanehållplats 3 

Sturefors, Klampenborg R1 70 hållplatsficka 4 
Sturefors, Klampenborg R2 70 hållplatsficka 4 
Askeby, Skravestad R1 70 hållplatsficka 4 
Askeby, Skravestad R2 70 hållplatsficka 4 
Askeby, Ås R1 70 hållplatsficka 4 
Askeby, Ås R2 70 hållplatsficka 4 

(1=50-väg; 3=70-väg utan hållplatsficka; 4=70-väg med hållplatsficka) 

 
 

2.4 Selektering av data 

Busschauffören förde protokoll under varje mätpass med angivelse för starttid och sluttid 
samt tid för eventuella speciella händelser, så som möte på slangarna, långsamtgående fordon 
eller fordon med mycket hög hastighet. 
 

Typ-
hållplats 

Hbg 
(km/h) 

Hållplatstyp Möjligt 
att 
passera 
i motsatt 
körfält 

Möjligt att 
passera i 
eget 
körfält 

ÅDT 

1 50 Ficka/ 
Körbanehållplats 

Ja Ja/Nej > 2000 

3 70 Körbanehållplats  Ja Nej > 2000 
4 70 Ficka Ja Ja > 2000 
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Utifrån insamlade data och chaufförernas protokoll valdes data ut för tidpunkter då bussen 
varit närvarande. Eventuella extremvärden, >100 km/h, granskades manuellt och jämfördes 
med chaufförens anteckningar. Eftersom inga extremvärden kunde kopplas till eventuella 
anteckningar, som till exempel möte på slangarna, uteslöts inga data ur analysen. Kvaliteten 
och frekvensen av chaufförsanteckningar varierade. Några extremvärden kunde styrkas 
utifrån chaufförernas anteckningar, men i de fall anteckningar om fordon med mycket hög 
hastighet saknades bedömdes inte anteckningarna som tillräckligt tillförlitliga för att utesluta 
dessa data.  
 

2.5 Statistik 

Resultaten från hastighetsmätningarna redovisas separat för fordon som möter bussen 
(mötande) och fordon som hinner ikapp och kör om bussen (upphinnande). Resultaten 
redovisas både totalt samt per typhållplats. De signifikanstester som har genomförts har utgått 
från medelhastigheten eller variationen i hastighet (standardavvikelse) vid varje mäthållplats, 
paired t-test har använts. Analyserna är gjorda i SPSS (ver. 14.0). All data från Metor har varit 
angivna som heltal. 
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3 Resultat 
Resultaten redovisas i tre steg: först sker en redovisning av genomsnittliga hastigheter 
separerat för upphinnande och mötande trafik för de tre olika typhållplatserna (1, 3 och 4), 
därefter redovisas hastighetsprofilen för samma grupper och slutligen redovisas resultaten för 
varje enskild mäthållplats.  
 

3.1 Genomsnittlig hastighet 

Resultaten visar att förarna som passerar (möter alt. hinner upp) en stillastående buss kör 
långsammare när 30-regeln gäller jämfört med tidigare. Igenomsnitt kör mötande fordon 11,4 
km/h långsammare (t=5.764; df=13; p=<0.00) och upphinnande trafik 15,9 km/h 
långsammare (t=7.844; df=13; p=<0.00). Hastighetsspridningen mellan fordonen har ökat 
med 2,4 km/h för mötande trafik (t=2.25; df=13; p=0.04) medan hastighetsspridningen för 
upphinnande trafik inte har förändrats (t=1.42; df=13; p=0.18). 
 
I Figur 1 redovisas medelhastigheter och hastighetsspridning för föremätningen och 
eftermätningen. För en översiktlig jämförelse presenteras även medelhastighet och 
standardavvikelse för kontrollmätningen i figuren. Kontrollmätningen genomfördes drygt två 
månader efter införandet av 30-regeln och i syfte att i ett tidigt skede få en uppfattning om 
regelns kortsiktiga effekter. 
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Figur 1 Medelhastighet och standardavvikelse i före-, kontroll- och eftermätningen, uppdelat på mötande 
och upphinnande fordon 

 
I förmätningen körde personbilsförarna igenomsnitt 0,6 km/h fortare än förarna i tunga fordon 
(t=4.64; df=13; p<0.00). I eftermätningen fanns det inga skillnader i hastighet mellan 
personbilar och tunga fordon (t=1.29; df=13; p=0.22).  
 
Upphinnande förare kör långsammare vid eftermätningen jämfört med föremätningen. Detta 
gäller vid alla olika typhållplatser. På 70-vägen med hållplatsficka kör de mötande förarna 
också långsammare vid eftermätningen jämfört med föremätningen. Medelhastigheten vid de 
olika typhållplatserna redovisas i Figur 2 och resultaten från beräkningarna redovisas i Fel! 
Hittar inte referenskälla.. 
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Figur 2 Medelhastigheter och standardavvikelse i förmätningen och i eftermätningen, uppdelat för 
mötande och upphinnande fordon vid de olika typhållplatserna 

 
 
 
Tabell 3 T-test resultat för medelhastighet i förmätningen jämfört med eftermätningen per typhållplats 

 Typhållplats 
hast.förändring 
(km/h) t df p 

  50-väg -6.4 2.88 3 0.06 
mötande 70-väg utan hplficka -11.7 2.05 3 0.13 
  70-väg med hplficka -14.5 7.82 5 0.00 

  50-väg med hplficka -10.1 3.34 3 0.04 
upphinnade 70-väg utan hplficka -15.2 4.76 3 0.02 
  70-väg med hplficka -20.1 6.7 5 0.00 

 
 
Både i föremätningen och eftermätningen fanns en signifikant skillnad i hastighet mellan 
mötande och upphinnande fordon. I föremätningen körde mötande fordon 4,1 km/h fortare än 
upphinnande (t=3.25; df=13; p=0.01). I eftermätningen var skillnaden större, mötande fordon 
körde 8,6 km/h fortare än upphinnande (t=4.30; df=13; p=0.00).  
 

3.2 Hastighetsfördelningarna 

 
Bland de mötande följde 9,7 procent 30-regeln, andelen mötande förare som körde i högst 30 
km/h har ökat med 6,1 procentenheter jämfört med föremätningen (t=3.829; df=13; p=0.00). 
Av de upphinnande följde 20,1 procent 30-regeln. Andelen upphinnande förare som körde 
högst 30 km/h har ökat med 14,2 procentenheter (t=4.333; df=13; p=0.00). I tabell Tabell 4 
redovisas andel trafikanter som kört högst 30 km/h, uppdelat per typhållplats.  
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Tabell 4 Andel förare som kör högst 30 km/h samt hur många procent fler som kör högst 30 km/h i 
eftermätningen jämfört med förmätningen  

  
Procent som håller högst 30 
km/h  

 Typhpl eftermätning  förmätning  differens 

  50-väg 13.5 4.6 8.9 
mötande 70-väg utan hplficka 12.4 1.2 11.2 
  70-väg med hplficka 3.6 1.3 2.3 

  50-väg 30.7 4.5 26.2 
upphinnade 70-väg utan hplficka 40.2 14.1 26.1 
  70-väg med hplficka 6.7 1.7 5.0 

 
Även om 30-regeln inte följs helt var hastigheterna ändå lägre vid eftermätningen. Andelen 
förare som körde i eller långsammare än en viss hastighet på 50-väg redovisas i Fel! Hittar 
inte referenskälla.. Fel! Hittar inte referenskälla. visar samma fördelning på 70-väg utan 
hållplatsficka och Fel! Hittar inte referenskälla. visar fördelningen på 70-väg med 
hållplatsficka. 
 

 
Figur 3 Andel förare som kör i eller långsammare än en viss hastighet (kumulativa procent) på 50-väg 
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Figur 4 Andel förare som kör i eller långsammare än en viss hastighet (kumulativa procent) på 70-väg 
utan hållplatsficka 

 

 
Figur 5 Andel förare som kör i eller långsammare än en viss hastighet (kumulativa procent) på 70-väg 
med hållplatsficka 

 
 

3.3 Hastighet vid enskilda mäthållplatser 

 
Hastigheten för mötande för var och en av mätplatserna presenteras separat i Tabell 5. 
Resultaten visar att det vid samliga platser utom en finns en hastighetsreducering. Den största 
sänkningen för enskild plats som ingått vid sammanslagning till typhållplats är vid Västerlösa 
Lillån R1 med 22 km/h.  
 
Tabell 5 Hastigheter för mötande trafik vid de olika mätplatserna i Linköping vid eftermätningen 

 
Mätplats riktning typhållplats hast.förändring medelhast. std n 

Landeryds golfbana R1 1 -10 42 9 306 
Landeryds golfbana R2 1 -9 46 11 191 
Sturefors, Klampenborg R1 4 -11 57 13 243 
Sturefors, Klampenborg R2 4 -13 54 14 144 
Sturefors, Östanskog R1 3 -12 48 15 114 
Sturefors, Östanskog R2 3 4 55 17 65 
Sturefors, Hovetorp R1 1 -5 40 11 95 
Sturefors, Hovetorp R2 1 -1 40 11 87 
Askeby, Skravestad R1 4 -9 72 18 58 
Askeby, Skravestad R2 4 -20 61 22 69 
Askeby, Ås R1 4 -14 64 19 43 
Askeby, Ås R2 4 -20 61 16 45 
Västerlösa Lillån R1 3 -22 53 15 43 
Västerlösa Lillån R2 3 -18 51 19 35 
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Hastigheten för upphinnande redovisas för var och en av mätplatserna presenteras separat i 
Tabell 6. Resultaten visar att det vid samliga platser finns en hastighetsreducering. Den största 
sänkningen för enskild plats som ingått vid sammanslagning till typhållplats är Askeby 
Skravestad R1 med 31 km/h.  
 
Tabell 6 Hastigheter för upphinnande trafik vid de olika mätplatserna i Linköping eftermätningen 

 
Mätplats riktning typhållplats hast.förändring medelhast. std n 

Landeryds golfbana R1 1 -14 41 11 154 
Landeryds golfbana R2 1 -15 35 9 306 
Sturefors, Klampenborg R1 4 -15 49 15 157 
Sturefors, Klampenborg R2 4 -18 44 9 173 
Sturefors, Östanskog R1 3 -11 42 14 41 
Sturefors, Östanskog R2 3 -9 35 16 136 
Sturefors, Hovetorp R1 1 -9 37 8 68 
Sturefors, Hovetorp R2 1 -2 38 12 136 
Askeby, Skravestad R1 4 -31 47 17 41 
Askeby, Skravestad R2 4 -10 61 21 34 
Askeby, Ås R1 4 -21 53 24 41 
Askeby, Ås R2 4 -24 47 22 47 
Västerlösa Lillån R1 3 -19 45 15 32 
Västerlösa Lillån R2 3 -22 50 17 43 
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4 Diskussion och slutsats 
 
Lägre hastighet förbi stillastående bussar, det viktigast med 30-regeln, har uppnåtts. 
Hastighetsmätningarna visar att 30-regeln i kombination med användning av 30-skylten ger 
en stor sänkning av medelhastigheten både för mötande och upphinnande trafik på 11 
respektive 16 km/h. Regeln haft en stor påverkan på hastighetsprofilen med betydligt fler 
trafikanter som kör i lägre hastighet i eftermätningen. Vid jämförelser mellan föremätningen, 
kontrollmätningen och eftermätningen kan det konstateras att den sänkning som erhölls 
mellan föremätningen och kontrollmätningen kvarstår vid eftermätningen. Detta är en klar 
skillnad jämfört med den kampanj som genomfördes på Gotland (Vägverket, 2007) och där 
hastigheten för framförallt mötande var tillbaka i samma nivåer som före kampanjens start vid 
den sena eftermätningen. 
 
I verklig trafik stannar bussen en mycket kort tid vid varje hållplats och många hållplatser 
används bara en eller två gånger per dag. För att få in tillräckligt mycket hastighetsdata 
(tillräckligt många förbipasserande) under verklig busstrafik hade mätningarna därför behövt 
pågå under mycket lång tid. Det var inte praktiskt och inte heller ekonomiskt möjligt, därav 
det valda tillvägagångssättet. Skolskjutsverksamheten startar vanligen före klockan 8.00, men 
mätningarna startade först klockan 8.00 respektive 8.10. Flertalet mätningar är inte gjorda 
under ”rusningstrafik” varför det är möjligt att medtrafikanternas hastighet är något 
underskattad jämfört med under normal skolskjutsverksamhet. 
 
På försökssträckorna har 30-regeln gällt för alla bussar, oavsett användning av 30-skylt eller 
inte. Under mätningarna användes uteslutande buss med 30-skylt. Det är därför inte möjligt 
att relatera hastighetsmätningarna till passage av buss utan 30-skylt. Det är heller inte möjligt 
att koppla hastighetsförändringarna enbart till 30-regeln eftersom det är oklart hur stor 
betydelse 30-skylten har på medtrafikanternas hastighetsval. 
 
De mäthållplatser som nyttjas under mätningarna har delats in i olika typhållplatser. För 
typhållplats 1 och 3 (50-väg och 70-väg utan hållplatsficka) har mätningar endast gjorts vid 
fyra mäthållplatser. Om fler mäthållplatser nyttjas är det möjligt att fler signifikanta resultat 
påträffats. I efterhand kan det konstateras att fyra mäthållplatser är få, speciellt i de fall man 
vill visa på eventuella signifikanta skillnader. 
 
Noggrannheten i chaufförernas protokoll varierade, i vissa fall saknades anteckningar om 
speciella händelser. Extremt höga eller låga mätvärden har inte kunnat uteslutas ur analysen. 
Det är möjligt att några extremt höga eller låga värden finns med i analysen och som skulle 
kunna bero på möte på slangarna. Vid mätning med Metor 3000 (slangmätningar) och 
”uppställd” buss med påslagna skolskjutsskyltar behöver slangarna vara placerade mitt för 
bussen för att medtrafikanters hastighet vid själva passeringen ska mätas. För att kunna nyttja 
samma slangar vid två hållplatser (en i varje riktning) går det inte att säkerställa att slangarna 
är placerade precis mitt för bussen då hållplatserna i verkligen ofta är något förskjutna från 
varandra. Det är därför möjligt att medtrafikanters hastighet ibland uppmäts några meter 
framför eller bakom bussen vilket leder till en sämre noggrannhet i mätningarna. Metor 3000 
mäter hastigheten i heltal vilket också påverkar noggrannheten negativt. 
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Viktigt att observera är att hastighetsmätningarna genomförts i dagsljus under goda väderleks- 
och väglagsförhållanden. När man gör en bedömning 30-regeln är det viktigt att även beakta 
effekten under andra förhållanden, såsom halt väglag, mörker, vinter och snö.  
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Utvärdering av 30-rekommendationen på Gotland

Utvärdering av försöket med 30 km/tim vid 
passerande av skolskjutsar i Linköping

- Enkät till barn som åker skolskjuts
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Sammanfattning 
 
Syfte, metod och svarsfrekvens 
Tre dödsolyckor inträffade hösten 2004 under en kort tidsperiod i samband med skolskjutsning. 
Infrastrukturminister Ulrica Messing bjöd in olika aktörer till ett möte den 14 december samma år 
för att diskutera vad som kunde göras för att öka säkerheten för barn som åker skolskjuts. 
Vägverket fick i uppdrag att ta fram förslag för att öka säkerheten. Vägverket har föreslagit för 
regeringen sänkt hastighet till 30 km/h vid busshållplats i samband med av- och påstigning. 
Förslaget omfattar både särskild upphandlad skolskjuts och linjetrafik.  
 
För att säkerställa att förslaget är juridiskt, ekonomiskt och praktiskt genomförbart kommer en 
försöksverksamhet att bedrivas i bland annat Örnsköldsvik och Linköping. Försökskommunerna 
har valts ut tillsammans med Sveriges kommuner och Landsting. Teknik för markering av sänkt 
hastighet som kommer att testas är dels utmärkning av fordon, till exempel blinkande skylt bak och 
fram på bussen, och dels utmärkning av hållplats.  
 
Syftet med undersökningen är bland annat att mäta vilka bussvanor barnen har, hur de upplever 
händelserna kring bussfärden samt uppmärksamhet och åsikter kring 30-regeln. Undersökningen är 
en av flera undersökningar om 30-regeln som också testas i Örnsköldsvik. 
 
Totalt skickades 363 enkäter ut och den besvarades av 304 st, vilket ger en svarsfrekvens på 66 
procent.   
 
 
Bakgrundsinformation 
Könsfördelningen bland dem som svarat är tämligen jämn. När det gäller åldersfördelningen är två 
tredjedelar av dem som svarat över 12 år och en tredjedel under denna ålder. Hälften av dem som 
besvarat enkäten går i klasserna 7-9 och knappt var femte går i klasserna från förskoleklass till och 
med 3:e klass. 
 
 
Vanor och beteenden 
I registret har funnits några som inte åker buss alls när de ska till skolan (9 procent av dem som 
svarat). Majoriteten, 78 procent, åker dock varje dag medan 6 procent åker hälften eller färre än 
hälften av skoldagarna med skolbussen. Mönstret är i stort detsamma när det gäller hemfärden från 
skolan. Det är dock färre elever (11 procentenheter) som varje dag tar bussen hem jämfört med 
andelen som tar bussen till skolan. När det gäller motiveringar till varför man åker buss till skolan 
oftare än tidigare är att främst att man har bytt skola eller att familjen har flyttat. Bland de som 
åker buss mindre ofta anges det främst skälet att man nu åker moped eller får skjuts av en förälder. 
De allra flesta kliver av och på bussen vid samma hållplats som förra året. Bland drygt var tionde 
(11 procent) är det dock inte samma hållplats som tidigare och 13 procent åkte inte buss förra året.  
 
Av dem som svarat på frågan så uppger knappt hälften (45 procent) att de behöver korsa vägen för 
att komma till sin hållplats. Bland de som korsar vägen på morgonen är knappt var femte (17 
procent) oroliga ibland, oftast eller alltid. Det som oroar mest är mycket trafik som kör fort. Den 
främsta motiveringen till att man inte är orolig är att det upplevs vara lite trafik på platsen och att 
det är fri sikt. 13 procent av barnen som korsar en väg har en vuxen som följer dem över vägen 
varje dag. Ytterligare 7 procent har föräldrar som följer med mer eller mindre ofta men inte alltid.  
 
51 procent behöver korsa vägen på väg hem från skolan. Bland de som korsar vägen på hemvägen 
är 15 procent oroliga ibland, oftast eller alltid. De som oroar mest är att det är mycket trafik. De 
som inte oroar upplever framförallt att det är lite trafik. 5 procent av barnen som korsar en väg på 
hemvägen har en vuxen som följer dem över vägen varje dag vilket är färre än de 13 procent som 
alltid får hjälp på morgonen. Ytterligare 3 procent har föräldrar som följer med mer eller mindre 
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ofta men inte alltid vilket också är en lägre andel än de 7 procent som emellanåt fick hjälp på 
morgonen. Den vanligaste anledningen om man får mindre hjälp än tidigare är åldersrelaterad, att 
man tidigare var yngre och därför fick hjälp över vägen då. 
 
4 procent av barnen upplever det som ganska eller mycket farligt/otryggt att ta sig till hållplatsen 
på morgonen under läsåret medan 92 procent upplever det som ganska eller mycket tryggt. Som 
tidigare beskrivs de problem som finns att det är mycket trafik och att bilarna kör fort. Ungefär lika 
många, 3 procent, upplever att det är farligt eller otryggt att vänta vid hållplatsen på morgonen. 
Men som tidigare upplever de allra flesta, här 92 procent, att det känns mycket tryggt eller ganska 
tryggt. En orsak till oro är att bilarna kör fort förbi när man står vid vägkanten. 
 
Även när det gäller andelen som känner sig otrygga vid hållplatsen när de ska hem är det endast 
någon enstaka röster som upplever det som otryggt eller farligt. Den oro som finns verkar mest 
höra ihop med det bus, stök som andra barn kan orsaka och även mopedtrafik men i stort verkar 
bilden vara att det fungerar bra. När barnen kliver av bussen för att ta sig hem på eftermiddagen 
upplever 5 procent att det är ganska eller mycket otryggt eller farligt vilket är på samma nivå som 
när man ska ta sig till bussen på morgonen. De som upplever problem gör det bland annat för att 
de måste korsa vägen och att det är oroligt att göra det med exempelvis bilar som kör om. 
 
 
Kännedom och åsikter om 30-regeln 
De allra flesta av de som åker buss till skolan, 79 procent, uppger att de känner till försöket med 
30-regeln men ungefär var femte känner inte till försöket. 89 procent av dem som svarat tycker att 
30-regeln är bra, 5 procent tycker inte det och 6 procent tar inte ställning. De främsta argumenten 
för detta är att det förhindrar olyckor och ökar säkerheten. Många upplever också lugnare trafik 
förbi bussarna och anser att de hinner stanna om så behövs. De röster som finns emot är att det inte 
gör någon skillnad. 
 
9 procent upplever att ingen bil kör sakta förbi (högst 30 km/h) det här läsåret men majoriteten av 
dem som tar ställning upplever att hälften eller mer än hälften av bilarna nu kör sakta förbi. 45% 
av de tillfrågade tar dock inte ställning utan svarar vet ej eller inte alls. Majoriteten av dem som tar 
ställning till frågan upplever att det inte är någon skillnad mot tidigare även om en nästan lika stor 
andel upplever att de nu kör saktare. Drygt hälften av de barn som åker skolbuss, 53 procent, har 
dock inte tagit ställning till frågan. 
 
3 procent av de tillfrågade har upplevt det som nära att de har blivit påkörda när de gått till eller 
från hållplatsen och ett barn rapporterar att storasystern blivit påkörd när hon klev av bussen och 
gick framför den. 4 procent av de tillfrågade har upplevt olyckstillbud vid hållplatsen. En olycka 
rapporteras men kan kanske inte härröras direkt till barnens hållplats. En cyklist blev påkörd.  
 
När det gäller allmänna förslag på hur skolbussåkandet kan göras säkrare finns det tre åsikter som 
förekommer lite oftare. Dels tycker relativt många att det ska finnas bälten i bussarna, en del 
tycker redan att det är säkert och en del är positiva till 30-regeln och tycker att det skulle finnas vid 
fler hållplatser. 
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Slutintryck 
Drygt 3 av 4 av dem som svarat på enkäten åker buss varje dag. Påverkansfaktorer till hur ofta man 
åker buss handlar om var man bor, i vilken ålder man är och om man byter skola. I Linköping kan 
vi framförallt konstatera att ju äldre man är desto oftare åker man buss, åtminstone fram till dess 
man eventuellt får en moped. 
 
Ett av de moment som upplevs som mest oroligt bland barnen är när de måste korsa vägen, något 
de allra flesta måste klara av själva även om det tycks som om de yngre barnen oftare får hjälp över 
vägen. Av dem som på morgonen korsar vägen (ungefär hälften) känner sig knappt var femte barn 
mer eller mindre oroligt vilket innebär att det är något som känns i magen för många av de barn 
som ska ta sig till skolbussen på morgonen. Det som framförallt påverkar är hållplatsens 
belägenhet. Ligger den vid en hårdare trafikerad väg med hastigheter som upplevs som höga ökar 
naturligt oron hos barnen. Oron är ungefär lika stor på eftermiddagarna när man korsar vägen. 
 
Att korsa vägen är alltså inte överraskande det som upplevs som mest otryggt såväl på morgonen 
som på eftermiddagen och att ta sig till och från hållplatsen upplevs inte alls lika otryggt. Där 
handlar det om relativt låga nivåer där 3-4% upplever det som otryggt eller farligt. 
 
Kännedom om försöket med 30-regeln är utredd, men var femte barn som åker skolbuss känner inte 
till det. 9 av 10 bland dem som tar ställning tycker också att det är bra och får barnen bestämma ska 
regeln finnas kvar. På frågan om bilarna sänker hastigheten är dock många osäkra och drygt hälften 
tar inte ställning till fråga medan övriga har delade åsikter om regeln inneburit en sänkning eller om 
det inte är någon skillnad alls. 
 
Skillnaden mellan könen är också intressant och vi kan konstatera att flickorna är mer oroliga när 
det gäller att korsa vägen till hållplatsen jämfört med pojkarna. Man kanske därför känner större 
sympati för åtgärden. 
 
Det är också tydligt att behovet av åtgärden är störst hos de yngsta och denna grupp tycker också 
att denna lösning är bra. 
 
 



  6 

 

Innehållsförteckning 
 

 

KAP 1 SYFTE, METOD OCH UPPLÄGG................................................................... 7 

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE ............................................................................................ 7 
1.2 METOD OCH UPPLÄGG.............................................................................................. 7 
1.3 URVAL OCH BORTFALLSANALYS .............................................................................. 7 

KAP 2 BAKGRUNDSINFORMATION........................................................................ 8 

2.1 KÖN OCH ÅLDER ...................................................................................................... 8 
2.2 KLASS ..................................................................................................................... 9 
 

KAP 3 SKOLBUSSARNA ........................................................................................... 10 

3.1 BUSSVANOR TILL OCH FRÅN SKOLAN...................................................................... 10 
3.2 HÅLLPLATSEN OCH VÄGEN TILL HÅLLPLATSEN PÅ MORGONEN ................................ 12 
3.3 HÅLLPLATSEN OCH VÄGEN FRÅN HÅLLPLATSEN PÅ HEMVÄGEN............................... 15 
3.4 ATT TA SIG TILL OCH VÄNTA VID HÅLLPLATSEN PÅ MORGONEN ............................... 17 
3.5 ATT VÄNTA VID HÅLLPLATSEN OCH TA SIG HEM FRÅN DEN PÅ HEMVÄGEN ............... 19 

KAP 4 30-REGELN...................................................................................................... 21 

4.1 KÄNNEDOM OCH ÅSIKTER OM 30-REGELN............................................................... 21 
4.2 BILISTERS REAKTION PÅ 30-REGELN....................................................................... 23 
4.3 HAR MAN UPPLEVT NÅGON OLYCKA VID HÅLLPLATSEN........................................... 24 
4.4 VAD SKA GÖRAS FÖR ATT DET SKA BLI SÄKRARE VID HÅLLPLATSERNA, TILL OCH FRÅN 

HÅLLPLATSEN ELLER I BUSSEN? ................................................................................... 26 

KAP 5 SLUTINTRYCK............................................................................................... 28 

BILAGA 1 UPPDELNING PÅ KÖN........................................................................... 29 

BILAGA 2 UPPDELNING PÅ ÅRSKURS................................................................. 34 

BILAGA 3 ENKÄTEN................................................................................................. 38 

 
 
 



  7 

Kap 1 Syfte, metod och upplägg        
 
1.1 Bakgrund och syfte 
Tre dödsolyckor inträffade hösten 2004 under en kort tidsperiod i samband med skolskjutsning. 
Infrastrukturminister Ulrica Messing bjöd in olika aktörer till ett möte den 14 december samma år 
för att diskutera vad som kunde göras för att öka säkerheten för barn som åker skolskjuts. 
Vägverket fick i uppdrag att ta fram förslag för att öka säkerheten. Vägverket har föreslagit för 
regeringen sänkt hastighet till 30 km/h vid busshållplats i samband med av- och påstigning. 
Förslaget omfattar både särskild upphandlad skolskjuts och linjetrafik.  
 
För att säkerställa att förslaget är juridiskt, ekonomiskt och praktiskt genomförbart kommer en 
försöksverksamhet att bedrivas i bland annat Örnsköldsvik och Linköping. Försökskommunerna 
har valts ut tillsammans med Sveriges kommuner och Landsting. Teknik för markering av sänkt 
hastighet som kommer att testas är dels utmärkning av fordon, till exempel blinkande skylt bak och 
fram på bussen, och dels utmärkning av hållplats.  
 
Syftet med undersökningen är bland annat att mäta vilka bussvanor barnen har, hur de upplever 
händelserna kring bussfärden samt uppmärksamhet och åsikter kring 30-regeln. I Linköping har 
30-regeln införts på tre försökssträckor. Undersökningen är en av flera undersökningar om 30-
regeln som också testas i Örnsköldsvik. 
 
 

1.2 Metod och upplägg 
Metoden har varit en postenkät som skickats ut till samtliga barn som enligt registren ska åka buss 
i kommunen och som går i grundskolan. Undersökningen är alltså att betrakta som en 
totalundersökning varför några stickprovsfel inte uppstår. Antalet påminnelser har varit tre stycken 
och insamlingen har genomförts under april och maj månad 2008. Enkäten har genomförts i 
samarbete mellan Vägverket, VTI och Nordiska Undersökningsgruppen. Vägverket har genomfört 
informationsinsamlingen, VTI har haft huvudansvaret när det gäller att ta fram frågeformuläret och 
Nordiska Undersökningsgruppen har genomfört sammanställningen och analysen av enkäten. 
 
 
1.3 Urval och bortfallsanalys 
Totalt skickades 363 enkäter ut och den besvarades av 304 st, vilket ger en svarsfrekvens på 66 %.  
Svarsfrekvensen är för en postenkät att betrakta som klart godkänd och bör vara tillräckligt hög för 
att möjliggöra ett tillförlitligt resultat. Eftersom det varit en postenkät och ingen 
bortfallsuppföljning har genomförts kan vi inte uttala oss om bortfallsorsakerna. 
 
När det gäller att skicka ut enkäter till barn sker detta till målsman för barnet (enligt de etiska 
regler som finns när det gäller enkäter till barn) och barnet har i möjligaste mån fyllt i enkäten 
själv men med hjälp av föräldrarna. Graden av samverkan varierar naturligtvis och i vissa fall kan 
det givetvis finnas en risk för att det är föräldrarnas egna upplevelser som lyser igenom i svaren 
men när man exempelvis läser de öppna svaren kan man ändå i de flesta fall uppleva att barnen 
själva fyllt i eller åtminstone fått fram sitt eget perspektiv i enkäten. 
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Kap 2 Bakgrundsinformation 
 
2.1 Kön och ålder 
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Fig. 2.1 ”Är du flicka eller pojke?” (Observationer 303 st) 

 
 

Könsfördelningen bland dem som svarat är tämligen jämn. 
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Fig. 2.2 ”Hur många år är du?” (Observationer 303 st) 

 

När det gäller åldersfördelningen är två tredjedelar av dem som svarat över 12 år och en tredjedel 
under denna ålder. 
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2.2 Klass 
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Fig. 2.3 ”Vilken klass (årskurs) går du i?” (Observationer 303 st) 
 

Hälften av dem som besvarat enkäten går i klasserna 7-9 och knappt var femte går i klasserna från 
förskoleklass till och med 3:e klass. 
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Kap 3 Skolbussarna 
 
3.1 Bussvanor till och från skolan 
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Fig. 3.1 ”Hur ofta åker du stor buss till skolan det här läsåret (ht07-vt08)?” (Observationer 303 st) 

 

 

I registret har funnits några som inte åker buss alls när de ska till skolan (9 procent av dem som 
svarat). Majoriteten, 78 procent, åker dock varje dag medan 6 procent åker hälften eller färre än 
hälften av skoldagarna med skolbussen. 
 

Hur ofta åker man buss hem från skolan
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Fig. 3.2 ”Hur ofta åker du stor buss hem från skolan det här läsåret?” (Observationer 303 st) 

 
Mönstret är i stort detsamma när det gäller hemfärden från skolan. Det är dock färre elever (11 
procentenheter) som varje dag tar bussen hem jämfört med andelen som tar bussen till skolan.
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När det gäller motiveringar till varför man åker buss till skolan oftare än tidigare är att främst att 
man har bytt skola eller att familjen har flyttat. Bland de som åker buss mindre ofta anges det 
främst skälet att man nu åker moped eller får skjuts av en förälder. 
 
Vad beror det på att man åker buss till skolan oftare  
- Har bytt skola, 21 st 
- Vi har flyttat, 9 st  
- Fick mer skjuts då, 5 st 
- Förra året gick jag till skolan, 3 st 
- Jag är inte på fritids lika ofta 
- Förra året gick jag på dagis 
- Jag åkte inte buss förra året 
- Åker i min EPA-traktor emellanåt, 1 st 
- Bättre busstider i år 
- Jag åkte moped förra året ibland 
- Bor på landet 
- Förra året var jag på fritids 
- Fritidsaktiviteter 
- Busshållplatsen har flyttats 
- Om jag åker till staden efter skolan tar jag tåget 
 
 
Vad beror det på att man åker buss till skolan mindre ofta  
- Jag åker moped, 10 st 
- Jag får skjuts av förälder, 6 st 
- Jag har bytt skola, 4 st 
- Har fler fritidsaktiviteter, 2 st 
- Har flyttat 
- Mamma har fått ändrade arbetstider, kör mig  
- Går på fritids detta året  
- Har närmare till skolan 
- Jag stannar kvar i stan efter skolan oftare, 1 st 
- Skoltiderna har förändrats 
- Går mindre tid på fritids 
- Det har blivit längre till hållplatsen så jag missar bussen 
- Bussen har en annan rutt nu och det tar längre tid till skolan 
- Det är tråkigt och tar lång tid 
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Bas: De 92 % som åker buss till eller från skolan 

3.2 Hållplatsen och vägen till hållplatsen på morgonen 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

   
 

    
  

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.4 ”Kliver du på och av vid samma hållplatser som förra läsåret” (Observationer 280 st) 
 
 

De allra flesta kliver av och på bussen vid samma hållplats som förra året. Bland drygt var tionde 
(11 procent) är det dock inte samma hållplats som tidigare och 13 procent åkte inte buss förra året. 
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Fig. 3.5 ”Behöver du korsa vägen för att komma till din hållplats på morgonen det här läsåret?” 

(Observationer 280 st) 
 
Av dem som svarat på frågan så uppger knappt hälften (45 procent) att de behöver korsa vägen för 
att komma till sin hållplats. 

Bas: De 92 % som åker buss till eller från skolan 
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Bas: De 45 % som korsar vägen på morgonen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 3.6 ”När du korsar vägen på morgonen, hur ofta känner du dig orolig?” (Observationer 127 st) 
 

Bland de som korsar vägen på morgonen är knappt var femte (17 procent) oroliga ibland, oftast 
eller alltid. Det som oroar mest är mycket trafik som kör fort. Den främsta motiveringen till att 
man inte är orolig är att det upplevs vara lite trafik på platsen och att det är fri sikt. 
 
 
Varför känns det så? 
- Inte mycket trafik, 12 st 
- Det är fri sikt och inte mycket bilar, 11 st 
- Mycket trafik som kör fort 
- En vuxen följer alltid med över vägen, 5 st 
- För jag korsar en liten väg, 4 st 
- Orolig när det kommer många bilar, 3 st 
- Det är en avsmalnande väg vid busshållplatsen som jag går ut på  
- Skymd sikt när vi korsar vägen, 2 st  
- Ser mig noga för 
- Jag är uppmärksam 
- En del är slarviga och blinkar inte när de ska svänga, 1 st 
- Ibland är det så mycket trafik att det tar lång tid innan jag kan gå över vägen och kanske missar bussen  
- Det finns en skolpolis där jag går över, känns tryggt 
- Låg hastighetsmoral 
- På vintern då det är mörkt 
-30-regeln gäller inte på 90-väg, det borde det göra 
- Dårar som kör fort på grusvägen 
- Det är en kurva där jag går över och mycket trafik 
- Otäckt med tung trafik 
- Bra belysning där 
- Inget övergångsställe 
- Jag är säker 
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Fig. 3.7 ”Hur ofta följer någon vuxen dig över vägen på morgonen, det här läsåret?” 
(Observationer 127 st) 

 
13 procent av barnen som korsar en väg har en vuxen som följer dem över vägen varje dag. 
Ytterligare 7 procent har föräldrar som följer med mer eller mindre ofta men inte alltid.  
 

 

Vad beror det på att någon vuxen följer barnet oftare till hållplatsen på morgonen 
- Jag började åka skolbuss, 2 st 
- De följde mig inte över vägen förra läsåret, 1 st 
- Cyklade 
- Får skjuts 
- Har yngre syskon 
- För jag behöver korsa Åtvidabergsvägen 

 
Vad beror det på att någon vuxen följer barnet mer sällan till hållplatsen på 
morgonen 
- Behöver ingen som följer mig till bussen, 2 st 
- Vi har flyttat, 1 st 
- Cyklade 
- Jag går med kompisar nu 
- Börjar senare i skolan 
- De jobbar 

Bas: De 45 % som korsar vägen på morgonen 
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Bas: De 45 % som korsar vägen på hemvägen 

3.3 Hållplatsen och vägen från hållplatsen på hemvägen 
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Fig. 3.8 ”Behöver du korsa vägen för att komma hem från bussen, det här läsåret?” (Observationer 280 st) 

 
51 procent behöver korsa vägen på väg hem från skolan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.9 ”När du korsar vägen för att komma hem, hur ofta känner du dig orolig?” (Observationer 126 st) 
 
Bland de som korsar vägen på hemvägen är 15 procent oroliga ibland, oftast eller alltid. De som 
oroar mest är att det är mycket trafik. De som inte oroar upplever framförallt att det är lite trafik. 
 
Varför känner man så? 
- Det är inte så mycket trafik, 16 st 
- Det är så mycket trafik hela tiden, de kör fort, 9 st 
- Fri sikt, 3 st 
- Jag ser mig noga för innan jag går över vägen 
- De följde mig inte över vägen förra läsåret, 1 st 
- Vägen utanför vårt hus är så smal att bara bussen får plats 
- Låg hastighetsmoral 
- En vuxen följer alltid med över vägen 
- Det är bara att ta det lugnt 
- Inget kan hända (tänker jag) 
- Jag har inget att oroa mig för 
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- Bilarna kör snabbt 
- En del bussar har inte 30-skylten 
- Det är ett backkrön innan hållplatsen som skymmer sikten 
- Liten väg och god sikt 
- Busschauffören följer mig över vägen 
- Läskigt, vägen är bredare 
- Har en bred gångbana där jag kliver av 
- Det är alltid ljust när jag kommer hem 
- Jag är stor nog 

 
 

Följas av vuxen på eftermiddagen
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Fig. 3.10 ”Hur ofta följer någon vuxen dig över vägen när du ska hem, det här läsåret?” 

(Observationer 126 st) 
 

5 procent av barnen som korsar en väg på hemvägen har en vuxen som följer dem över vägen varje 
dag vilket är färre än de 13 procent som alltid får hjälp på morgonen. Ytterligare 3 procent har 
föräldrar som följer med mer eller mindre ofta men inte alltid vilket också är en lägre andel än de 7 
procent som emellanåt fick hjälp på morgonen. Den vanligaste anledningen om man får mindre 
hjälp än tidigare är åldersrelaterad, att man tidigare var yngre och därför fick hjälp över vägen då. 
 

 

Vad beror det på att någon vuxen följer barnet oftare till hållplatsen på hemvägen 
- Jag åkte inte buss förra året, 1 st 
- Mamma hämtar mig från skolbussen 

 
 
Vad beror det på att någon vuxen följer barnet mer sällan till hållplatsen på 
hemvägen 
- Jag var mindre då, 7 st 
- Mina föräldrar jobbar då, 2 st 
- Åker mindre ofta buss, 1 st 
- Vi har flyttat 
- Bussen stannar på rätt sida 

 
 
 
 

Bas: De 45 % som korsar vägen på hemvägen 
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3.4 Att ta sig till och vänta vid hållplatsen på morgonen 

 

Ta sig till hållplatsen på morgonen
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Fig. 3.11 ”Hur har det känts det här läsåret, när du tar dig till hållplatsen på morgonen?”  

(Observationer 280 st) 
 

4 procent av barnen upplever det som ganska eller mycket farligt/otryggt att ta sig till hållplatsen 
under läsåret medan 92 procent upplever det som ganska eller mycket tryggt. Som tidigare 
beskrivs de problem som finns att det är mycket trafik och att bilarna kör fort. 

 
Hur har det känts? 
- Bra, 33 st 
- Känns tryggt, 24 st 
- Många bilar som kör fort, 7 st 
- Kommer inte så många bilar, 6 st 
- Blir skjutsad till bussen, 4 st  
- God sikt, 3 st 
- Mamma eller pappa är alltid med 
- Bor precis bredvid hållplatsen  
- Jag åker med mamma  
- På vintern när det är mörkt, inga gatljusen och väglaget är dåligt då känns det otryggt 
- Rädd att bli påkörd, 2 st 
- Pirrigt 
- Det är många bilar åt båda hållen  
- Vid ett tillfälle var jag tvungen att vara extra observant, 1 st 
- Ibland är det stressigt, man har bråttom 
- Det är mycket bilar på morgonen 
- Har fem meter till hållplatsen 
- Skymd sikt när vi korsar vägen 
- Har många kompisar vid hållplatsen 
- Jag åker minibuss till hållplatsen så det känns tryggt 
- De flesta bilisterna tar ingen hänsyn till att man ska korsa vägen eller när man väntar på bussen 
- Farligt 
- Bor vid en grusväg där folk kör fort 
- Måste kolla noga innan jag hoppar av bilen, hållplatsen är i en vägkorsning 
- Jag behöver korsa vägen med tung trafik 2 ggr och de kör fort 
- Läskigt med tung trafik och ingen väggren även om mamma följer mig 
- God sikt och hastighetsbegränsning 50 km/h, känns bra 
- Det är bara en cykelväg 
- Behöver inte korsa någon väg och har kompisar med mig 
- Går på vid en skola, behöver inte gå på en stor väg 
- Slipper gå över vägen 
- Åker delar av vägen till skolan med mamma 
- Går på en stig 
- Ser mig noga för 
- Mörkt i 2 km, mitt i skogen 

Bas: De 92 % som åker buss till eller från skolan 
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Vänta vid hållplats på morgonen
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Fig. 3.12 ”Hur har det känts det här läsåret, när du väntar vid hållplatsen på morgonen?” 

(Observationer 280 st) 
 

Ungefär lika många, 3 procent, upplever att det är farligt eller otryggt att vänta vid hållplatsen på 
morgonen. Men som tidigare upplever de allra flesta, här 92 procent, att det känns mycket tryggt 
eller ganska tryggt. En orsak till oro är att bilarna kör fort förbi när man står vid vägkanten.  

 
Hur har det känts? 
- Det känns bra, 35 st 
- Tryggt, 14 st 
- Andra ungdomar och kompisar står också och väntar på bussen, 10 st 
- Mamma eller pappa är alltid med, 7 st 
- Hållplatsen ligger precis vid en skola och mina kompisar är där också, 5 st 
- Jag står framför mitt hus så det känns tryggt, 3 st 
- Hållplatsen är vid en väg där det kör bilar i hög fart  
- Vi har ingen hållplats utan får stå i diket ibland, 2 st  
- Det känns tryggt  
- Står innanför grindarna 
- God sikt och hastighetsbegränsning 50 km/h, känns bra 
- På vintern när det är mörkt, inga gatljusen och väglaget är dåligt känns det otryggt 
- Står på en garageuppfart, 1 st 
- Otäckt när det är mörkt om inte bilarna ser mina reflexer 
- Jag står inte vid kanten på vägen så jag tycker inte det känns farligt 
- Står ju i båset så det känns bra 
- Väntar aldrig mer än fem minuter på bussen 
- Många kör för fort 
- Går på bussen vid skolan och hoppar av precis vid huset jag bor 
- Bilarna saktar alltid ner 
- Blir skjutsad till bussen 
- Många bilister svänger inte ut utan kör förbi alldeles för fort 
- Osäkert 
- Bor vid en grusväg där folk kör fort 
- Säkrare när någon vuxen är med 
- Det åker inte så många bilar där 
- Farligt med skymd sikt och trångt. På vintern är det mörkt i korsningen 
- Stor rymlig plats där man syns 
- Lite obehagligt när det är kolsvart ute 
- Otäckt när det kommer tung trafik 
- Det åker inga bilar förbi där jag står 
- Bussarna är alltid sena 
- Jag står still vid ett cykelställ 
- Många vuxna vid hållplatsen 
- Jag har alltid reflexväst när jag väntar på bussen 
- Står på rätt sida av vägen 
- Inte många bilar på vägen 

Bas: De 92 % som åker buss till eller från skolan 
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3.5 Att vänta vid hållplatsen och ta sig hem från den på hemvägen 

 

Vänta vid hållplats på hemvägen
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Fig. 3.13 ”Hur har det känts det här läsåret, när du väntar vid skolans hållplats på eftermiddagen?” 

(Observationer 280 st) 
 

Även när det gäller andelen som känner sig otrygga vid hållplatsen när de ska hem är det endast 
någon enstaka röster som upplever det som otryggt eller farligt. Den oro som finns verkar mest 
höra ihop med det bus, stök som andra barn kan orsaka och även mopedtrafik men i stort verkar 
bilden vara att det fungerar bra. 

 
Hur har det känts? 
- Bra, 31 st 
- Tryggt, 15 st 
- Känns säkert, många som står där är kompisar, 10 st 
- Mycket mopeder, bilar, mycket knuff, bus och trängsel, 5 st 
- Finns vuxna där, 4 st 
- Vi står innanför skolgrindarna tills bussen kommer 
- Kommer bara skolbussar den vägen, 3 st 
- Vi väntar på skolgården med läraren  
- Har många kompisar vid hållplatsen  
- Skolans lärare finns i närheten 
- Det känns så där för alla är så uppspelta, 2 st  
- Inte mycket bilar 
- Många bilar och bussar på vägen 
- Jag står en bit bort från asfaltsvägen 
- Bussarna tutar när vi får gå fram, står på bra avstånd 
- Jag står inte vid kanten på vägen så jag tycker inte det känns farligt, 1st 
- Hållplatsen är för långt från vägen nästan vid skolan 
- Det finns avspärrning mellan trottoaren och bussen 
- Rörigt för det är många människor som väntar på bussen 
- Det finns knappt några bilar där 
- Skulle vara bra med busskur 
- Det är trångt när man ska på bussen och jag har blivit knuffad i busstrappan 
- Barnen går lite tidigt till bussarna och då kan de backa ibland 
- Ingen får gå på bussen utan att fröken är med 
- Jag står med många jag känner och det finns ett staket vid trottoarkanten  
- Behöver inte gå på någon trafikerad väg 
- Bilarna får inte köra där hållplatsen är belägen 
- Hållplatsen är rätt så långt från vägen 
- Man får vänta länge på bussen 
- På vintern när det är mörkt, inga gatljusen och väglaget dåligt känns det otryggt 
- Fri sikt 
- Större elever stökar 
- Kommer inga bilar 
- Mycket bussar 

Bas: De 92 % som åker buss till eller från skolan 
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Hem från bussen
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Fig. 3.14 ”Hur har det känts det här läsåret, när du kliver av och tar dig hem på eftermiddagen?” 

(Observationer 280 st) 

 

När barnen kliver av bussen för att ta sig hem på eftermiddagen upplever 5 procent att det är 
ganska eller mycket otryggt eller farligt vilket är på samma nivå som när man ska ta sig till bussen 
på morgonen. De som upplever problem gör det bland annat för att de måste korsa vägen och att 
det är oroligt att göra det med exempelvis bilar som kör om. 
 
Hur har det känts? 
- Det känns bra, 27 st 
- Tryggt, 12 st 
- Jag går rakt in i vårt hus, 5 st 
- Oroligt att korsa vägen med bilar som kör om, 4 st  
- Inte långt från hållplatsen, känns tryggt, 3 st 
- Mamma väntar vid hållplatsen 
- Mycket trafik, 2 st 
- Jag står inte vid kanten på vägen så jag tycker inte det känns farligt 
- Det är läskigt att gå utmed stora vägen  
- På vintern när det är mörkt, inga gatljusen och väglaget är dåligt känns det otryggt 
- God sikt och hastighetsbegränsning 50 km/h, känns bra 
- Jag går av på rätt sida av vägen, 1 st 
- Många kompisar är med 
- De kör för fort 
- Skönt att vara hemma 
- Läskigt när det kommer stora lastbilar 
- Känns bra eftersom det är på en 30-väg där jag går av 
- Inte mycket trafik där jag går av bussen 
- Jobbigt när vi ska gå över vägen och bilar kommer bakom bussen 
- Bra, inte så många som går av där 
- Läskigt, vägen är bredare 
- Jag går ensam ca 2 km. Blev rädd när en okänd man frågade om jag ville ha skjuts i hans skåpbil 
- Jag bor nära hållplatsen 
- Jag har många kompisar när jag åker bussen hem 
- Bilar och tung trafik kör fort. Inga väggrenar 
- Även om busschauffören hjälper till kan det kännas läskigt 
- Inte mycket trafik 
- Blir hämtad 
- Mörkt vintertid 

 
 

Bas: De 92 % som åker buss till eller från skolan 
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Kap 4 30-regeln 
 
4.1 Kännedom och åsikter om 30-regeln 

 

Kännedom om 30-regeln
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Fig. 4.1 ”Känner du till försöket med 30-regeln?” (Observationer 280 st) 
 
 

De allra flesta av de som åker buss till skolan, 79 procent, uppger att de känner till försöket med 
30-regeln men ungefär var femte känner inte till försöket. 

 
 

Är 30-regeln bra?
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Fig. 4.2 ”Enligt 30-regeln får bilarna inte köra fortare än 30 kilometer i timmen förbi bussen vid hållplatsen. 

Tycker du att 30-regeln är bra?” (Observationer 280 st) 
 

89 procent av dem som svarat tycker att 30-regeln är bra, 5 procent tycker inte det och 6 procent tar 
inte ställning. De främsta argumenten för detta är att det förhindrar olyckor och ökar säkerheten. 
Många upplever också lugnare trafik förbi bussarna och anser att de hinner stanna om så behövs. 
De röster som finns emot är att det inte gör någon skillnad.  

Bas: De 92 % som åker buss till eller från skolan 

Bas: De 92 % som åker buss till eller från skolan 
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Varför tycker du så? 

- Förhindrar olyckor, 72 st 
- Ökar säkerheten, 41 st 
- Lugnare trafik förbi bussarna, 22 st 
- Bilarna ska inte köra för fort, 19 st 
- De hinner stanna, 15 st 
- Känns tryggare, 5 st 
- Har inte märkt någon skillnad, 3 st 
- Konstig regel, ingen följer den ändå, 2 st 
- Man kan minska skadorna vid en lägre hastighet 
- Bra för avstigande, 1 st 
- Bra för bussen när den ska ut från hållplatsen 
- Små barn blir rädda när de kör för fort 
- Barnen hinner uppfatta bilarna 
- Ge barnen bättre uppfostran så de blir förnuftigare, vilket i sin tur ökar säkerheten 
- Mindre risk att bussen blir påkörd 
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4.2 Bilisters reaktion på 30-regeln 
 

Antalet bilar som följer regeln
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Fig. 4.3 ”Hur många bilar kör sakta (högst 30 km i timmen) förbi dina hållplatser när bussen står där, det 

här läsåret?” (Observationer 280 st) 
 
 

9 procent upplever att ingen bil kör sakta förbi (högst 30 km/h) det här läsåret men majoriteten av 
dem som tar ställning upplever att hälften eller mer än hälften av bilarna nu kör sakta förbi. 45 
procent av de tillfrågade tar dock inte ställning utan svarar vet ej eller inte alls. 
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Fig. 4.4 ”Kör bilarna fortare eller saktare förbi dina hållplatser när bussen står där, det här läsåret jämfört 

med förra?” (Observationer 280 st) 
 
 

Majoriteten av dem som tar ställning till frågan upplever att det inte är någon skillnad mot tidigare 
även om en nästan lika stor andel upplever att de nu kör saktare. Drygt hälften av de barn som åker 
skolbuss, 53 procent, har dock inte tagit ställning till frågan. 

 
 
 
 

Bas: De 92 % som åker buss till eller från skolan 
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4.3 Har man upplevt någon olycka vid hållplatsen 
 

Olycka till eller ifrån hållplatsen
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Fig. 4.6 ”Har du varit med om någon olycka eller har det nästan hänt någon olycka när du har varit på väg 

till eller ifrån hållplatsen det här läsåret?” (Observationer 280 st) 
 

3 procent av de tillfrågade har upplevt det som nära att de har blivit påkörda när de gått till eller 
från hållplatsen och ett barn rapporterar att storasystern blivit påkörd när hon klev av bussen och 
gick framför den. 
 
Beskriv vad som hände: 
- En dag höll jag på att bli påkörd, läskigt, 2 st 
- En bilist höll på att köra på mig om jag inte hade haft en kompis med snabb reaktionsförmåga, 1 st 
- Bussen började backa och då kom det en lastbil och det var 20 cm från att de krockade 
- Min storasyster blev påkörd när hon klev av och gick framför bussen 
- Hörde inte bilen som kom bakifrån när jag cyklade, var nära att bli påkörd 

 
 

 

Bas: De 92 % som åker buss till eller från skolan 
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Olycka vid hållplatsen
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Fig. 4.7 ”Har du varit med om någon olycka eller har det nästan hänt någon olycka vid hållplatsen det här 

läsåret?” (Observationer 280 st) 
 

4 procent av de tillfrågade har upplevt olyckstillbud vid hållplatsen. En olycka rapporteras men kan 
kanske inte härröras direkt till barnens hållplats. En cyklist blev påkörd.  

 
 
Beskriv vad som hände: 
- Mörkt och bilarna ser inte barnen vid kanten, 1 st 
- Jag skulle gå över övergångsstället. Då kom det en buss och svängde in framför mig 
- Jag var nära att sladda till med min moped 
- En elev stod vid vägen och kastade sten på förbipasserande bilar 
- En cyklist blev påkörd 
 
 
 
 

Bas: De 92% som åker buss till eller från skolan 
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4.4 Vad ska göras för att det ska bli säkrare vid hållplatserna, till och från 
hållplatsen eller i bussen? 
- Alla ska ha bälte i bussen, 24 st 
- Det är redan säkert, 19 st 
- 30-försöket är bra, sänker farten, 9 st 
- Sänk hastigheten till 30 km vid alla hållplatser 
- Gatubelysning vid varje hållplats, 8 st 
- Busschauffören ska kolla så att alla har bältet på, 5 st 
- Alla barn ska ha reflexvästar vid mörker  
- Bredare hållplatser  
- Att alla får sittplatser i bussen 
- Bygg en busskur vid hållplatsen 
- Jag skulle helst inte vilja gå över vägen, 4 st 
- En skylt som visar att barn väntar på bussen, 3 st  
- En vuxen borde finnas i bussen, busschauffören ser inte vad som händer  
- Är så säkert det kan bli 
- Att vi slipper att stå vid vägkanten, 2 st 
- Alla ska sitta ner i bussen 
- Vill ha ett övergångsställe där vi går över till bussen, har funnits ett tidigare  
- Ju lägre fart desto bättre  
- Fler avsmalnande busshållplatser  
- Vi ska inte behöva korsa vägen  
- Man ska inte behöva gå på vid en hårt trafikerad väg  
- 30-skyltar borde finnas på alla bussar  
- Installera trepunktsbälten  
- Bussen skulle kunna stanna utanför huset för det är inga andra barn som går på vid hållplatsen 
- Fler bussar så minskar trängseln  
- Bussarna ska fortsättningsvis ha 30-skyltarna  
- Bussen ska inte köra innan alla fått en plats att sitta på 
- Man ska stå på led när bussen kommer 
- I dubbeldäckare finns inte bälten på alla platser, 1 st 
- Borde alltid vara vuxna i närheten i alla fall vid hållplatsen på skolan 
- Vägen till hållplatsen är lång och det kan hända mer där 
- Bättre skyltar vid vägen där det finns övergångsställe 
- Linjerna utmed vägen är bortnötta, bör förbättras 
- Bussarna kör för fort ibland 
- Vid påstigning kan man tänka på att man står en meter från hållplatsen tills bussen kommer 
- Jag är livrädd när jag åker buss, får nästan alltid stå 
- Jag tycker inte att man ska få prata i mobil när man kör bil 
- Tycker att busschauffören ska säga till alla att sätta på sig säkerhetsbältet 
- Fartkontroller 
- Jag tycker vi skulle få använda samma hållplats som Bankekindsbarnen använder, då skulle det bli säkrare 
- Föräldrarna ska vara med  
- Barnen måste stå still vid hållplatserna 
- Installera musik i bussen 
- Sätt in bänkar i busskurerna 
- Bussarna ska inte öppna dörrarna innan de stannat 
- 30-regeln borde införas permanent 
- Bygg gångtunnlar 
- Bra att man får gå av på den sida där man bor så behöver man inte korsa vägen 
- Låt bussen köra iväg innan man går över vägen. Se sig noga för  
- Jag vill ha hållplatsen närmre hemmet. Det finns en stor vändplats med belysning närmare mitt hem 
- Hållplatser vid gångvägen, inte ute på stora vägen 
- Man ska inte behöva vänta vid stora vägen med mycket trafik 
- Barnen ska ha säkra vägar till/från bussen 
- Ha fler turer, går inte ens en gång per timma på vardagar 
- Bälten i alla bussar 
- Skyltar som visar att det är en skolbusshållplats 
- Vår hållplats vid Änestadskolan är jättejobbig 
- Gatubelysning i hela Ringstorp 
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- Helt säkerhetsbälte, över axeln 
- Ett övergångsställe med stoppljus för bilar 
- Inte så mycket skrik på bussen, busschauffören blir störd 
- Jag ser dagligen barn på bussen på väg hem som slår sönder säten med kniv, drar bort handtagen på 

stolarna och klottrar 
- Lära folk hur man går över vägen 
- Det är bra i Sturefors 
- Kontrollanter i bussen  
- Vakter vid hållplatserna 
- Gör 30-regeln mer känd 
- Sakta ner farten ännu mer 
- En skylt i bussen som lyser om inte alla har bälten på sig 
- Kameror i bussen 
- Fortsätt med att busschauffören följer barnen över vägen 
- Se till att de som inte har bälte får böter 
- Bättre om bussen åker in på Kärskindsvägen som förut 
- Vid Unnerstad gård skjutsar vi barnen till skolan för där är vägen för trafikerad och farlig 
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Kap 5 Slutintryck        
 
Drygt 3 av 4 av dem som svarat på enkäten åker buss varje dag. Påverkansfaktorer till hur ofta man 
åker buss handlar om var man bor, i vilken ålder man är och om man byter skola. I Linköping kan 
vi framförallt konstatera att ju äldre man är desto oftare åker man buss, åtminstone fram till dess 
man eventuellt får en moped. 
 
Ett av de moment som upplevs som mest oroligt bland barnen är när de måste korsa vägen, något 
de allra flesta måste klara av själva även om det tycks som om de yngre barnen oftare får hjälp över 
vägen. Av dem som på morgonen korsar vägen (ungefär hälften) känner sig knappt var femte barn 
mer eller mindre oroligt vilket innebär att det är något som känns i magen för många av de barn 
som ska ta sig till skolbussen på morgonen. Det som framförallt påverkar är hållplatsens 
belägenhet. Ligger den vid en hårdare trafikerad väg med hastigheter som upplevs som höga ökar 
naturligt oron hos barnen. Oron är ungefär lika stor på eftermiddagarna när man korsar vägen. 
 
Att korsa vägen är alltså inte överraskande det som upplevs som mest otryggt såväl på morgonen 
som på eftermiddagen och att ta sig till och från hållplatsen upplevs inte alls lika otryggt. Där 
handlar det om relativt låga nivåer där 3-4% upplever det som otryggt eller farligt. 
 
Kännedom om försöket med 30-regeln är utredd, men var femte barn som åker skolbuss känner inte 
till det. 9 av 10 bland dem som tar ställning tycker också att det är bra och får barnen bestämma ska 
regeln finnas kvar. På frågan om bilarna sänker hastigheten är dock många osäkra och drygt hälften 
tar inte ställning till fråga medan övriga har delade åsikter om regeln inneburit en sänkning eller om 
det inte är någon skillnad alls. 
 
Skillnaden mellan könen är också intressant och vi kan konstatera att flickorna är mer oroliga när 
det gäller att korsa vägen till hållplatsen jämfört med pojkarna. Man kanske därför känner större 
sympati för åtgärden. 
 
Det är också tydligt att behovet av åtgärden är störst hos de yngsta och denna grupp tycker också 
att denna lösning är bra. 
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Bilaga 1 Uppdelning på kön        
 
När det gäller skillnader mellan pojkar och flickor kan vi se att flickorna i högre grad är oroliga när 
de korsar vägen till sin hållplats. Skillnaden ökar i betydelse också därför att fler flickor korsar 
vägen på väg till hållplatsen på morgon (ca 48 procent mot ca 42 procent bland pojkarna). Av de 
som korsar vägen känner 21 procent flickorna mot 13 procent av pojkarna ibland, oftast eller alltid 
oro när de korsar vägen när de ska till hållplatsen på väg till skolan. En annan skillnad som kan 
vara värd att notera är att 82 procent av pojkarna mot 76 procent av flickorna uppger att de känner 
till försöket. Flickorna är dock något positivare till åtgärden och upplever också i något högre grad 
att hastigheten sänkts. 
 

 

 
 

 Flicka Pojke 

  Antal Kolumn % Antal Kolumn % 

Vilken klass (årskurs) går 
du i? 

Förskola 
6 4,2 % 6 3,9 % 

  1 åk 9 6,3 % 2 1,3 % 

  2 åk 8 5,6 % 11 7,1 % 

  3 åk 9 6,3 % 5 3,2 % 

  4 åk 8 5,6 % 17 11,0 % 

  5 åk 18 12,7 % 17 11,0 % 

  6 åk 16 11,3 % 17 11,0 % 

  7 åk 20 14,1 % 23 14,8 % 

  8 åk 20 14,1 % 28 18,1 % 
  9 åk 27 19,0 % 27 17,4 % 

  Total 142 100,0 % 155 100,0 % 

Hur ofta åker du stor buss 
till skolan det här läsåret 
(ht07-vt08) 

Ingen skoldag 
11 7,7 % 15 9,7 % 

  Färre än hälften av skoldagarna 2 1,4 % 7 4,5 % 
  Ungefär hälften av skoldagarna 

9 6,3 % 0 ,0 % 

  Fler än hälften av skoldagarna 
11 7,7 % 11 7,1 % 

  Varje skoldag 
109 76,8 % 122 78,7 % 

  Vet inte 0 ,0 % 0 ,0 % 

  Total 142 100,0 % 155 100,0 % 

Hur ofta åker du stor buss 
hem från skolan det här 
läsåret? 

Ingen skoldag 
18 12,7 % 16 10,3 % 

  Färre än hälften av skoldagarna 7 4,9 % 18 11,6% 
  Ungefär hälften av skoldagarna 

7 4,9 % 2 1,3 % 

  Fler än hälften av skoldagarna 
15 10,6 % 15 9,7 % 

  Varje skoldag 
95 66,9 % 103 66,5 % 

  Vet inte 0 ,0 % 0 ,0 % 

  Total 142 100,0 % 155 100,0 % 
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  Flicka Pojke 

  Antal Kolumn % Antal Kolumn % 

Kliver du på och av vid samma 
hållplatser som förra läsåret? 

Ej svar 
4 3,0 % 3 2,1 % 

  Ja, alla hållplatser 
är samma 102 77,3 % 95 66,0 % 

  Nej, alla 
hållplatser är inte 
samma som förra 
läsåret 

11 8,3 % 18 12,5 % 

  Jag åkte inte buss 
förra året 12 9,1 % 24 16,7 % 

  Vet inte 3 2,3 % 4 2,8 % 

Behöver du korsa vägen för att 
komma till din hållplats på morgonen 
det här läsåret? 

Ej svar 
6 4,5 % 3 2,1 % 

  Nej 63 47,7 % 81 56,3 % 

  Ja 63 47,7 % 60 41,7 % 

När du korsar vägen på morgonen, 
hur ofta känner du dig orolig? 

Ej svar 
1 1,6 % 1 1,7 % 

  Aldrig 43 68,3 % 40 66,7 % 

  Sällan 6 9,5 % 11 18,3 % 
  Ibland 11 17,5 % 4 6,7 % 

  Oftast 2 3,2 % 3 5,0 % 

  Alltid 0 ,0 % 1 1,7 % 

  Total 63 100,0 % 60 100,0 % 

Hur ofta följer någon vuxen dig över 
vägen på morgonen, det här läsåret? 

Ej svar 
0 ,0 % 0 ,0 % 

  Ingen skoldag 47 74,6 % 53 88,3 % 

  Färre än hälften av 
skoldagarna 4 6,3 % 1 1,7 % 

  Ungefär hälften av 
skoldagarna 1 1,6 % 0 ,0 % 

  Fler än hälften av 
skoldagarna 0 ,0 % 1 1,7 % 

  Varje skoldag 11 17,5 % 5 8,3 % 

  Vet inte 0 ,0 % 0 ,0 % 

  Total 

63 100,0 % 60 100,0 % 

Behöver du korsa vägen för att 
komma hem från bussen, det här 
läsåret? 

Ej svar 
5 3,8 % 6 4,2 % 

  Nej 71 53,8 % 70 48,6 % 

  Ja 56 42,4 % 68 47,2 % 

  Total 132 100,0 % 144 100,0 % 

När du korsar vägen för att komma 
hem, hur ofta känner du dig orolig? 

Ej svar 
3 5,4 % 2 2,9 % 

  Aldrig 43 76,8 % 48 70,6 % 

  Sällan 2 3,6 % 8 11,8 % 

  Ibland 5 8,9 % 7 10,3 % 

  Oftast 2 3,6 % 2 2,9 % 

  Alltid 1 1,8 % 1 1,5 % 

  Total 56 100,0 % 68 100,0 % 
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  Flicka Pojke 

  Antal Kolumn % Antal Kolumn % 

Hur ofta följer någon vuxen dig över 
vägen när du ska hem, det här 
läsåret? 

Ej svar 
2 3,6 % 2 2,9 % 

  Ingen skoldag 49 87,5 % 63 92,6 % 

  Färre än hälften 
av skoldagarna 0 ,0 % 1 1,5 % 

  Ungefär hälften av 
skoldagarna 1 1,8 % 0 ,0 % 

  Fler än hälften av 
skoldagarna 0 ,0 % 1 1,5 % 

  Varje skoldag 4 7,1 % 1 1,5 % 

  Vet inte 0 ,0 % 0 ,0 % 

  Total 

56 100,0% 68 100,0% 

 

Hur har det känts det här läsåret, när 
du tar dig till hållplatsen på 
morgonen? 

Ej svar 
7 5,3 % 7 4,9 % 

  Mycket 
farligt/otryggt 

0 ,0 % 1 ,7 % 

  Ganska 
farligt/otryggt 

3 2,3 % 7 4,9 % 

  Ganska 
säkert/tryggt 

26 19,7 % 28 19,4 % 

  Mycket 
säkert/tryggt 

96 72,7% 101 70,1 % 

  Total 132 100,0 % 144 100,0 % 

Hur har det känts det här läsåret, när 
du väntar vid hållplatsen på 
morgonen? 

Ej svar 
5 3,8 % 9 6,3 % 

  Mycket 
farligt/otryggt 

1 ,8 % 0 ,0 % 

  Ganska 
farligt/otryggt 

2 1,5 % 5 3,5 % 

  Ganska 
säkert/tryggt 

24 18,2 % 26 18,1 % 

  Mycket 
säkert/tryggt 

100 75,8 % 104 72,2 % 

  Total 132 100,0 % 144 100,0 % 

Hur har det känts det här läsåret, när 
du väntar vid skolans hållplats på 
eftermiddagen? 

Ej svar 
10 7,6 % 6 4,2 % 

  Mycket 
farligt/otryggt 

1 ,8 % 1 ,7 % 

  Ganska 
farligt/otryggt 

2 1,5 % 3 2,1 % 

  Ganska 
säkert/tryggt 

20 15,2 % 25 17,4 % 

  Mycket 
säkert/tryggt 

99 75,0 % 109 75,7 % 

  Total 132 100,0 % 144 100,0 % 
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Flicka Pojke  

Antal Kolumn % Antal Kolumn % 
Hur har det känts det här läsåret, när 
du kliver av och tar dig hem på 
eftermiddagen? 

Ej svar 
10 7,6 % 11 7,6 % 

  Mycket 
farligt/otryggt 

1 ,8 % 0 ,0 % 

  Ganska 
farligt/otryggt 

5 3,8 % 9 6,3 % 

  Ganska 
säkert/tryggt 

21 15,9 % 21 14,6 % 

  Mycket 
säkert/tryggt 

95 72,0 % 103 71,5 % 

  Total 132 100,0 % 144 100,0 % 

Känner du till försöket med 30-
regeln? 

Ej svar 
3 2,3 % 5 3,5 % 

  Nej 29 22,0 % 21 14,6 % 

  Ja 100 75,8 % 118 81,9 % 

  Total 132 100,0 % 144 100, 0% 

Tycker du att 30-regeln är bra? Ej svar 7 5,3 % 10 6,9 % 

  Nej 3 2,3 % 8 5,6 % 

  Ja 122 92,4 % 126 87,5 % 

  Total 132 100,0 % 144 100,0 % 
Hur många bilar kör sakta (högst 30 
km/h) förbi dina hållplatser när 
bussen står där, det här läsåret 
jämfört med förra? 

Ej svar 

5 3,8 % 11 7,6 % 

  Ingen bil kör 
långsamt förbi 13 9,8 % 12 8,3 % 

  Mindre än hälften 
av bilarna kör 
sakta förbi 

12 9,1 % 15 10,4 % 

  Hälften kör sakta 
förbi 

8 6,1 % 11 7,6 % 

  Mer än hälften av 
bilarna kör sakta 
förbi 

29 22,0 % 29 20,1 % 

  Alla bilar kör sakta 
förbi 

18 13,6 % 14 9,7 % 

  Vet inte 47 35,6 % 52 36,1 % 

  Total 132 100,0 % 144 100,0 % 

Kör bilarna fortare eller saktare förbi 
dina hållplatser när bussen står där, 
det här läsåret jämfört med förra? 

Ej svar 
7 5,3 % 11 7,6 % 

  De kör saktare nu 24 18,2 % 32 22,2 % 

  De kör fortare nu 1 ,8 % 1 ,7 % 

  Ingen skillnad 40 30,3 % 32 22,2 % 

  Vet inte 60 45,5 % 68 47,2 % 

  Total 132 100,0 % 144 100,0 % 

  Flicka Pojke 
Har du varit med om någon olycka 
eller har det nästan hänt någon olycka 
när du har varit på väg till eller från 
hållplatsen det här läsåret? 

Ej svar 

5 3,8 % 3 2,1 % 

  Nej 126 95,5 % 136 94,4 % 

  Ja 1 ,8 % 5 3,5 % 
  Total 132 100,0 % 144 100,0 % 

Har du varit med om någon olycka 
eller har det nästan hänt någon olycka 
vid hållplatsen det här läsåret? 

Ej svar 
6 4,5 % 4 2,8 % 

  Nej 123 93,2 % 135 93,8 % 

  Ja 3 2,3 % 5 3,5 % 
  Total 132 100,0 % 144 100,0 % 
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Bilaga 2 Uppdelning på årskurs     
 
Analysen av denna uppdelning på årskurs kan inte helt överraskande sammanfattas med att i takt 
med att man blir äldre ökar trygghetskänslan. Framförallt de yngsta, och materialet är tydligt även 
om antalet observationer inte är så stort, är betydligt mindre trygga än de båda äldre 
årskursgrupperna. De yngsta upplever också större effekter av åtgärden och är mer positiva till 
försöket. 
 

  F-3 4-6 7-9 

  Antal Kolumn % Antal Kolumn % Antal Kolumn % 

Är du flicka eller pojke? Ej svar 0 ,0 % 2 2,1 % 4 2,7 % 

  Flicka 32 57,1 % 42 44,2 % 67 45,0 % 

  Pojke 24 42,9 % 51 53,7 % 78 52,3 % 
  Total 56 100,0 % 95 100,0 % 149 100,0 % 

Hur ofta åker du stor buss till skolan det 
här läsåret (ht07-vt08) 

Ej svar 
0 ,0 % 0 ,0 % 2 1,3 % 

  Ingen skoldag 13 23,2 % 10 10,5 % 3 2,0 % 
  Färre än hälften av 

skoldagarna 2 3,6 % 1 1,1 % 6 4,0 % 

  Ungefär hälften av 
skoldagarna 4 7,1 % 1 1,1 % 4 2,7 % 

  Fler än hälften av 
skoldagarna 9 16,1 % 6 6,3 % 7 4,7 % 

  Varje skoldag 28 50,0 % 77 81,1 % 126 84,6 % 

  Vet inte 0 ,0 % 0 ,0 % 1 ,7 % 

  Total 56 100,0 % 95 100,0 % 149 100,0 % 

Hur ofta åker du stor buss hem från 
skolan det här läsåret? 

Ej svar 
0 ,0 % 0 ,0 % 2 1,3 % 

  Ingen skoldag 19 33,9 % 12 12,6 % 3 2,0 % 

  Färre än hälften av 
skoldagarna 14 25,0 % 3 3,2 % 8 5,4 % 

  Ungefär hälften av 
skoldagarna 5 8,9 % 1 1,1 % 3 2,0 % 

  Fler än hälften av 
skoldagarna 5 8,9 % 5 5,3 % 19 12,8 % 

  Varje skoldag 13 23,2 % 74 77,9 % 113 75,8 % 

  Vet inte 0 ,0 % 0 ,0 % 1 ,7 % 

  Total 56 100,0 % 95 100,0 % 149 100,0 % 

Kliver du på och av vid samma 
hållplatser som förra läsåret? 

Ej svar 
3 6,7 % 0 ,0% 4 2,7 % 

  Ja, alla hållplatser är 
samma 34 75,6 % 56 65,1 % 106 72,6 % 

  Nej, alla hållplatser 
är inte samma som 
förra läsåret 

1 2,2 % 14 16,3 % 15 10,3 % 

  Jag åkte inte buss 
förra året 5 11,1 % 16 18,6 % 15 10,3 % 

  Vet inte 2 4,4 % 0 ,0 % 6 4,1 % 

  Total 45 100,0 % 86 100,0 % 146 100,0 % 

Behöver du korsa vägen för att komma 
till din hållplats på morgonen det här 
läsåret? 

Ej svar 
2 4,4 % 1 1,2 % 7 4,8 % 

  Nej 23 51,1 % 46 53,5 % 74 50,7 % 

  Ja 20 44,4 % 39 45,3 % 65 44,5 % 

  Total 45 100,0 % 86 100,0 % 146 100,0 % 
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  F-3 4-6 7-9 

  Antal Kolumn % Antal Kolumn % Antal Kolumn % 

När du korsar vägen på morgonen, hur 
ofta känner du dig orolig? 

Ej svar 
1 5,0 % 1 2,6 % 1 1,5 % 

  Sällan 2 10,0 % 7 17,9 % 8 12,3 % 

  Ibland 9 45,0 % 4 10,3 % 2 3,1 % 

  Oftast 1 5,0 % 1 2,6 % 3 4,6 % 

  Alltid 1 5,0 % 0 ,0 % 0 ,0 % 
  Aldrig 6 30,0 % 26 66,7 % 51 78, % 

  Total 20 100,0 % 39 100,0 % 65 100,0 % 

Hur ofta följer någon vuxen dig över 
vägen på morgonen, det här läsåret? 

Ej svar 
0 ,0 % 0 ,0 % 1 1,5 % 

  Ingen skoldag 4 20,0 % 32 82,1 % 62 95,4 % 

  Färre än hälften av 
skoldagarna 2 10,0 % 4 10,3 % 0 ,0 % 

  Ungefär hälften av 
skoldagarna 1 5,0 % 0 ,0 % 0 ,0 % 

  Fler än hälften av 
skoldagarna 0 ,0 % 0 ,0 % 1 1,5 % 

  Varje skoldag 13 65,0 % 3 7,7 % 1 1,5 % 

  Vet inte 0 ,0 % 0 ,0 % 0 ,0 % 

  Total 

20 100,0 % 39 100,0 % 65 100,0 % 

Behöver du korsa vägen för att komma 
hem från bussen, det här läsåret? 

Ej svar 
3 6,7 % 1 1,2 % 8 5,5 % 

  Nej 35 77,8 % 47 54,7 % 58 39,7 % 

  Ja 7 15,6 % 38 44,2 % 80 54,8 % 

  Total 45 100,0 % 86 100,0 % 146 100,0 % 

När du korsar vägen för att komma 
hem, hur ofta känner du dig orolig? 

Ej svar 
1 14,3 % 4 10,5 % 1 1,3 % 

  Aldrig 2 28,6 % 25 65,8 % 64 80,0 % 
  Sällan 1 14,3 % 2 5,3 % 7 8,8 % 

  Ibland 2 28,6 % 5 13,2 % 5 6,3 % 

  Oftast 0 ,0 % 2 5,3 % 2 2,5 % 

  Alltid 1 14,3 % 0 ,0 % 1 1,3 % 

  Total 7 100,0 % 38 100,0 % 80 100,0 % 

Hur ofta följer någon vuxen dig över 
vägen när du ska hem, det här läsåret? 

Ej svar 
1 14,3 % 1 2,6 % 1 1,3 % 

  Ingen skoldag 1 14,3 % 34 89,5 % 78 97,5 % 

  Färre än hälften av 
skoldagarna 1 14,3 % 0 ,0 % 0 ,0 % 

  Ungefär hälften av 
skoldagarna 0 ,0 % 1 2,6 % 0 ,0% 

  Fler än hälften av 
skoldagarna 1 14,3 % 0 ,0 % 0 ,0 % 

  Varje skoldag 3 42,9 % 2 5,3 % 1 1,3 % 

  Vet inte 0 ,0 % 0 ,0 % 0 ,0 % 



  36

 F-3 4-6 7-9 

  Antal Kolumn % Antal Kolumn % Antal Kolumn % 

Hur har det känts det här läsåret, 
när du tar dig till hållplatsen på 
morgonen? 

Ej svar 
5 11,1 % 3 3,5 % 7 4,8 % 

  Mycket farligt/otryggt 0 ,0 % 0 ,0 % 1 ,7 % 

  Ganska farligt/otryggt 2 4,4 % 3 3,5 % 5 3,4 % 

  Ganska säkert/tryggt 17 37,8 % 18 20,9 % 20 13,7 % 

  Mycket säkert/tryggt 21 46,7 % 62 72,1 % 113 77,4 % 

  Total 45 100,0 % 86 100,0 % 146 100,0 % 

Hur har det känts det här läsåret, 
när du väntar vid hållplatsen på 
morgonen? 

Ej svar 
4 8,9 % 5 5,8 % 5 3,4 % 

  Mycket farligt/otryggt 0 ,0 % 0 ,0 % 1 ,7 % 

  Ganska farligt/otryggt 2 4,4 % 2 2,3 % 3 2,1 % 

  Ganska säkert/tryggt 17 37,8 % 19 22,1 % 16 11,0 % 

  Mycket säkert/tryggt 22 48,9 % 60 69,8 % 121 82,9 % 
  Total 45 100,0 % 86 100,0 % 146 100,0 % 

Hur har det känts det här läsåret, 
när du väntar vid skolans 
hållplats på eftermiddagen? 

Ej svar 
9 20,0 % 3 3,5 % 5 3,4 % 

  Mycket farligt/otryggt 0 ,0 % 1 1,2 % 1 ,7 % 
  Ganska farligt/otryggt 0 ,0 % 2 2,3 % 3 2,1 % 

  Ganska säkert/tryggt 6 13,3 % 16 18,6 % 24 16,4 % 

  Mycket säkert/tryggt 30 66,7 % 64 74,4 % 113 77,4 % 

  Total 45 100,0 % 86 100,0 % 146 100,0 % 

Hur har det känts det här läsåret, 
när du kliver av och tar dig hem 
på eftermiddagen? 

Ej svar 
10 22,2 % 5 5,8 % 8 5,5 % 

  Mycket farligt/otryggt 0 ,0 % 0 ,0 % 1 ,7 % 

  Ganska farligt/otryggt 2 4,4 % 5 5,8 % 7 4,8 % 

  Ganska säkert/tryggt 15 33,3 % 12 14,0 % 15 10,3 % 

  Mycket säkert/tryggt 18 40,0 % 64 74,4 % 115 78,8 % 

  Total 45 100,0 % 86 100,0 % 146 100,0% 

Känner du till försöket med 30-
regeln? 

Ej svar 
2 4,4 % 1 1,2 % 5 3,4 % 

  Nej 15 33,3 % 11 12,8 % 24 16,4 % 

  Ja 28 62,2 % 74 86,0 % 117 80,1 % 

  Total 45 100,0 % 86 100,0 % 146 100,0 % 

Tycker du att 30-regeln är bra? Ej svar 2 4,4 % 4 4,7 % 11 7,5 % 
  Nej 0 ,0 % 2 2,3 % 11 7,5 % 

  Ja 43 95,6 % 80 93,0 % 124 84,9 % 

  Total 45 100,0 % 86 100,0 % 146 100,0 % 
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 F-3 4-6 7-9 
 Antal Kolumn % Antal Kolumn % Antal Kolumn % 
Hur många bilar kör sakta (högst 
30 km/h) förbi dina hållplatser 
när bussen står där, det här 
läsåret jämfört med förra? 

Ej svar 

2 4,4 % 2 2,3 % 12 8,2 % 

  Ingen bil kör långsamt förbi 
3 6,7 % 9 10,5 % 15 10,3 % 

  Mindre än hälften av bilarna 
kör sakta förbi 3 6,7 % 7 8,1 % 17 11,6 % 

  Hälften kör sakta förbi 4 8,9 % 3 3,5 % 12 8,2 % 

  Mer än hälften av bilarna 
kör sakta förbi 13 28,9 % 21 24,4 % 22 15,1 % 

  Alla bilar kör sakta förbi 7 15,6 % 14 16,3 % 11 7,5 % 

  Vet inte 13 28,9 % 30 34,9 % 57 39,0 % 

  Total 45 100,0 % 86 100,0 % 146 100,0 % 
Kör bilarna fortare eller saktare 
förbi dina hållplatser när bussen 
står där, det här läsåret jämfört 
med förra? 

Ej svar 

2 4,4 % 2 2,3 % 14 9,6 % 

  De kör saktare nu 14 31,1 % 20 23,3 % 22 15,1 % 

  De kör fortare nu 0 ,0 % 1 1,2 % 2 1,4 % 

  Ingen skillnad 8 17,8 % 30 34,9 % 34 23,3 % 

  Vet inte 21 46,7 % 33 38,4 % 74 50,7 % 
  Total 45 100,0 % 86 100,0 % 146 100,0 % 

Har du varit med om någon 
olycka eller har det nästan hänt 
någon olycka när du har varit på 
väg till eller från hållplatsen det 
här läsåret? 

Ej svar 

2 4,4 % 1 1,2 % 5 3,4 % 

  Nej 42 93,3 % 82 95,3 % 137 93,8 % 

  Ja 1 2,2 % 3 3,5 % 4 2,7 % 

  Total 45 100,0 % 86 100,0 % 146 100,0 % 

Har du varit med om någon 
olycka eller har det nästan hänt 
någon olycka vid hållplatsen det 
här läsåret? 

Ej svar 

2 4,4 % 1 1,2 % 6 4,1 % 

  Nej 42 93,3 % 80 93,0 % 136 93,2 % 

  Ja 1 2,2 % 5 5,8 % 4 2,7 % 

  Total 45 100,0 % 86 100,0 % 146 100,0 % 
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Bilaga 3 Enkäten 
       
Frågor till alla elever som åker eller har åkt stor buss till skolan 

 
 
1. Är du  flicka eller pojke?  

 
2. Hur många år är du? _____________________år 

 
3. Vilken klass (årskurs) går du i? (F=förskoleklass) 

 
F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          
 

4. Hur ofta åker du stor buss till skolan det här läsåret (ht07–vt08)? 
 Ingen skoldag    
 Färre än hälften av skoldagarna 
 Ungefär hälften av skoldagarna    
 Fler än hälften av skoldagarna 
 Varje skoldag 
 Vet inte 

 
5. Hur ofta åker du stor buss hem från skolan det här läsåret? 

 Ingen skoldag    
 Färre än hälften av skoldagarna 
 Ungefär hälften av skoldagarna    
 Fler än hälften av skoldagarna  
 Varje skoldag 
 Vet inte 

 
6. Om du oftare åker buss till eller från skolan det här läsåret jämfört med förra – 

vad beror det på?  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
7. Om du mindre ofta åker buss till eller från skolan det här läsåret jämfört med 

förra – vad beror det på?  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
Om du inte alls åker stor buss till eller från skolan det här läsåret 

behöver du inte svara på fler frågor. 

 
Tack för dina svar! 

 

Om du åker stor buss till eller från skolan det här läsåret, var snäll och 
fyll i de frågor som är kvar.  
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En fråga om hållplatserna 
 

8. Kliver du på och av vid samma hållplatser som förra läsåret? 
 Ja, alla hållplatser är samma 
 Nej, alla hållplatser är inte samma som förra läsåret 
 Jag åkte inte buss förra året  
 Vet inte  

 
Frågor om sällskap av vuxen på morgonen 

 
9. Behöver du korsa vägen för att komma till din hållplats på morgonen det här 

läsåret? 
 Nej  hoppa till fråga 13.     
 Ja  

 
10. Hur ofta följer någon vuxen dig över vägen på morgonen det här läsåret? 

 Ingen skoldag    
 Färre än hälften av skoldagarna 
 Ungefär hälften av skoldagarna    
 Fler än hälften av skoldagarna 
 Varje skoldag 
 Vet inte 

    
11. Om någon vuxen oftare än förra läsåret följer dig till hållplatsen på morgonen – 

vad beror det på?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

12. Om någon vuxen mindre ofta än förra läsåret följer dig från hållplatsen på 
morgonen– vad beror det på?  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
Frågor om sällskap av vuxen på eftermiddagen 

 
13. Behöver du korsa vägen för att komma hem från bussen det här läsåret? 

Nej  hoppa till fråga 17.     
Ja 
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14. Hur ofta är det någon vuxen som följer dig över vägen när du ska hem det här 
läsåret? 

 Ingen skoldag    
 Färre än hälften av skoldagarna 
 Ungefär hälften av skoldagarna    
 Fler än hälften av skoldagarna 
 Varje skoldag 
 Vet inte 

 
15. Om någon vuxen oftare än förra läsåret följer dig över vägen när du ska hem – 

vad beror det på? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

  
16. Om du mindre ofta än förra läsåret har någon vuxen som följer dig över vägen 

när du ska hem – vad beror det på?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

Frågor om säkerhet och trygghet 

 
17. Hur har det känts det här läsåret, när du tar dig till hållplatsen på morgonen?  

 
 

 
 

 

18. Hur har det känts det här läsåret, när du väntar vid hållplatsen på morgonen? 

19. Hur har det känts det här läsåret, när du väntar vid skolans hållplats på 

eftermiddagen? 

 
 

Mycket 
säkert/tryggt 

Ganska  
säkert/tryggt 

Ganska  
farligt/otryggt 

Mycket 
farligt/otryggt 

    

 

Mycket 
säkert/tryggt 

Ganska  
säkert/tryggt 

Ganska  
farligt/otryggt 

Mycket 
farligt/otryggt 

    

    

     

 

Mycket 
säkert/tryggt 

Ganska  
säkert/tryggt 

Ganska  
farligt/otryggt 

Mycket 
farligt/otryggt 
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20. Hur har det känts det här läsåret, när du kliver av och tar dig hem på 

eftermiddagen? 

 
 

Frågor om försöket med 30-regeln  

 
21. Känner du till försöket med 30-regeln? 

  Nej 
 Ja 

 
22.  Enligt 30-regeln får bilarna inte köra fortare än 30 kilometer i timmen förbi 

bussen vid hållplatsen.                               

Tycker du att 30-regeln är bra? 
 Nej  
 Ja  

 

Varför tycker du så? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

 
23. Hur många bilar kör sakta (högst 30 kilometer i timmen) förbi hållplatsen det 

här läsåret?  
 Ingen bil kör sakta förbi    
 Mindre än hälften av bilarna kör sakta förbi 
 Hälften kör sakta förbi    
 Mer än hälften av bilarna kör sakta förbi 
 Alla bilar kör sakta förbi 
 Vet inte 

 
24. Hur många bilar körde sakta (högst 30 kilometer i timmen) förra läsåret?  

 Ingen bil körde sakta förbi    
 Mindre än hälften av bilarna körde sakta förbi 
 Hälften körde sakta förbi    
 Mer än hälften av bilarna körde sakta förbi 
 Alla bilar körde sakta förbi 
 Vet inte 

 

 

 

Mycket 
säkert/tryggt 

Ganska  
säkert/tryggt 

Ganska  
farligt/otryggt 

Mycket 
farligt/otryggt 
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Frågor om olyckor 

 

25. Har du varit med om någon olycka eller har det nästan hänt någon olycka när 
du har varit på väg till eller från bussen det här läsåret? 

 Nej – hoppa till fråga 27. 
 Ja 

 
26. Beskriv vad som hände och hur du kände då? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 

27. Har du varit med om någon olycka eller har det nästan hänt någon olycka när 
du stigit på eller klivit av stor buss det här läsåret? 

 Nej – hoppa till fråga 29. 
 Ja 

 
28. Beskriv vad som hände och hur du kände då? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
29.  Beskriv hur du tycker att resan kan bli säkrare för er som åker buss? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
 

Tack för att du svarade på frågorna! 
 

Om du vill berätta något mer kan du göra det här nedanför. Fortsätt gärna på baksidan. Där finns 
också plats att rita och beskriva.



9
Utvärdering av 30-rekommendationen på Gotland

Utvärdering av försöket med 30 km/tim vid  
passerande av skolskjutsar i Linköping

- Utvärdering av chaufförernas uppfattning och erfarenhet 
av försöket med lagstadgad 30 km/h i Linköping



 

 

Förord 

Föreliggande studie har genomförts på uppdrag av Vägverket där Robert Östlund har 
varit kontaktperson. Regionalt har Andreas Green varit Vägverkets kontaktperson och 
för Linköpings kommun Christer Gunnarsson. Arbetet har genomförts inom ramen för 
utvärderingen av en försöksförordning som föreskriver hastighetsbegränsning till 
30 kilometer i timmen vid passering av buss som stannat för passagerares på- eller 
avstigning. Vid VTI har Gunilla Sörensen, Linda Renner och undertecknad medverkat. 
Catharina Sahlander på Vägverket har ansvarat för utskick av enkäten och påminnelse 
till dem som inte har svarat. Vidare har ett flertal representanter för busstrafiken i 
kommunen medverkat. 

Vi vill tacka alla som bidragit till att studien har kunnat genomföras, framför allt de 
chaufförer som har svarat på vår enkät.  

 

Linköping 28 augusti 2008 

 

 

Anna Anund 
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1 Bakgrund 

1.1 Test av 30-begränsning vid hållplatser 

På tre vägsträckor i Linköpings kommun testas en ny bestämmelse vid busshållplatser. 
Bestämmelsen säger att 30 kilometer i timmen är den högsta tillåtna hastigheten vid 
passering av buss som stannat för passagerares på- eller avstigning. Regeln gäller för 
passerande fordon, oavsett i vilken riktning de passerar. Det betyder att både de som 
hinner upp en buss som stannat och de som möter den måste följa bestämmelsen. 
Bestämmelsen har fastslagits i en försöksförordning, SFS2005:951, och försökets 
omfattning i Linköping framgår närmare av Vägverkets föreskrift 2007:243. De sträckor 
som ingår redovisas i Tabell 1 enligt den beskrivning som ges i Vägverkets 
informationsbroschyr. På de tre vägavsnitten förekommer såväl 50- som 70-sträckor.  

  

Malmslätt – Västerlösa, väg 1030  

Vårdsberg mot Björsäter, väg 761  

Landeryd – Bjärka Säby, väg 687  

Tabell 1 Försökssträckor med 30-begränsning i Linköpings kommun. 

För att påminna medtrafikanterna om den nya bestämmelsen har bussarna som trafikerar 
de aktuella områdena utrustats med kvadratiska digitala skyltar. Kraven för dessa 
framgår i VVFS 2007:233. Chauffören kan aktivera skyltarna när bussen stannar för på- 
eller avstigning på försökssträckorna så att skyltarna blinkar 30 i gult mot svart 
bakgrund, se Figur 1. När skolelever ska kliva på eller av bussarna på andra sträckor 
kan chauffören aktivera skylten så att en siluett av den ikon som finns på den 
traditionella skolskjutsskylten blinkar i gult mot den svarta bakgrunden, se figur 2. 
Skyltarna är monterade både på bussens front och på dess baksida. 

 

 

 

 

 

Figur 1 Digital skylt med 30 Figur 2 Digital skylt med barn-ikon 

De bussar som tidigare var utrustade med den ordinarie skolskjutsskylten (se  

Figur 3) har fått den bortmonterad inför försöket, i den mån nya skyltar kunde levereras.  

 

Ett tidigare försök pågick läsåret 2006/2007 på Gotland. Där uppmanades trafikanterna 
att sänka farten till 30 km/h förbi bussar vid hållplats, se t.ex. Vägverket publikation 
2007:152. Kampanjen kopplades till de så kallade skolskjutsskyltarna (se  
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Figur 3) och skulle gälla när bussen hade stannat för på- eller avstigning och chauffören 
hade tänt skyltens blinklyktor. Såväl upphandlad skolskjuts som linjebussar omfattades 
av rekommendationen. Även bussar i turer som inte var att betrakta som skolskjutsturer 
skulle använda sig av skylten. Rekommendationen gällde dagtid från klockan sex på 
morgonen till klockan sju på kvällen. 
 

 

 

 

 

 

Figur 3 Skolskjutsskylt  

I samband med denna kampanj genomfördes en rad studier, däribland två som berörde 
chaufförerna: dels en enkätstudie (Anund och Renner, 2007) dels djupintervjuer med 
chaufförer (Anund och Sörensen, 2006). Resultaten visade att trots att många chaufförer 
upplevde att flertalet av medtrafikanterna körde fortare än 30 km/h när de passerade 
bussen, var majoriteten av dem positiva till 30-rekommendationen. Ungefär 70 procent 
av chaufförer trodde dock att en lagstadgad 30-begränsning skulle ge bättre säkerhet än 
rekommendationen att hålla 30 km/h.  

Inför läsåret 2007/2008 infördes lokala hastighetsbegränsningar till 30 km/h på försök i 
Örnsköldsvik och Linköping. I Linköping begränsades försöksområdet till de tre 
vägsträckorna utanför stadskärnan som beskrivs i Tabell 1. I Örnsköldsvik omfattades 
alla 50- och 70-sträckor, med undantag av E4:an. I båda kommunerna används den nya 
skylten (se Figur 1) för att påminna om bestämmelsen. Dessa försök omfattar 
tillskillnad från Gotlandsförsöket bussresenärer oavsett ålder.  

Avsikten med försöksverksamheten är att utreda förslagets juridiska, ekonomiska och 
praktiska betydelse. 



 

2 Syfte 

Syftet med föreliggande enkätstudie är att fånga de erfarenheter chaufförerna har av att 
köra buss under 30-försöket i Linköpings kommun. Nackdelar och fördelar med den nya 
bestämmelsen ska belysas. Av de hypoteser som ställdes i förarbetet till 30-regeln 
(Sörensen, Anund, Varhelyi, Hyden, & Nilsson, 2006) ska föreliggande studie bidra till 
att följande hypoteser helt eller delvis kan besvaras.  

Chaufförer 
• Chauffören vid hållplats glömmer/glömmer inte att aktivera skylten  
• Chauffören blir mindre/mer omsorgsfull om passagerarna.  
• Chaufförerna upplever åtgärden positivt/negativt  

Medtrafikanter 
• Fordonsförare sänker/höjer hastigheten vid hållplats med buss 
• Fordonsförare i bussens körriktning sänker/höjer hastigheten mer än förare för 

mötande fordon. 
• En andel av fordonsförarna har/har inte tillräcklig kunskap om den nya 

bestämmelsen. 
• En andel av fordonsförarna följer/följer inte den nya bestämmelsen. 

Barn 
• Av- och påstigande passagerares beteende ändras så att säkerheten ökar/minskar 

vid hållplats.  
• Av- och påstigande passagerares trygghet (upplevd säkerhet) ökar/minskar vid 

hållplats. 
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3 Metod 

En enkät (se Bilaga 1) har konstruerats med utgångspunkt från de erfarenheter som 
drogs av enkätstudien på Gotland (Anund och Renner, 2007). Enkäterna skickades via 
posten till hemadresserna för alla busschaufförer i Linköping som kör på 
försökssträckorna. Studien är därmed att betrakta som en totalundersökning. Ett 
följebrev bifogades enkäten. Två påminnelser sändes ut. Den första påminnelsen 
utformades som ett vykort, den andra utgjordes av ett nytt följebrev och en enkät. 

Enkäten består av sammanlagt 29 numrerade frågor. Frågorna behandlar områdena 
erfarenhet och bakgrund, den nya 30-skylten, medtrafikanternas beteende, föräldrarna, 
barnen samt tillbud och olyckor. De allra flesta frågorna är kryssfrågor med 2–5 
svarsalternativ. För vissa frågor ombads chaufförerna att motivera sina svar. 

  

3.1 Population, övertäckning och bortfall 

En adresslista över chaufförer som kör på 30-sträckorna levererades från Vägverket. 
Listan omfattade totalt 162 chaufförer. Det visade sig att listan omfattade även några 
personer som inte kör buss på dessa sträckor. Det betyder att adresslista täckte en större 
population än den vi egentligen ville studera. De personer som inte kör på någon 30-
sträcka har plockats bort ur studien, vare sig de har svarat på enkäten eller ej. När vi 
räknar bort de totalt 18 personer som har angett att de inte kör buss på försökssträckorna 
och de tre som inte kör buss över huvud taget återstår en population på 141 chaufförer, 
varav 95 har besvarat enkäten. Detta ger en svarsfrekvens på 67 procent. De tre personer 
som har angett att de inte vet om de kör på försökssträckorna har räknats med. En 
chaufför besvarade bara de tre första frågorna, men skrev sedan att eftersom han bara 
hade kört tre gånger under den aktuella perioden kunde han inte besvara enkäten. Denna 
person har ansetts tillhöra populationen och har därför inkluderats i analysen. Av 
telefonsamtal framkom att det kan finnas fler av dem som har fått en enkät som inte kör 
på 30-sträckor. Vilka dessa personer var framgick dock inte av samtalet. Ingen 
bortfallsanalys har gjorts. Vi har istället antagit att svaren fördelar sig på samma sätt i 
bortfallet som bland de chaufförer som har svarat.  

Bortfallet på enskilda frågor varierar – merparten av frågorna har ett bortfall på mellan 0 
och 5 procent. Frågorna 1–8 om erfarenhet och bakgrund hade lägst bortfall (0–1 %). 
Frågorna 9–17 som gällde den nya 30-skylten hade, med några få undantag, ett partiellt 
bortfall (4–12 %). Fråga 16 skulle endast besvaras av vissa. Där är bortfallet 6–7 
personer vilket gör att det procentuellt sett blir stort (29–33 %). Fråga 17 skulle 
besvaras av något fler, men inte alla. Där är bortfallet 7–17 procent, utom för delfrågan 
om ljudindikering som har ett bortfall på 30 procent. Fråga 18–21 om medtrafikanternas 
beteende hade partiellt bortfall på 3–11 procent. Frågorna 22 och 23 om föräldrarnas 
beteende hade ett bortfall på 2–3 procent. Frågorna 24–26 om barnens beteende och 
säkerhet hade ett bortfall på 2–4 procent med undantag för fråga 24 som saknade 
svarsalternativet ”vet ej”. Där var bortfallet 16 procent. Det partiella bortfallet redovisas 
separat för varje fråga.  

När svaren på en fråga redovisas i form av andelar motsvarar detta den procentuella 
andelen av de chaufförer som har svarat på just den frågan (valid procent).  



 

4 Resultat och analys 

Resultaten från enkätundersökningen redovisas i detta kapitel i den ordning som 
frågorna ställdes. Kapitlet behandlar frågorna i ordningen: erfarenhet och bakgrund, den 
nya 30-skylten, medtrafikanternas beteende, föräldrarna, barnen samt tillbud och 
olyckor. Resultaten baseras på svar från 95 av de 141 chaufförer som kör på 30-
sträckorna i Linköping.  

 

4.1 Erfarenhet och bakgrund 

Fråga 1–4 

Bland de 95 chaufförer som svarade på enkäten fanns 80 män, 14 kvinnor och en person 
som inte uppgav kön. I genomsnitt var chaufförerna 52 år (std 10,5). Den yngsta var 28 
år och den äldsta 69. Det var en chaufför som inte uppgav sin ålder. Chaufförerna har i 
genomsnitt kört buss i 19 år (std 10,5), med en variation från ett års erfarenhet ända upp 
till 41 års erfarenhet. Männen var genomsnittligt något äldre än kvinnorna och hade 
också i genomsnitt kört buss drygt ett år längre än kvinnorna. En person avstod från att 
svara på frågan. 

Endast 15 procent av chaufförerna kör någon gång upphandlad skolskjuts och nästan 
ingen kör enbart upphandlad skolskjuts. Drygt tre fjärdedelar av chaufförerna (77 %) 
kör enbart linjetrafik och sammanlagt kör mer än 90 procent av chaufförerna linjetrafik i 
någon utsträckning. Alla chaufförer besvarade frågan. 
 

 

4.2 30-försöket 

Fråga 5–8 

Det var 86 procent av chaufförerna som ansåg att de har fått tillräcklig information om 
försöket med lagstadgad 30 km/h, medan 14 procent inte tyckte att de har det. Av de 
chaufförer som upplever att de inte har fått tillräcklig information, saknar flera av dem 
detaljerad information. Någon skriver att de bara har fått veta vilka sträckor som ingår 
och att de ska tända 30-skylten där. Andra säger att de inte har fått någon information 
alls. Ett par chaufförer saknar information om vilka vägar och hållplatser försöket 
omfattar. En av dem saknade också information om hur skyltarna fungerade. En 
chaufför avstod från att svara på frågan. 

En stor andel av chaufförerna (92 %) uppger att de vet när och var 30-
rekommendationen gäller. Det var dock 8 procent som uppgav att de inte vet detta. Tre 
chaufförer saknar all eller nästan all information, någon vill veta vilka vägar/hållplatser 
som ingår, en undrar när begränsningen gäller medan en annan undrar på vilken typ av 
vägar skyltarna ska användas. En chaufför avstod från att svara på frågan. 

I Figur 4 redovisas vad chaufförerna tycker om lagen om 30 km/h.  
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Tycker du att lagen om 30 km/h är bra?
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Figur 4 ”Tycker du att lagen om 30 km/h är bra?” (n=94) 

En stor majoritet (89 %) tyckte att lagen om 30 är bra, en liten grupp (4 %) uppgav att 
de inte vet vad de tycker om lagen medan 6 procent inte tyckte den var bra. En chaufför 
avstod från att svara på frågan. Av de chaufförer som inte tyckte att 30-regeln är bra, 
uppgav någon att den inte löser det egentliga problemet:  

”man kan dö även om man blir påkörd i 30 km/h”.  

Flera menade att bilisterna inte respekterar 30-gränsen och någon tycker att regeln bör 
gälla på alla vägar för att bilisterna annars inte kan veta var den gäller. En chaufför 
säger: 

”I vanlig linjekörning med skolbarn borde skolskjutsskylten få användas och borde då 
betyda 30. Anm.: 30-regeln är befogad på regelrätta skolskjutsturer och borde då gälla 
alltid och överallt (buss med skolskylt) På vanliga linjeturer borde den inte gälla, t.ex. 
finns ingen anledning att tvinga trafiken att gå i 30 km/h då någon enstaka resenär går 
på en buss på en perifer hållplats på en stor landsväg och ingen går av. Vuxna måste 
kunna lära sig att se sig för då de går av en buss. 30-regeln kan ge en falsk säkerhet, 
om resenärer räknar med att trafiken alltid kör så sakta att den kan stanna då de går 
över vägen – det kan ju alltid komma bilister som kör betydligt över 30 km/h. ”. 

En som inte vet om regeln är bra eller inte kommenterade att det är bra att bilisterna 
saktar ner, men påpekar att ungdomarna tappar respekten för trafiken, vilket ökar 
olycksrisken på sikt. En av dem som tyckte att regeln är bra kommenterar att fler 
fartkontroller behövs och en annan av dem säger att det är bra att bilisterna kör saktare 
men många vet inte vad som gäller. 

Av de chaufförer som svarat på enkäten skriver tre procent att de inte vet om de kör på 
någon 30-sträcka medan 97 procent skriver att de kör på 30-sträcka. En person avstod 
från att svara på frågan. 

 



 

 

4.3 Den nya 30-skylten 

Fråga 9-17 
De allra flesta (92 %) vet på vilka platser den nya skylten ska användas. Dock fanns det 
en liten grupp som var osäkra (4 %) och några som sa att de inte visste (3 %). Fyra 
avstod från att svara. När på dygnet skylten används framgår av Figur 5. 
 

Fråga 10 När på dygnet använder du den nya 30-skylten?
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Figur 5 Fördelning över när på dygnet 30-skylten används (n=88)  

Drygt hälften av chaufförerna (56%) använder alltid den nya skylten, oavsett när på 
dygnet och när under veckan. Mer än en fjärdedel (28%) svarade emellertid att de 
endast använder skylten skoldagar under dagtid och sju procent uppgav att de aldrig 
använder skylten. Sju chaufförer avstod från att besvara frågan. Få chaufförer uppgav 
att de använder skylten annan tid än de alternativ som ges i frågan. En säger dock att det 
är alltid – utom då man glömmer, en annan svarade att det blir om man får en buss som 
har skylt. Det fanns en skillnad i svaren beroende på om chauffören körde skolskjuts 
eller ej. Bland skolskjutschaufförerna svarade sju av tio att de tände skylten dagtid, 
endast skoldagar medan bara två av tio svarade att de alltid tände den. Bland övriga 
chaufförer svarade sex av tio att de alltid tände skylten medan bara två av tio svarade 
dagtid, endast skoldagar. 

Det var 12 procent av chaufförerna som uppgav att de använder 30-skylten på 
hållplatser som inte ingår i försöket, 84 procent svarade att de inte gör det och 4 procent 
vet inte om de gör det. Elva personer avstod från att svara. 
 
Hur långt från hållplatsen bussen är när chauffören tänder 30-skylten redovisas i Figur 
6. 
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Fråga 12 På vilket avstånd från hållplats tänder du den nya 30-skylten?
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Figur 6 Avstånd till hållplatsen när skyten tänds (n=87) 

Mer än hälften av chaufförerna (54%) uppgav att de tänder 30-skylten 100 meter före 
hållplats. Det fanns dock chaufförer som tänder betydligt närmare (ända ner emot 20 
meter). Drygt var tionde säger att de tänder på 150 meters avstånd. Nästan lika många 
tänder på 200 meters avstånd medan något färre tänder på 50 meters avstånd. Vid 
jämförelser mellan skolskjutschaufförer och övriga visar det sig åtta av tio 
skolskjutschaufförer svarar att de tänder på 100 meters avstånd medan bara knappt fem 
av tio bland de övriga gör så och en jämförelsevis större andel tänder på kortare avstånd 
än 100 meter. Åtta personer avstod från att svara på frågan. 
 
Närmare två tredjedelar av chaufförerna tyckte att det är lätt att komma ihåg att tända 
den nya 30-skylten medan en dryg tredjedel tycker att det är svårt. Tio chaufförer avstod 
från att svara. Av kommentarerna framkom att vissa tyckte att det var svårt på grund av 
att de inte alltid fick en buss med 30-skylt. Någon tyckte att det var svårt eftersom det 
var på så få platser skylten skulle tändas. Vid en jämförelse mellan skolskjutschaufförer 
och övriga var det lägre andel (13 %) bland skolskjutschaufförerna som tyckte att det 
var svårt att komma ihåg än bland de övriga chaufförerna, där det var 39 procent som 
tyckte att det var svårt.  
 
När det gäller säkerheten vid de platser där bussen stannar svarade en tredjedel av alla 
chaufförer att det inte finns hållplatser som de anser inte är säkra. Två tredjedelar anser 
emellertid att det gör det. I genomsnitt (median) stannade dessa chaufförer vid 4–5 
sådana platser, men det fanns några som stannade vid uppemot 20 platser de inte ansåg 
vara säkra. En chaufför uppgav att det rörde sig om 150 platser som inte var säkra på 
grund av att bussen delvis måste stå ute i vägbanan. Två personer avstod från att svara 
på frågan och ytterligare 20 angav inte eller visste inte hur många platser som var 
farliga. Några skrev hur stor andel det rörde sig om eller att det var få eller många. 
Vissa chaufförer har uppgett vilken den främsta orsaken är till att de tycker att 
hållplatserna inte är säkra. Det främsta skäl som anges är att ficka saknas. Vanliga 



 

orsaker var också att hållplatsen ligger på fel sida av vägen, skymd sikt på grund av t.ex. 
kurva eller backkrön, även problem att busschauffören inte ser på håll om någon står vid 
Resultaten var desamma oberoende av om chauffören körde skolskjuts eller inte. 
hållplatsen, smal väg, ingen eller för smal vägren, förbipasserande kör för fort, hållplats 
på 90-vägar samt att trafiken är tät.  
 
När det gäller om det går att se skylten i tid var det fler chaufförer som trodde att 
upphinnande medtrafikanter ser skylten i tid, jämfört med hur många som trodde att 
mötande gör det. På liknande sätt tror fler att medtrafikanterna ser skylten i tid i mörker 
jämfört med dagsljus. Totalt sett var det ungefär hälften av chaufförerna (53 %) som 
tror att medtrafikanterna ser 30-skylten i tid i alla de sex situationer som beskrevs i 
frågan. En tredjedel (32 %) visste inte om skylten syns i tid samtliga situationer. Fjorton 
procent trodde att i en eller flera av situationerna syntes skylten inte i tid. Mest osäkra 
på om skylten syntes i tid var man när det gällde möjligheterna att se skylten i dagsljus. 
Där var det en fjärdedel (24 %) som svarade att de inte visste om medtrafikanterna 
kunde se skylten i tid och ytterligare sju procent som svarade att trafikanterna inte ser 
den i tid. Två till fem chaufförer avstod från att svara på de sex delfrågorna. 
 
Närmare hälften av chaufförerna (44 %) svarade att de inte hade skolskjutsskylt tidigare 
och 41 procent angav att skylten slocknar av automatiskt. Dessa skulle inte svara på 
frågan som gällde hur man använder den nya skylten i jämförelse med den gamla 
skolskjutsskylten. Det återstod då 21 chaufförer som inte hade kryssat i något av dessa 
alternativ. Av dessa sa de flesta antingen att de tände skylten oftare eller att det inte var 
någon skillnad. När det gällde avståndet från hållplatsen sa de flesta antingen att de 
tänder längre ifrån eller på samma avstånd. Det var också de flesta som antingen släcker 
skylten längre ifrån eller på samma avstånd som tidigare. Sex till sju personer avstod 
från att svara. 
 
Frågan om hur skyltsystemet fungerade skulle enligt instruktionerna bara besvaras av 
dem som hade skolskjutsskylt tidigare. Av den anledningen presenteras endast deras 
svar, även om det var flera av de övriga som också svarade. De 53 chaufförer som inte 
har kryssat i att de inte hade skylt tidigare har samtliga antagits ha haft skolskjutsskylt 
tidigare. Av dessa var det tre fjärdedelar som tyckte att placeringen för på-
/avstängningsknapp fungerar bra medan 18 procent tyckte att det fungerade dåligt. 
Bland dem som inte hade skolskjutsskylt tidigare var det en högre andel som tyckte att 
placeringen fungerar dåligt. Ljudindikeringen fungerade dåligt enligt sju av tio 
chaufförer. Endast 14 procent tyckte att den fungerar bra. Ungefär hälften tyckte att 
ljusindikeringen fungerar dåligt och lika många tyckte att den fungerar bra. Skyltens 
placering på bussen fungerar däremot bra enligt många (85 %). De flesta (92 %) tyckte 
att användning av systemet med den nya skylten fungerar bra på landsbygd medan 
knappt hälften så stor andel (39 %) sa att det fungerar bra i tätort. Fler än hälften av 
chaufförerna var osäkra på hur systemet fungerar i tätort. Det var 4–9 chaufförer som 
inte besvarade delfrågorna, med undantag av frågan om ljudindikeringen där 16 
personer avstod från att svara. 
 

4.4 Medtrafikanternas beteende 

 
Fråga 18–21 
Åtta av tio (82 %) ansåg att 30-regeln har medfört att de som hinner upp en stillastående 
buss med tänd 30-skylt sänker farten, medan bara fem av tio ansåg att mötande gör det. 
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De som tyckte att farten har sänkts både vid möte och vid upphinnande utgjorde knappt 
hälften av alla chaufförer. Sju respektive sex chaufförer avstod från att svara. I Figur 7 
visas fördelningarna för hur stor andel av medtrafikanterna man tror håller 30, uppdelat 
för mötande respektive upphinnande.  
 

Fråga 19 Hur stor andel tror du kör högst 30 km/h?
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Figur 7 Svarsfördelning avseende hur stor andel av medtrafikanterna man tror håller 
30 uppdelat för mötande (n=86) respektive upphinnande (n=89) 

Av figuren framgår en skillnad som beror på att fler chaufförer tror att en större andel 
upphinnande håller 30 jämfört med vad de tror om dem som möter bussen. När det 
gäller hur stor andel som håller 30 av dem som hinner upp bussen tror en dryg 
tredjedel att det är 51-75% och närmare en tredjedel tror att det är 26-50%. På frågan 
om hur stor andel som håller högst 30 km/h när de möter bussen är det flest som svarar 
0–25%. Åtta respektive sex åtta chaufförer avstod från att svara på dessa frågor.  
 
En av tio chaufförer menar att 30-regeln har medfört att medtrafikanterna sänker 
hastigheten även på andra sträckor när de möter en stillastående buss, sex av tio tror inte 
det medan tre av tio inte vet. Tre avstod från att svara. 
 
Tre av tio chaufförer tror att det finns en skillnad i beteende mellan privat- och 
yrkesförare som passerar bussen med 30-skylten tänd. Av 24 kommentarer framgår att 
några tycker att privatbilisterna är bättre på att visa hänsyn eller sänka farten, men 
majoriteten tycker att yrkesförarna visar bättre respekt. 
 
 

4.5 Föräldrarna 

Fråga 22–23 
Närmare två tredjedelar av chaufförerna ansåg att det är lika vanligt att föräldrarna 
följer barnen till hållplatsen och/eller möter dem där, jämfört med före 30-regeln. 
Frågan saknade svarsalternativet ”vet ej” men tre av tio har ändå skrivit detta. Två 



 

respektive tre chaufförer avstod från att svara. De allra flesta chaufförer anser att 
föräldrarna inte har ändrat sitt beteende på något annat sätt med anledning av den 
lagstadgade 30-regeln. Endast 5 procent säger att de har det. En svarade att förr körde vi 
enbart skoltur, då var föräldrar ofta med barnen, i dag går de allra flesta skolturer som 
en vanlig linje. En annan menade att föräldrarna är säkrare och mindre oroliga nu. Två 
personer svarade ”vet ej” trots att alternativet inte fanns medan femton avstod från att 
svara. 
 

4.6 Barnen 

Fråga 24–26 
Den dominerande uppfattningen om barnens beteende var att det inte har ändrats med 
anledning av den lagstadgade 30-gränsen. Fem procent ansåg dock att barnen har ändrat 
beteende. En av dem menade att barnen har blivit försiktigare, en annan säger att de går 
från bussen med säkrare steg medan en tredje säger att de har ändrat sig genom att de 
inte passerar framför bussen utan de flesta väntar till bussen har kört (lämnat 
hållplatsen). Femton personer avstod från att svara. När det gäller barnens säkerhet är 
det vanligaste svaret (40–59 %) att den har ökat med anledning av 30-gränsen. Ytterst få 
anser att den har minskat. Avseende frågan om huruvida barnen har ökat eller minskat 
sin uppmärksamhet anser flest chaufförer (53–62%) att uppmärksamheten är 
oförändrad, fyra till sexton procent anser att den har ökat men ungefär en tredjedel 
svarar att de inte vet. Fyra personer avstod från att svara på frågorna om barnen. 
 

4.7 Tillbud, olyckor och eventuell effekt av 30-försöket 

Fråga 27–29 

En person uppgav sig ha varit med om någon olycka eller tillbud under den tid som 
försöket hade pågått, men säger att 30-regeln inte hade bidragit eller orsakat detta. En 
annan chaufför nämner att ibland har marginalerna varit små för övrig trafik. 

 

4.8 Övriga synpunkter 

Ungefär en tredjedel av chaufförerna hade skrivit ner ytterligare synpunkter.  
Synpunkterna behandlar för- och nackdelar inom följande områden: information, 30-
regeln, skyltsystemet, skylttillgång, medtrafikanterna, fartkontroller, hållplatserna, 
säkerhetsåtgärder och övrigt.  

Sex av kommentarerna behandlade information, i de flesta fallen brist på information 
om 30-försöket, vilka vägar som ingår eller hur skyltarna ska användas. Någon påpekar 
att det verkar som om vanliga bilister inte har uppfattat 30-regeln.  

Det framgår av 6 av synpunkterna att vissa chaufförer inte alltid har haft en buss med 
30-skylt när de har kört på 30-sträcka. 

 

 

Sju kommentarer berör bristen på de digitala skyltarna. En av chaufförerna skriver: 

 ”Jag kör dagligen en sträcka där försöket pågår, men högst en gång i veckan får jag 
en buss med skyltar på. Eftersom det endast i undantagsfall händer att jag kör med 
skyltar, glömmer jag oftast att använda dem när jag får en sådan buss.” 
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Skyltsystemet berörs i 24 kommentarer. Flera praktiska synpunkter lämnas. En av de 
viktigaste är att på- och avknappen sitter illa till i vissa bussar. Detta gör att när skylten 
slås på måste chauffören släppa blicken från vägen för att vrida sig så att det går att 
trycka på knappen.  

Andra viktiga påpekanden är att det kan vara svårt att veta om skylten är påslagen eller 
ej, eftersom ljud- och ljusindikering är dålig eller saknas, men också att själva skylten 
sitter i vägen när bussen ska kopplas på ramp En chaufför säger: 

” …placeringen av skylten på bussen är säkert bra, men har medfört för oss förare att 
när vi skall ta bort alla kablar eller sätta dit alla kablar så sitter skylten så illa och 
tynger ner luckan så vi snedvrider ryggen och ryggskottet är inte långt borta. Detta 
kommer inte att hålla i längden.” 

Flera chaufförer tar upp problemet med att det blir för många uppgifter vid sidan av 
själva körningen, vilket upplevs som störande och betungande. 

Några påpekar att skylten syns bra och tycker det är positivt att bilisterna saktar ner.  

. Det framkommer att det har varit ”mycket strul” med de nya skyltarna. Chaufförerna 
tvingas ibland bryta huvudströmmen för att skylten ska sluta blinka.  

En kommentar lyder: 

 ”Skyltarna krånglar väldigt mycket! De gamla kunde krångla men där fanns bara två 
st. problem, jordning eller lampan trasig, oftast!” 

Sju chaufförer har kommenterat själva 30-regeln. En säger att regeln borde införas på 
alla linjer hela dygnet och hoppas att därigenom få ökad respekt för bestämmelsen. En 
annan skriver: 

” Lagens utformning skyddar kanske politikers och byråkraters anseende, men inte 
barnen. ” 

I ett förtydligande säger chauffören att vissa personer tror att de kan springa över gatan 
om övriga trafikanter måste saktna ned, men barnen kan dö även vid påkörning i 30 
km/h. 

En del tycker att man borde ha haft kvar den gamla skylten och låtit den betyda 30, men 
kanske utrustat skylten med starkare lampor. Någon tycker att 30-regeln bara borde 
gälla vid regelrätt skolskjutsning. 

”…finns ingen anledning att tvinga trafiken att gå i 30 km/h då någon enstaka resenär 
går på en buss på en perifer hållplats på en stor landsväg och ingen går av. Vuxna 
måste lära sig att se sig för då de går av en buss, 30-regeln kan ge en falsk säkerhet om 
resenärer räknar med att trafiken alltid kör så sakta att den kan stanna då de går över 
vägen. Det kan ju alltid komma bilister som kör (betydligt) över 30 km/h.” 

En annan menar att man borde anamma den amerikanska skolskjutsmodellen med stopp 
i båda riktningar när skolbussar stannar vid hållplats och att belägga överträdelser med 
skyhögt straff. 

När det gäller medtrafikanterna har nio chaufförer lämnat kommentarer. Man nämner att 
de inte verkar veta vad som gäller, speciellt gäller detta uttalande de som möter bussen. 
En chaufför säger att en del bilförare ökar hastigheten istället för att minska, när de ser 
bussen svänga in mot hållplats. Chauffören drar slutsatsen att det beror på att de vill 
hinna förbi innan bussen stannar. En annan av chaufförerna menar att alla saktar ned 
men tycker liksom flera andra att det är svårt att avgöra hur mycket. En tredje säger: 



 

”I början av projektet saktade nästan alla trafikanter in till 30 km/h, men nu kör de 
flesta lika fort som de gjorde innan. Det är endast när vägen är smal och det blir trångt 
som de saktar in (för att inte repa lacken på den egna bilen)” 

Två chaufförer kommenterar avsaknaden av hastighetskontroller på 30-sträckorna. Ett 
par chaufförer tar upp andra problem såsom dålig bältesanvändning och bristande 
trafikundervisning. 
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5 Diskussion och slutsats 

Av de hypoteser som fanns uppställda har de flesta besvarats helt eller till viss del, i och 
med denna studie. Chaufförerna tycker över lag att 30-regeln är bra och att den ger 
högre säkerhet jämfört med hur det var tidigare. Många menar att hastigheten har sänkts 
bland förbipasserande, speciellt för dem som hinner upp bussen, men att den inte har 
sänkts så mycket som lagen föreskriver. Några påpekar att det verkar som om bilisterna 
inte vet vad lagen föreskriver. Man uttrycker en del missnöjd med den tekniska 
utformningen av systemet för den digitala skylten, som kan förbättras på flera sätt. 
Vissa menade att det är svårt att komma ihåg att aktivera skylten, speciellt gäller det 
dem som inte kör skolskjuts. Somliga menade också att det var svårt att veta om skylten 
var tänd eller ej. 

I stort sett ingen svarade att det hade blivit mindre säkert för barnen i och med försöket, 
däremot fanns det relativt många som tyckte att det hade blivit säkrare.  

En hypotes som inte kunde besvaras var ifall chaufförernas omsorg om passagerarna har 
förändrats med anledning av 30-försöket. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Undersökningen hade som mål att samla in åsikter från samtliga Linköpingschaufförer 
som kör på 30-sträckor, vilket inte fullständigt uppnåddes. Svarsfrekvensen på 67 
procent kan dock anses som god. Vid motsvarande studie på Gotland, var det ca 60 
procent av chaufförerna som besvarade den enkät som då skickades ut. Vid det tillfället 
var enkäterna nummermärkta, men i övrigt garanterades chaufförerna anonymitet. Flera 
gotländska chaufförer kontaktade VTI och uppgav att de på grund av märkningen inte 
ville svara på enkäten. I Linköpingsstudien numrerades endast kuverten. Detta verkar ha 
fungerat bättre och inga synpunkter av liknande slag har framförts den här gången. Den 
förteckning över chaufförer som användes omfattade inte exakt de chaufförer som körde 
på 30-sträckorna. Av svaren framkom att minst tjugoen personer som inte körde på 
sträckorna hade fått enkäten. Tre av dem körde inte buss över huvud taget. Det är okänt 
hur många som inte kör på 30-sträckor av de 46 personer som avstod från att svara. Det 
finns viss anledning att misstänka en övertäckning i populationen. Det är inte känt ifall 
det saknas några personer på listan över dem som kör på 30-sträckor. Ingen 
bortfallsstudie har gjorts. Därför går det inte att avfärda att bortfallet är systematiskt. 

På några frågor är det partiella bortfallet jämförelsevis högt, 5–15 %. Vissa frågor 
saknade svarsalternativet ”vet ej” och i några fall verkar detta ha bidragit till ett högre 
bortfall. Flera chaufförer har antecknat ”vet ej” i kanten på enkäten, då alternativet 
saknades. Andra chaufförer velat ge det svaret kan ha valt att inte alls svara på en sådan 
fråga – vilket skulle kunna vara en anledning till bortfallet.  

Att tolka svaren på fråga 10 ”När på dygnet använder du den nya 30-skylten?” är 
problematiskt. Chaufförerna ska alltid använda 30-skylten på 30-sträckorna, men alla 
har inte angett det svarsalternativet. Det kan givetvis handla om att de faktiskt medvetet 
avstår från att använda skylten vissa tider, men det kan lika gärna bero på att de inte har 
någon skylt på bussen eller att de helt enkelt inte kör alla tider på dygnet. Ytterligare en 
förklaring kan vara att de ibland glömmer att använda 30-skylten, vilket en chaufför 
hade kommenterat.  

Hoppinstruktionerna för dem som inte hade skolskjutsskylt tidigare och för dem med 
skylt som slocknar av sig själv blev inte optimala. Det innebar att fråga 16 och 17 fick 



 

onödigt få svar.  Vidare blev bortfallet stort på frågan om hur ljudindikeringen fungerar. 
En förklaring kan vara att vissa chaufförer kör bussar som saknar sådan indikering och 
att de därför inte tycker att de kan svara på frågan.  

Endast en av 96 chaufförer säger sig ha varit med om något tillbud eller någon olycka 
under läsåret. Att det är så få som säger sig råka ut för tillbud och olyckor är visserligen 
glädjande, men samtidigt oroande, eftersom en förklaring kan vara att det har varit 
oklart vad som avsågs med tillbud. En annan möjlighet kan vara att man inte vill tala 
om ifall man har varit med om något tillbud. 

Det är inte ovanligt att busschaufförer har utländskt ursprung, vilket kan medföra 
problem med att förstå vissa frågor och svarsalternativ. Det är inte känt om och i så fall 
hur detta har påverkat resultaten i denna studie. 

Tack vare att det fanns en fråga där det efterfrågades vilka typer av turer chauffören kör, 
gick det att jämföra svaren från skolskjutschaufförer med svaren från övriga, och 
därmed upptäcka skillnader mellan dessa två grupper. 

Trots att det finns partiellt bortfall och trots en omfattande enkät är svarsfrekvensen hög 
på de sista frågorna som handlar om vad man tror om effekten av 30-gränsen. Detta 
verkar tyda på att ämnet engagerar chaufförerna. Att så många har bemödat sig med att 
lämna ytterligare synpunkter pekar också på att ämnet engagerar. 

 
5.1.1 Resultatdiskussion  

De allra flesta chaufförer tycker att lagen om 30 km/h är bra. Majoriteten säger att den 
ger bättre säkerhet jämfört med hur det var tidigare och nästan ingen tycker att den ger 
sämre säkerhet. Detta är en mer positiv inställning än den chaufförerna på Gotland hade 
till försöket med den 30-rekommendation. De som inte tyckte att 30-regeln är bra menar 
huvudsakligen att bilisterna inte respekterar 30-gränsen, att regeln bara ska gälla för 
skolskjuts eller att regeln ska gälla på alla sträckor. 

Om det är någon grupp där samtliga borde veta vilka bestämmelser som gäller under 
30-försöket så är det busschaufförerna. Så är dock inte fallet. Det finns chaufförer som 
upplever att de inte fått någon information alls och det finns till exempel frågor om 
vilka sträckor som ingår. Det är av stor vikt att alla chaufförer har kunskap om regeln. 
Skillnader i tillämpning kan leda till tillbud och olyckor, men även till en negativ 
inställning till 30-regeln på felaktiga grunder.  Här finns möjlighet till förbättringar. 

I 30-försöket har ett nytt skyltsystem använts. Detta system behöver utprovas ytterligare 
innan det eventuellt används i större omfattning. Systemet har haft barnsjukdomar och 
chaufförer har påpekat diverse praktiska problem, t.ex. i samband med att skyltarna ska 
tändas och släckas. Det finns också de som tycker att det är svårt att komma ihåg att 
tända skylten, speciellt bland dem som inte kör skolskjuts. Flera chaufförer menar att 
det är för många sidouppgifter de behöver utföra, vilket tar fokus från själva 
köruppgiften. En översyn av skyltsystemet är med andra ord nödvändig, inte minst ur 
förarergonomisk synvinkel. Problemet att få fram skyltar till alla bussar har bidragit till 
att flera chaufförer inte alltid har haft tillgång till buss med 30-skylt, när de har kört på 
försökssträckorna. Detta kan ha påverkat deras attityd till försöket och skyltsystemet.  

En stor andel av chaufförerna kör linjetrafik medan endast 15 procent kör upphandlad 
skolskjuts. De som kör sådan skolskjuts verkar i viss mån skilja sig från övriga, när det 
gäller svaren på en del av frågorna.  
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Chaufförerna tänder och släcker 30-skylten på samma eller längre avstånd från 
hållplatsen jämfört med den gamla skolskjutsskylten, vilket gör att medtrafikanterna har 
lika stor eller större chans att hinna upptäcka den, förutsatt att synbarheten i övrigt är 
densamma. Synbarheten avseende den nya skylten har dock inte uppmätts.  

Närmare hälften av chaufförerna har uppgett att de inte hade skolskjutsskylt tidigare. De 
som kör skolskjuts har en vana sedan tidigare, att tända och släcka den vanliga 
skolskjutsskylten. I linjetrafik är det mindre vanligt att skolskjutsskylten används, även 
om det är tillåtet när skolbarn åker med, så de chaufförerna har inte samma vana att 
tända och släcka en sådan skylt. Det visar sig också i resultaten genom att de chaufförer 
som körde skolskjuts i större utsträckning tyckte att det var lätt att komma ihåg att tända 
skylten.  En rekommendation är därför att ge extra stöd åt de chaufförer för vilka detta 
moment är nytt. Stödet kan dels ges i form av information/utbildning, dels kan det vara 
av teknisk art. Om det är så att chaufförerna i större utsträckning glömmer att tända 
skylten, vilket vissa resultat pekar på, så måste stödsystemets utformning anpassas för 
att motverka detta. 

Nästan ingen chaufför säger att barnens beteende eller uppmärksamhet har försämrats, 
vilket är positivt med tanke på farhågan att 30-regeln skulle invagga barnen i en falsk 
trygghet/säkerhet. Chaufförerna säger inte heller att föräldrarnas beteende att följa till 
eller möta vid hållplats har ändrats, jämfört med före 30-regeln. Glädjande är att många 
chaufförer menar att det har blivit säkrare för barnen med anledning av 30-försöket. 
Ytterst få menar att säkerheten har minskat. Ingen chaufför säger heller att 30-regeln har 
orsakat någon olycka eller tillbud. Några varnar för farliga beteenden. En av dem har 
observerat att medtrafikanter som ligger bakom bussen ökar farten när bussen närmar 
sig hållplats och kör om, innan bussen har stannat och 30-regeln hunnit träda ikraft. 
Detta beteende är viktigt att ha i åtanke när en eventuell ny lag ska formuleras.  

Många chaufförer kan räkna upp ett antal hållplatser som inte är säkra. Vi vet att ett 
flertal olyckor i Sverige sker när passagerarna är vid eller i närheten vid hållplatsen, 
men när bussen inte är det. De inträffar också på vägar med hastighetsgräns över 70 
km/h. I dessa situationer är det inte troligt att en 30-regel kan öka säkerheten. 
Gemensamma kriterier för att peka ut de hållplatser och vägar till och från hållplatser 
som inte är säkra behövs och har stor potential att öka säkerheten för barnen, förutsatt 
att de utpekade platserna även åtgärdas på något sätt.  

Det är viktigt att i det fortsatta arbetet beakta de synpunkter som framkommit från 
chaufförerna. Att 30-försöket i Linköping endast bedrivs på ett fåtal sträckor har 
troligen haft betydelse både för trafikanternas beteende och för de svar chaufförerna har 
gett.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Enkät till chaufförerna våren 2008 

 

     2008-02-22 

     30-regeln 

1. Är du som fyller i enkäten man  eller  kvinna ? 

 

2. Vilken är din ålder?_____________________år 

 

3. Hur många år har du kört buss?___________år 

 

4. Vilka typer av turer kör du?  

Sätt ett eller flera kryss 

Linjebuss (linjetrafik)     

Upphandlad skolskjuts    

Annan typ av tur, _______________________________________  

 

5. Har du fått tillräcklig information om försöket med lagstadgad 30-km i timmen förbi stillastående buss? 

Ja Nej 

   

Om nej, vilken information saknar du? _________________________ 

         ____________________________________________________________________ 

 

6. Upplever du att du vet både var och när lagen om 30 – begränsningen gäller?  

Ja Nej 

  

Om nej, vad är du osäker på? ________________________________ 

         ___________________________________________________________________ 

 
7. Tycker du att lagen om 30-km/h är bra? 

 Ja Nej Vet ej 

    

Om nej, varför inte? __________________________________________ 

                     ________________________________________________________________ 
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8. Kör du på sträckor som omfattas av lagen om 30? 

 Ja Nej Vet ej 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu kommer några frågor kring den nya 30-skylten 

 

9. Vet du på vilka platser som den nya 30-skylten ska användas? 

Ja  Nej Osäker 

       

 

10.  När på dygnet använder du den nya 30-skylten? 

Aldrig 

(gå vidare till 

fråga 14) 

Dagtid – endast 

skoldagar 

Dagtid – alla 

dagar 

Hela dygnet – 

endast 

skoldagar 

Alltid Annan 

tid___________

_____ 

 

      

 

11.  Använder du 30-skylten på hållplatser som inte ingår i försöket? 

Ja   Nej Vet ej vilka hållplatser som ingår 

     

 

12.  På vilket avstånd från hållplatsen tänder du den nya 30-skylten? ca________meter 

 

13.  Är det lätt eller svårt att komma ihåg att tända den nya 30-skylten? 

Lätt Svårt 

  

 

14.  Finns det ”hållplatser” som du stannar vid som du anser inte är säkra? 

Ja Nej 

  

Om ja, ungefär hur många hållplatser?______________ 

________________________________ 

Om ja, vad är den främsta orsaken?_____________________________ 



 

 

15. Tror du att medtrafikanterna ser den nya 30-skylten i tid?  

Markera med ett kryss per rad.   

 Ja  Nej  Vet ej 

… när de möter bussen?    

… när de hinner i kapp bussen?    

… vintertid?    

… i dagsljus?    

… vid skymning/gryning?    

… i mörker?    

 

 

16.  Hur använder du den nya 30-skylten jämfört med skolskjutsskylten du hade före försöket? Markera med 

ett kryss per rad. 

 

    Hade inte skolskjutsskylt tidigare  Gå vidare till fråga 18 

     

    Skylten slocknar av sig själv  Gå vidare till fråga 17 

 

 

a) Tänder oftare                Tänder mer sällan       Tänder lika ofta             Vet ej 

                                                                

 

b) Tänder längre ifrån       Tänder närmare          Tänder på lika avstånd   Vet ej 

                                                                

 

c) Släcker längre ifrån        Släcker närmar    Släcker på lika avstånd       Vet ej 
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17.  Hur fungerar systemet med den nya skylten? 

 Bra   Dåligt Vet ej 

Placeringen av på-/avknapp    

Ljudindikering    

Ljusindikering    

Skyltens placeringar på bussen    

Användning i tätort    

Användning på landsbygd    

 

Nu kommer lite frågor om hur du uppfattar medtrafikanternas beteende 

 

 
18.  Har 30-regeln medfört att förarna sänker hastigheten när de möter eller kommer i kapp en stillastående 

buss med 30-skylten tänd? Markera med ett kryss per rad.   

 Ja Nej Vet ej 

När de möter bussen    

När de hinner i kapp bussen    

    

 
 
19. Av dem som möter eller kommer i kapp en stillastående buss med den nya 30-skylten tänd, hur stor andel 

tror du kör högst 30 km/h? Markera med ett kryss per rad.   

 

 0-25% 26-50% 51-75% 76-100 % 

Möter bussen     

Kommer i kapp bussen     

 



 

 
20. Finns det en skillnad i beteende mellan privatbilister och yrkesförare beteende när de passerar bussen 

med 30-skylten tänd? 

Ja Nej 

  

 

Om ja, på vilket eller vilka sätt:  

______________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

21.  Har 30-regeln medfört att förarna sänker hastigheten på andra sträckor än där försöket pågår, när de 
möter eller kommer i kapp en stillastående buss? Markera med ett kryss per rad.   

 Ja Nej Vet ej 

När de möter bussen    

När de hinner i kapp bussen    

 

Föräldrarna 

 
22.  Har det blivit vanligare / ovanligare att föräldrarna följer barnen till/från hållplatsen jämfört med före 

30- regeln? Markera med ett kryss per rad.   

 Vanligare Ovanligare Ingen skillnad Vet ej 

Följer barnen till hållplatsen      

Möter barnen vid hållplatsen      

 
23.  Har föräldrarna ändrat sitt beteende på annat sätt med anledning av den lagstadgade 30-regeln? 

Ja Nej 

  

 

Om ja, på vilket eller vilka sätt:  

______________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 
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Barnen 

 
24.  Har barnen ändrat sitt beteende med anledning av den lagstadgade 30-gränsen? 

 

Ja Nej 

  

Om ja, på vilket eller vilka sätt:  

______________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 
25. Har barnens säkerhet ökat eller minskat med anledning av den lagstadgade 30–gränsen? Markera ett kryss 

per rad.     

 Ökat Minskat Oförändrad  Vet ej 

Påstigning till skolan     

Avstigning vid skolan     

Påstigning vid skolan     

Avstigning hem från skolan     

 
26. Har barnens uppmärksamhet ökat eller minskat med anledning av den lagstadgade 30-gränsen? Markera 

ett kryss per rad.       

 Ökat Minskat Oförändrad  Vet ej 

Påstigning till skolan     

Avstigning vid skolan     

Påstigning vid skolan     

Avstigning hem från skolan     

 



 

 

Nu kommer några frågor om tillbud och olyckor efter införandet av 30- regeln 

 
27.  Har du varit med om tillbud/olyckor under höstterminen 2007 eller vårterminen 2008? 

Ja Nej 

  

 

Om ja, har 30-regeln orsakat eller bidragit till tillbuden/olyckorna? 

 Ja Nej 

   

 

Om ja, på vilket sätt har 30- regeln orsakat eller bidragit? 

______________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

28. Tror du att lagstadgad 30-gräns ger bättre eller sämre säkerhet jämfört med hur det var tidigare? 

Lagen om 30  

ger bättre säkerhet 

Lag om 30  

ger sämre 

säkerhet  

Ingen skillnad Vet ej 

    

 
29. Tror du att de eventuella effekter som uppnåtts med försöket med lagstadgad 30 gräns håller i sig på sikt? 

Ja  Delvis Nej Vet ej 

    

 

Tack för att du besvarade enkäten! 

 

Vi tar tacksamt emot ytterligare synpunkter – skriv dem på baksidan av enkäten. 
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