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Inventering och riskanalys av skolskjutshållplatser  

- Kvalitetssäkring med avseende på trafiksäkerhet 

Sammanfattning 

Inom Trollhättans kommun används ca 700 hållplatser inom skolskjutsverksamheten. För 

att säkerställa hög kvalitet på utförandet av skolskjutsverksamheten, med fokus på 

trafiksäkerhet, har det beslutats att hållplatserna ska inventeras och riskbedömas.  

Detta examensarbete syftar till att kartlägga de faktorer som påverkar trafiksäkerhet vid 

hållplatser och gånganslutningar samt att genomföra en inventering och riskanalys av 

utvalda platser inom Trollhättans kommun. Arbetet syftar även till att visa exempel på hur 

riskbedömningen bör utföras i ett eventuellt framtida arbete. En riskanalysmall som 

tillhandahållits av Vägverket kompletteras och används vid en fältstudie. Vid 

riskbedömningen tas bl.a. hänsyn till trafikflöde, siktavstånd, belysning, hastighet och 

förekomst av busskur. Totalt undersökts 93 hållplatser och 228 gånganslutningar under 

fältstudien. Det framgår av resultatet att gånganslutningarna generellt sett är ett större 

trafiksäkerhetsproblem än hållplatserna. 

Den använda riskanalysmallen använder sig av både objektiva och subjektiva bedömningar. 

Att använda subjektiva bedömningar som komplement till objektiva är fördelaktigt, men 

det finns vissa svårigheter med att göra subjektiva bedömningar. Dessa kräver att 

bedömaren besitter mycket kunskap och erfarenhet inom trafiksäkerhet och det är svårt att 

alltid vara konsekvent när subjektiva omdömen sätts.  

Författarna rekommenderar Trollhättans Stad att fortsätta med fältstudier av hållplatserna 

och gånganslutningarna samt att regelbundet utföra undersökningar av resenärernas 

upplevelser och åsikter om säkerheten. Det är också viktigt att låta busschaufförerna som 

kör de aktuella sträckorna genomföra en riskanalys ur deras perspektiv.  
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Documentation and risk assessment of bus-stops used 
for school bussing – Quality assurance with focus on 

traffic safety 

Summary 

In Trollhättan municipality approximately 700 school bus stops are in service. To ensure 

high quality of the performance of school bus operations, with focus on traffic safety, it 

was decided to conduct a survey of bus stops including assessments of risks. 

This master thesis aims to identify the factors affecting road safety at bus stops and 

pedestrian connections, and to conduct an inventory and analysis of selected sites in 

Trollhättan municipality. The work also aims to show examples of how risk assessment 

should be performed in future studies. A risk analysis model provided by the Swedish 

Transport Administration is supplemented and used in a field study. The risk assessment is 

based on, inter alia, traffic flow, visibility distance, lighting, speed of traffic and the 

presence of bus shelter. A total number of 93 bus stops and 228 pedestrian connections are 

examined during the field study. The result shows that the connections are generally a 

larger traffic safety problem than the bus stops. 

The risk analysis model uses both objective and subjective assessments. Applying 

subjective assessments to supplement objective is beneficial, but there are some difficulties 

in making subjective judgments. Those require that the evaluator possess much knowledge 

and experience in traffic safety and it is difficult to always be consistent when setting 

subjective ratings. 

The group recommends the city of Trollhättan to proceed with field testing of bus stops 

and pedestrian connections, and to regularly conduct surveys of passenger’s experiences 

and views on safety. Furthermore it is recommended that the bus drivers carry out a risk 

analysis from their perspective. 
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Förord 

Detta examensarbete utgör det avslutande momentet på vår utbildning vid 

magisterprogrammet för kvalitetsutveckling och logistik på Högskolan Väst i Trollhättan. 

Vi har ingen tidigare erfarenhet av arbete med trafiksäkerhetsfrågor, men har funnit det 

både givande och intressant.  

Vi vill tacka vår handledare Kristina Eriksson vid Högskolan Väst och vår kontaktperson 

gentemot Trollhättans Stad; Magnus Carlsson vid utbildningsförvaltningen för allt stöd. Vi 

vill även tacka Anders Arvelius på Vägverket i Borlänge som tillhandahållit 

riskanalysmallen, Joakim Elfving på Vägverket region Väst som bidragit med data om 

trafikflöde, Göran Carlsson vid Trollhättans Stad som förmedlat data om utnyttjandegrad 

från Västtrafik, Eva Sandström vid Högskolan Väst som varit behjälplig med GPS-

utrustningen samt alla andra som hjälpt till med att föra arbetet framåt. 

 

Trollhättan juni 2010 

 

 

Andreas Emanuelsson    Roger Paavilainen 
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1 Inledning 

Varje skoldag åker cirka 290 000 grundskoleelever skolskjuts i Sverige (SKL 2009). 

Skolskjutsningen sker antingen genom ordinarie linjetrafik eller genom särskilt 

anordnade turer. Skolskjutsningen utförs till största del av upphandlade entreprenörer 

och beräknas kosta kommunerna omkring 2500 miljoner kronor. 

De senast åren har säkerheten i samband med skolskjuts fått mer och mer 

uppmärksamhet. Detta har bland annat mynnat ut i att regeringen gett Vägverket 

(numera Trafikverket) i uppdrag att undersöka hur säkerheten vid bussresorna, särskilt 

i samband med av- och påstigning, kan förbättras (Larsson 2008). Trafiksäkerheten 

för resenärerna vid skolskjuts har också fått ökat fokus i Sveriges kommuner. 

Trollhättans Stad har beslutats sig för att titta närmare på trafiksäkerheten i samband 

med utförandet av sin skolskjutsverksamhet. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Inom Trollhättans kommun används ca 700 hållplatser för skolskjutsverksamheten. 

Dessa hållplatser utgörs delvis av hållplatser för befintlig linjetrafik, dels egna 

hållplatser placerade efter skolskjutsarnas behov. Utplaceringen av de egna 

hållplatserna har till stor del gjorts i kartläge och i samråd med respektive entreprenör. 

För att säkerställa hög kvalitet på utförandet av skolskjutsverksamheten, har det 

beslutats att hållplatserna ska inventeras och riskbedömas. Detta ska göras med fokus 

på trafiksäkerhet för resenärerna, och behandla faktorer som trafikflöde, sikt, 

belysning, hastighet och gånganslutningar. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med projektet är att undersöka och beskriva de faktorer som påverkar 

trafiksäkerheten vid hållplatser och deras gånganslutningar. Utifrån detta ska en 

lämplig mall för riskanalys tas fram. Därefter ska mallen användas vid en inventering 

och riskbedömning av ett antal av uppdragsgivaren utvalda hållplatser med tillhörande 

gånganslutningar.  

Målet för arbetet är att redovisa nivån av trafiksäkerhet vid de olika hållplatserna och 

deras närmiljö. Målet är även att visa exempel på hur inventeringen och 

riskbedömningen bör genomföras i ett eventuellt fortsatt arbete. 
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1.3 Avgränsningar 

Arbetet avser trafiksäkerhet vid situationer som uppkommer då oskyddade trafikanter 

rör sig till och från hållplatsen, väntan vid hållplatsen samt av- och påstigning. 

Säkerheten vid själva transporten ingår inte. Ingen hänsyn tas till taxitransporter, då 

fordonen hämtar och lämnar i nära anslutning till hemmet och skolan. Detta anses 

utgöra en tillräcklig säkerhet. Hållplatser på vägar med begränsad trafik, såsom mindre 

vägar utan genomfartstrafik, beaktas inte. Inte heller hållplatser placerade vid skolor. 

Antalet hållplatser som undersöks kommer att begränsas under arbetets gång så att 

arbetsbördan motsvarar resurserna. Uppdragsgivaren gör en prioritering av i vilken 

ordning hållplatserna ska inventeras. Vid inventeringen ges eventuella förslag på 

uppenbara åtgärder för att förbättra säkerheten. Arbetet innefattar dock inte 

åtgärdsprioritering av hållplatserna eftersom detta är upp till Trollhättans Stad att 

besluta om. 
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2 Metod 

I följande kapitel beskrivs olika metoder som är aktuella för detta arbete. 

2.1 Generella undersökningsmetoder 

Det finns en mängd olika typer av undersökningar som används inom 

utvecklingsarbeten och forskning.  De tre vanligaste är enligt Patel och Davidsson 

(2003): explorativa, deskriptiva samt hypotesprövande undersökningar. De tre typerna 

genomförs oftast som separata undersökningar. Inom större projekt kan två eller alla 

tre typer komma till användning. 

Om undersökningen görs för att fylla ut kunskapsluckor blir den utforskande, eller 

explorativ (ibid). Syftet med sådana undersökningar är att inhämta så mycket kunskap 

som möjligt inom ett visst område, och att klarlägga problemet ur alla tänkbara 

aspekter. 

Om det redan existerar en viss mängd information kring problemet, och kunskapen 

redan börjat systematiserats i form av modeller, kallas undersökningen deskriptiv 

(ibid). Här är syftet att beskriva olika förhållanden som redan ägt rum eller som för 

närvarande existerar. Undersökningen begränsas till ett antal aspekter på problemet 

och dessa beskrivs mera grundligt och detaljerat. 

Om den befintliga kunskapsmängden är så omfattande att teorier redan utvecklats 

kallas undersökningen hypotesprövande (ibid). Syfte med sådana undersökningar är 

att härleda antaganden om verkliga förhållanden ur teorin. Dessa antaganden uttrycks 

i form av samband som kallas hypoteser. 

Arvidsson och Fahlgren (2002) menar att de två huvudsakliga forskningsmetoderna, 

eller ansatserna, är deduktiv forskning och induktiv forskning. Deduktiv forskning 

utgår från en teori eller hypotes som sedan prövas för att se om den motsvarar 

verkligheten. Induktiv forskning utgår istället från verkligheten och försöker benämna 

och systematisera den. Den mesta forskningen använder sig av en kombination av 

ansatser och kallas abduktiv metod. 
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2.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 

I metodteori skiljs det ofta mellan kvantitativ och kvalitativ metod. När det talas om 

kvantitativ metod talas det ofta om insamling av en mängd fakta följt av analys med 

statistiska metoder. Forskare som använder den här typen av metod använder 

vetenskapliga tekniker som kan ge kvantifierbara och om möjligt även generaliserbara 

slutsatser (Bell, 2000).  

Kvalitativ metod brukar ofta innebära djupintervjuer eller deltagande observationer. 

Forskare som använder sig av kvalitativa metoder är mer intresserade av hur 

människor upplever sin värld och dessa forskares mål är insikt snarare än statistisk 

analys (ibid).  

Enligt Bell (2000) innebär inte valet av metod att forskaren är tvungen att hålla sig till 

de tillvägagångssätt som normalt är förknippade med metoden i fråga. Var och en av 

metoderna har olika styrkor och svagheter och vart och ett passar i olika kontext. 

Varken kvalitativ eller kvantitativ metod är dock bättre eller sämre än den andra 

(Silverman, 2010). 

2.3 Enkätundersökningar 

Enkätundersökningar ger en kvantitativ eller numerisk beskrivning av ett urval av en 

population (Creswell 1994). Denna beskrivning skapas genom en 

datainsamlingsprocess där personer lämnar svar på olika frågor. Genom urvalets svar 

kan sedan en generaliserad bild av populationen skapas. 

Tillvägagångssättet för att genomföra en enkätundersökning kan enligt Creswell 

(1994) förenklat beskrivas enligt följande: 

1. Diskussion kring enkätens syfte. 

2. Identifiering av populationen och urvalet ur denna. 

3. Fastställande av typ av frågeformulär och övriga instrument. 

4. Kartläggning av samband mellan de olika variablerna, skapande av frågor och 

övriga delar av enkäten. 

5. Analys av insamlad data. 

För att statistiskt säkerställa enkätundersökningens svar är det viktigt att så många 

personer i urvalet som möjligt lämnar svar på alla frågor. Det är därför viktigt att på 

något sätt motivera dessa personer att svara på frågorna (Patel & Davidsson 2003). En 

viktig del i detta är att klargöra syftet med undersökningen. Detta bör relateras till 

individens egna målsättningar och betona vikten av just hans/hennes bidrag. Det är 

även viktigt att klargöra hur individens bidrag kommer att användas samt om svaren 

lämnas anonymt, konfidentiellt eller öppet. All denna information bör finnas med i 

det brev, det s.k. missivet, som medföljer den utskickade enkäten.   
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Fördelarna och nackdelarna med enkätundersökningar står alla i relation till följande 

kriterier (Marshall & Rossman 2006): 

 Den valda metodens lämplighet för ändamålet. 

 Mätningens precision. 

 Möjligheten till generalisering utifrån resultaten. 

 Administrationens lätthanterlighet. 

 Förmåga att undvika etiska eller politiska svårigheter i 

undersökningsprocessen.  

Fördelarna med enkätundersökningar är tydligast när målet med undersökningen är 

att samla in kvantitativ data kring ett särskilt problem eller från en speciell population 

(ibid). Enkätundersökningar har i regel hög noggrannhet samt är relativt enkla att 

administrera och statistiskt analysera. De ger även goda möjligheter att skapa en 

generaliserad bild av populationen med kända felmarginaler.  Enkätundersökningars 

nackdelar är att de är mindre lämpliga för att undersöka komplexa sociala relationer 

samt invecklade mönster i olika typer av interaktioner. De kan dessutom uppfattas 

som ett intrång i privatlivet hos de personer som ombeds svara på frågorna. 

2.4 Intervjuer 

Med intervjuer menas vanligen tillfällen då en intervjuare ställer frågor till en 

intervjuperson i samband med en personlig kontakt, men de kan även ske via 

telefonsamtal (Patel & Davidsson 2003). Precis som med enkätundersökningar är det 

viktigt att intervjupersonen motiveras till att svara på frågorna.  För intervjuer 

tillkommer även påverkan på motivationen från den personliga kontakten som 

uppstår mellan intervjuaren och personen som svarar på frågorna. Det är därför 

viktigt att intervjuaren visar ett genuint intresse av svaren och förståelse för 

intervjupersonen. 

Vid intervjuer är både den som ställer frågorna och den som svarar medskapare till 

samtalet (ibid). Det är därför viktigt att intervjuaren har god förmåga att kommunicera 

med intervjupersonen på ett sätt som tilltalar honom/henne. Intervjuaren måste också 

kunna ställa frågorna på ett bra sätt som inte kan missuppfattas och som inte är 

ledande för svaren. 

Fördelar med intervjuer är att de snabbt ger mycket information, de ger möjligheter 

till omedelbar uppföljning och det är enkelt att klargöra frågornas innebörd om 

intervjupersonen blir osäker på vad som menas (Marshall & Rossman 2006). 

Nackdelarna med intervjuer har sitt ursprung i det faktum att det krävs mycket av den 

som ställer frågorna för att resultatet ska bli tillfredsställande.  
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2.5 Observationer/fältstudier 

Observationer innebär systematiska anteckningar och insamling av data kring 

händelser, beteenden eller fysiska objekt i den verkliga miljön (Marshall & Rossman 

2006). För studier som bara baseras på observationer innebär det att ingen interaktion 

sker mellan forskaren och det objekt som studeras. Innebörden av observationer 

sträcker sig från att generera detaljerade beskrivningar av olika fenomen till att fylla i 

enklare checklistor. 

De data som insamlas vid observationer kallas ofta fältanteckningar (ibid). Dessa 

anteckningar utgör ickedömande, konkreta beskrivningar av vad som observerats. 

Anteckningarna bör göras på ett organiserat sätt som underlättar för senare analys. 

Undersökaren bör även göra kommentarer kring spontana tankar eftersom de kan 

utgöra ytterligare en källa till insikter och slutsatser. 

Observationer kan delas in strukturerade och ostrukturerade observationer (Patel & 

Davidsson 2003). En strukturerad observation förutsätter att problemet är 

väldefinierat nog för att det ska vara givet exakt vilka situationer och fenomen som 

ska observeras. Ofta används ett så kallat observationsschema i dessa fall. De består i 

sin enklaste form av en lista på relevanta företeelser att notera. Att en observation är 

ostrukturerad innebär inte att den inte är genomtänkt. Det måste alla observationer 

vara. Istället innebär det att den görs i ett utforskande syfte för att inhämta så mycket 

information som möjligt kring undersökningens fokus. I detta fall används inget 

observationsschema. 

Fördelar med observationer är att de ger möjlighet att studera beteenden och 

skeenden i deras naturliga sammanhang (ibid). Det är fördelaktig metod om studiens 

fokus inte kan kommuniceras på ett tillfredställande sätt.  Det finns heller inte något 

beroende av att individen har en klar minnesbild kring studiens fokus, vilket krävs vid 

enkäter och intervjuer.  Nackdelar med observationer som undersökningsmetod är att 

de är relativt dyra och tidsödande. Det finns också svårigheter i att säkerställa att 

observationerna är representativa, d.v.s. att de även fångar spontana beteenden och 

företeelser.  

Arvidsson och Fahlgren (2002) menar att det kan vara en fördel att se på samma 

fenomen med hjälp av flera metoder eller ansatser vid fältstudier. Detta kallas i 

forskningssammanhang för metodtriangulering och innebär att fältstudien genomförs 

både deduktivt och induktivt.  

2.6 Pilotstudier 

För att utvärdera en produkt eller en modell är en metod att utföra en pilotstudie. 

Pilotstudien ger utvärderaren en möjlighet att finna förbättringsmöjligheter innan 

produkten eller modellen används i skarpt läge. Syftet med en pilotstudie är enligt 

Cortada och Woods (1995) “ … to determine how well something performs and identify 

remaining problems and sources of defects and errors by a testing procedure”. 
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En pilotstudie kan även göras i syfte att förstå ens egen undersökningsförmåga 

(Marshall & Rossman 2006). Det ger då möjligheter att även förbättra sin egen 

metodik. Pilotstudier är också ett sätt att bevisa sin egen förmåga att bedriva kvalitativ 

forskning, och förmågan att tillgodogöra sig kunskaper inom området. 

Bell (2000) menar att ett ytterligare syfte med pilotstudier är att identifiera fler 

variabler som viktiga att analysera. Detta görs för att gagna en fortsatt undersökning 

som då blir mer omfattande. 

2.7 Modeller 

En modell kan liknas vid ett kunskapsskelett som visar hur olika företeelser hänger 

samman (Wallén 1996). Modeller är ofta förenklingar och idealiseringar av 

verkligheten och behandlar endast det mest väsentliga.   

Modeller kan delas upp i ikoniska-, symboliska- samt analogimodeller (ibid). Ikoniska 

modeller är avbildande, d.v.s. de åskådliggör olika fenomen. Exempel på sådana 

modeller är kartor och skalmodeller samt scheman över organisationsstrukturer. 

Symboliska modeller påvisar samband mellan olika variabler och utgörs främst av 

matematiska modeller. Analogimodeller åskådliggör fenomen inom ett visst område 

genom att jämföra med fenomen inom andra områden.  

Det finns ett antal kriterier som en modell bör uppfylla (ibid). Det ska finnas 

systematik i modellen, d.v.s. det ska finnas inre konsekvens och logiskt sammanhang. 

Modellen ska vara effektiv vilket innebär att den ska vara ett kraftfullt verktyg för att 

ge en prognos samt att den ska vara lätthanterlig. Förenklingar för att öka 

effektiviteten måste vägas mot korrektheten gentemot verkligheten. Modellen ska 

kännetecknas av validitet och reliabilitet. Validitet innebär att mätningen görs på det 

som avses att mätas och reliabilitet innebär att olika mätningar av samma slag på 

samma objekt ger samma värden. Teoretisk validitet innebär att modellen tar upp 

relevanta variabler och återger sambanden mellan dessa på ett korrekt sätt. 

Begreppsvaliditet innebär att de begrepp som modellen behandlar är väldefinierade. 

Empirisk validitet undersöks via experiment för att fastställa att modellens förmåga att 

förutspå olika utfall är tillfredsställande. Vidare måste modellens villkor i form av 

förenklingar, antaganden och giltighetsområde anges. Ibland bör även en 

känslighetsanalys genomföras i syfte att undersöka hur små förändringar i enskilda 

variabler och mätfel påverkar totalresultatet.  
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3 Val av metod 

Arbetet inleddes med en undersökning i syfte att beskriva vilka faktorer som påverkar 

trafiksäkerheten vid hållplatser. Först genomfördes en explorativ studie för att belysa 

problemets alla aspekter och påvisa vad inriktningen skulle vara. Denna initiella 

undersökning låg sedan till grund för en utökad deskriptiv litteraturstudie där den 

egentliga beskrivningen av trafiksäkerhetsfaktorerna gjordes.   

För att inventeringen och riskbedömningen av hållplatserna skulle hålla hög nivå av 

reliabilitet och validitet och samtidigt vara effektiv kompletterades en befintlig mall. 

Mallen utgjordes av en matematisk modell som beaktar relevanta faktorer och utifrån 

dessa lämnar en total bedömning. Gällande skolskjutshållplatser sågs en risk att de 

bedöms utifrån parametrar som kan vara nog så intressanta att titta på, men ändå inte 

hör hemma i bedömningen. Sådana parametrar skulle till exempel kunna vara faktorer 

som mer handlar om trygghet och komfort än om säkerhet. Detta är en omständighet 

som behövde tas i beaktande för att nå en hög validitet under projektets inventering 

och riskbedömning. Därför gjordes en pilotstudie i fält för att säkerställa mallens 

validitet. Denna studie gjordes för att undersöka modellens förmåga att identifiera 

trafiksäkerhetsproblem samt för att jämföra mallens resultat med tidigare 

undersökningar av samma platser.        

För att nå en hög reliabilitet är det viktigt att undersökningens mätmetoder och 

tillvägagångssätt är fastställda innan mätningarna utförs för att de skall ske på samma 

sätt vid varje hållplats. Därför skapades en instruktion till mallen där 

riskbedömningens förfarande utförligt beskrivs. 

För att säkerställa att resenärernas krav på trafiksäkerhet tillgodoses och därtill 

säkerställa hög kvalitet på utförandet av skolskjutsarna, behövde hänsyn tas till 

resenärernas åsikter. Därför studerades en tidigare enkätundersökning som innehöll 

tillräckligt material för att kunna undersöka resenärernas åsikter och väga in dem vid 

riskbedömningen.   

Den slutgiltiga inventeringen och riskbedömningen genomfördes sedan vid en utökad 

fältstudie. 
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Arbetets tillvägagångssätt illustreras i figur 1.  

 

Figur 1. Tillvägagångssätt under arbetet. 
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4 Trafiksäkerhet 

Under litteraturstudien har olika omständigheter identifierats som kan användas som 

indikatorer på trafiksäkerheten vid hållplatser. Dessa indikatorer kan användas för att 

undersöka säkerheten dels vid gång/cykeltrafik till och från hållplatsen, dels då 

passagerarna uppehåller sig på hållplatsen.  

4.1 Hastighet  

Hastigheten hos trafiken utgör en viktig del i trafiksäkerhetsaspekten av hållplatser 

och dess närmiljö. Flera empiriska studier (Englund et al. 1998) har visat att det 

krockvåld som en fotgängare utsätts för ökar exponentiellt med kollisionshastigheten, 

och därmed risken att dödas. Med ökande hastighet ökar reaktions- och 

bromssträckan.  

4.2 Sikt 

Med sikt menas i detta avseende det avstånd på vilket en fordonsförare obehindrat 

kan upptäcka en potentiell trafikfara, d.v.s. fri sikt. Sikten på den aktuella platsen har 

betydelse för hur tidigt föraren upptäcker en trafikfara, exempelvis barn som vistas på 

eller i närheten av vägen. Ju tidigare föraren upptäcker faran, desto längre tid har 

han/hon på sig att reagera genom att bromsa in och/eller väja undan.  

Således bör den fria sikten vid hållplats eller gångpassage vara längre än stoppsikten. 

Stoppsikten kan definieras enligt följande citat: 

Stoppsikt är den siktsträcka som en fordonsförare erfordrar för att hinna upptäcka 

ett hinder eller föremål och sedan bromsa fordonet till att det står helt stilla. Den 

totala stoppsträckan består av reaktionssträckan (den sträcka du hinner åka innan 

du reagerar på faran och börjar bromsa) och bromssträckan (den sträcka det tar från 

det att föraren trycker på bromsen tills fordonet stannat helt) (Karlsson et al. 

2008).  

4.3 Trafikflöde 

Ju fler fordon som passerar hållplatsen och dess närmiljö, desto fler möjliga 

olyckstillfällen och därmed större risk att en olycka sker. Trafikflödet anges som 

årsdygnstrafik (ÅDT). I Vägverkets begreppslista för VGU (Vägar och Gators 

Utformning) definieras årsdygnstrafiken som ”det under ett år genomsnittliga trafikflödet per 

dygn mätt som fordon/dygn, axelpar/dygn eller gående/cyklister/dygn. Medeltrafikflödet per dygn 

för ett visst år” (Vägverket 2004).  

Trafikflödet mäts genom stickprovsmätning av vägavsnitt på det statliga vägnätet 

(Vägverket 2009). För att göra mätningsarbetet överskådligt har vägnätet delats in i 

22000 trafikhomogena vägavsnitt. Året delas in i 103 perioder och för varje vägavsnitt 
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väljs fyra perioder slumpvis ut för mätning av trafiken. Mätningen görs med slang- 

eller slingsensorer. För att kunna skatta ÅDT ur dessa data behövs hänsyn tas till hur 

trafiken varierar över året. Generellt sett är det mer trafik sommartid. Detta görs 

genom att jämföra det aktuella vägavsnittet med så kallade årsvariationsexempel, för 

vilka mätningar har gjorts under hela året. Eftersom ÅDT beräknas ur 

stickprovsmätningar finns alltid en viss osäkerhet i denna. 

4.4 Belysning 

Belysningen har stor betydelse för förarens förmåga att upptäcka detaljer, färger och 

rörelser i mörker (Vägverket 2002). I särskilt komplicerade miljöer som t.ex. 

korsningar är den genomsnittliga olycksrisken fördubblad i mörker jämfört med 

dagsljus. Om belysning finns på plats minskar mörkerolyckorna med i genomsnitt 20-

40 procent av det totala mörkerolycksantalet. Mörkerolyckor med fotgängare minskar 

ännu mer. 

En studie av gång- och cykelvägnät i Alingsås år 2000 (Reneland 2004) visade att 

gångvägar utan belysning undviks under dygnets mörka timmar. Detta eftersom de 

ger en otrygghetskänsla. Istället för att använda trafiksäkra gångtunnlar kan den som 

känner sig otrygg välja att hellre gå längs trafikleder eller korsa trafikleden där det ej 

finns övergångsställen. 

4.5 Trafikseparering 

Trafikseparering innebär att olika trafikslag skiljs från varandra så att deras 

interagering och utrymmeskonflikt minskas eller elimineras (Vägverket 2004b). På så 

sätt minskar även olycksrisken. Detta är av stor betydelse för trafiksäkerheten då 

passagerarna rör sig till/från hållplatsen. Trafikseparering mellan fotgängare/cyklister 

och övrig trafik kan indelas i olika typer som beskrivs i  

Figur 2. Förkortningen GC står för gång/cykel. 
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Figur 2. Olika typer av trafik och trafikseparering (Vägverket 2004b). 

 

Om cyklister och fotgängare måste samsas om utrymmet vid en hållplats bör åtgärder 

vidtas så att inga utrymmeskonflikter uppstår (Vägverket 2004c). En cykelbana som 

passerar en hållplats längs en 30- eller 50-sträcka bör placeras på busskurens baksida. 

Om cykelbanan måste passera på framsidan bör det ses till att utformningen sker så 

att cyklisterna och fotgängarna uppmärksammar varandra och så att cyklisternas fart 

dämpas.  

4.6 Hållplatstyp 

Typen av hållplats påverkar trafiksäkerheten då passagerarna uppehåller sig på 

hållplatsen, främst vid väntan på påstigning. De olika typerna har olika grader av 

skyddsåtgärder. Det finns ett flertal olika typer, varav åtta huvudtyper kan urskiljas 

(Vägverket 2004c). 

 

 

Figur 3. Dubbel stopphållplats (Vägverket 2004c). 

 

En dubbel stopphållplats, se Figur 3, utformas med avsmalningar i körbanan som 

medför att inga fordon kan passera bussen när den stannat. Denna typ av hållplats 
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stoppar trafiken i båda riktningarna, vilket gör att trafiksäkerheten är hög. Dock 

medför dess blockerande effekt på den övriga trafiken att den endast är lämplig som 

hållplats i tätort.   

 

 

Figur 4. Enkel stopphållplats (Vägverket 2004c). 

 

En enkel stopphållplats, som illustreras i Figur 4, har en blockering i mitten av 

körbanan som medför att fordon i samma riktning som bussen inte kan passera då 

passagerarna stiger av och på. Det ger en hög trafiksäkerhet vid hållplatsen, men 

liksom för den dubbla stopphållplatsen gör dess blockerande effekt att den endast 

används i tätorter. 

 

 

Figur 5. Klackhållplats(Vägverket 2004c). 

 

En klackhållplats har en utbyggnad i gatan, se Figur 5. Detta gör att trafik i samma 

riktning som bussen normalt stoppas när bussen står vid hållplatsen. Om vägen är 

bred finns dock möjlighet att köra om. Själva utbyggnaden i hållplatsen gör att det 

finns gott om plats för väntande passagerare. Klackhållplatser används främst i tätort. 

 

 
Figur 6. Glugghållplats (Vägverket 2004c). 

 

Genom att låta en del av parkeringsfältet på vägen utgöra hållplats skapas en 

glugghållplats, se Figur 6. Glugghållplatser används främst i tätort.  
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Figur 7. Körbanehållplats (Vägverket 2004c). 

 

I Figur 7 visas en körbanehållplats. Dessa används i tätort och längs 2-fältsvägar på 

landsbygd. Bussen står i körbanan och blockerar eller stör trafik i samma riktning som 

bussen. I tätort kan dock körfältet närmast kantsten göras bredare så att 

bakomvarande trafik kan passera. 

 

 
Figur 8. Vägrenshållplats (Vägverket 2004c). 

 

Vägrenshållplatser, se Figur 8, är vanliga längs landsvägar. Ofta saknas plattform vilket 

innebär att passagerarna står och väntar direkt på vägrenen. För att en hållplats ska 

klassas som vägrenshållplats och inte körbanehållplats krävs det att vägrenen är minst 

två meter bred.  

 

 
Figur 9. Fickhållplats (Vägverket 2004c). 

 

Fickhållplatser utformas så att hållplatsen är skiljd från vägen, se Figur 9. Denna 

utformning tar relativt stort utrymme i anspråk. Hållplatstyp förekommer både på 

landsbygd och i tätort.  

 

 
Figur 10. Avskild hållplats (Vägverket 2004c). 

 

Om hållplatsen är skiljd från vägen med ett staket, refug, nivåskillnad eller s.k. 

grönremsa klassas den som en avskiljd hållplats, se Figur 10. Bussens inbromsning 

och acceleration sker här till största del på ett eget körfält.  
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4.6.1 Rekommendationer för hållplatstyp i tätort 

Valet av vilken hållplatstyp som ska användas i tätort kan styras av flera olika 

utgångspunkter (Linderholm et al., 2004). På så kallade stombusslinjer är det normalt 

framkomligheten för bussen som styr valet. En stombusslinje kan definieras som en 

typ av snabbussar med väldigt täta avgångar (Västtrafik 2010). Om barn och äldre ofta 

använder hållplatsen är trafiksäkerhet prioriterat. Om hållplatsen ska placeras på en 

väg med hög trafikbelastning styr framkomligheten för övrig trafik valet av 

hållplatstyp.  

En studie kring busshållplatser i tätort (Linderholm et al., 2004) visade att om bussens 

framkomlighet måste prioriteras ska klack- eller enkel stopphållplats väljas i första 

hand. Om trafiksäkerheten ska prioriteras bör enkel eller dubbel stopphållplats med i 

kombination med någon typ av hastighetsdämpande åtgärd användas. Ska den övriga 

trafikens framkomlighet prioriteras bör i första hand fickhållplats användas. En 

körbanehållplats fungerar också bra i detta fall om vägen är tillräckligt bred.  

4.6.2 Rekommendationer för placering av hållplats i tätort  

För placering av hållplats i tätortsmiljö finns tre huvudalternativ för hållplatsläge 

(Vägverket 2004c); efter korsning, på sträcka samt före korsning, se Figur 11.  

 

Figur 11. Alternativa hållplatslägen i tätortsmiljö (Vägverket 2004c). 

 

Om hållplatsen placeras efter en korsning blir avståndet mellan bussens utgång och 

passagen över vägen kort, vilket underlättar för passagerarna. Siktproblem för 

korsande trafik samt konflikt mellan buss och högersvängande trafik minimeras. Det 

blir även enklare att utföra bussprioritering med trafiksignal. Nackdelen med placering 

efter korsning är att det kan medföra att korsningen blockeras av uppstannande trafik. 

Fördelarna med att placera hållplatsen på en sträcka är att sikten förbättras både för 

fordon och korsande gående, samt att hållplatsmiljön blir lättöverskådlig. Problem 

som kan uppstå är att de längre avstånden till gångpassager gör att gående kan lockas 

till att korsa vägen på ett icke trafiksäkert sätt. 

En hållplats placerad före en korsning har kort avstånd mellan bussens ingång och 

gångpassage men nackdelarna överväger i detta fall. Bland annat pga. konflikter med 

högersvängande trafik, siktproblem och försämrad trafiksäkerhet då gående passerar 
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framför bussen. Det är därför oftast lämpligast att placera hållplatsen efter 

korsningen.  

4.6.3 Rekommendationer för hållplatstyp på landsbygd 

För valet av hållplatstyp i landsbygdsmiljö är de höga kraven på motorfordons 

trafiksäkerhet och framkomlighet viktiga att ta hänsyn till (Vägverket 2004c). Bussar 

som stannar vid en hållplats får inte störa trafiken mer än nödvändigt. På motorvägar 

och mötesfria motortrafikleder ska avskilda hållplatser användas. Det ska även finnas 

trafikseparering i form av planskildhet så att fotgängare och cyklister kan ta sig till och 

från hållplatsen på ett säkert sätt. På mötesfria landsvägar, såsom vägar med mitträcke 

eller bred mittremsa, bör fickhållplats eller i vissa fall avskild hållplats användas. På 

två-fältsvägar bör en sammanvägning av trafikflöde, antal stannande bussar, hastighet, 

sikt, gång- och cykeltrafik, vägrensbredd, hållplatsplacering m.m. styra valet. Vägrens- 

och körbanehållplats används främst vid lägre trafikflöden och antal stannande bussar. 

Vid högre flöden och antal bussar bör fickhållplats väljas. En vägledning till detta 

visas i Figur 12. Observera dock att övriga trafiksäkerhetsfaktorer måste vägas in i 

valet. 

 
Figur 12. Val av hållplatstyp på två-fältsvägar utifrån antal stannande bussar och trafikflöde 
(Vägverket 2004c). 

 

Längs vägsträckor med hastigheter över 70 km/h bör fickhållplats väljas framför 

vägrens- och körbanehållplats, oavsett antal stannande bussar och trafikflöde. För 

platser där bussen väntar för att reglera avgångstider, och för platser som i hög 

omfattning används av yngre barn, bör hållplatsen ligga avskild från körbanan. 
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4.6.4 Rekommendationer för placering av hållplats i landsbygdsmiljö 

När placeringen för hållplatser på landsbygdsmiljö ska väljas ska utgångspunkten vara 

hög trafiksäkerhet för samtliga trafikanter (Vägverket 2004c). Bussresenärernas behov 

av korta och säkra gång- och cykelanslutningar ska tillgodoses. Följande riktlinjer har 

tagits fram av vägverket: 

Undvik konflikter mellan gående och fordonstrafik i så stor utsträckning som möjligt. 

Frekventa byten mellan busslinjer bör ske utan att körbanan korsas. 

Hållplatsen ska normalt placeras efter övergångställe, på ett avstånd av minst 5 m. Om 

den placeras framför måste avståndet till övergångsstället vara minst 10 m. 

Avståndet mellan två hållplatser längs en 70-sträcka ska vara minst 300 m. För 90- 

och 110-väg gäller minst 500 m respektive minst 700 meter. 

På vägar utan mittremsa eller utan lång mittrefug ska det vara minst 15 m avstånd 

mellan hållplatspar. 

Det ska finnas god sikt kring hållplatsen. Hållplatser ska inte placeras i kurvor med 

liten radie. 

Hållplatsen ska placeras så att en buss i kurva är väl synlig inom 1,5 ggr stoppsikten. 

Detta gäller från båda håll. Sikten ska kontrolleras från en punkt belägen 2,0 m från 

körytans kant i riktning mot kurvans centrum, och för en ögonhöjd av 1,1 m. 

Avståndet längs vägen från hållplatsen till en spärrmarkering eller refug ska på 50-,  

70-, 90- och 110-väg vara minst 40, 60, 80 respektive 100 m. 

Hållplatsen bör vara placerad så att motlut om 3 procent eller mer undviks. 

En hållplats vid planskild gångpassage ska helst placeras så att fotgängarna och 

föraren av bussen ser varandra när fotgängarna går mot hållplatsen. Det innebär att 

hållplatsen ska vara placerad innan gångpassagen sett i färdriktningen.  

För hållplatser längs 2-fältsvägar bör placeringen vara efter korsningen när bussen 

ankommer på en primärväg. Om bussen ankommer från en sekundärväg bör 

hållplatsen placeras på sekundärvägen, före eller efter korsningen. 

4.7 Fysiska skyddsanordningar 

Anordningar vid hållplatsen som skyddar fotgängarna mot trafiken utgör en faktor för 

hög trafiksäkerhet. Exempel på detta är räcken av olika slag. Användningen av räcken 

kan syfta till att skydda väntande passagerare från angörande buss, utgöra hinder så att 

fotgängare inte kan korsa vägen på ett olämpligt ställe samt hindra fotgängare från att 

passera framför buss. Det sistnämnda kan vara av särskild vikt vid skolor och på 

landsbygd (Vägverket 2004c).  
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4.8 Hållplatsens utrustning 

Förekomsten av cykelställ gör att det skapas en bättre ordning på parkerade cyklar 

(Vägverket 2004c). Cyklar som parkeras hursomhelst kan störa framkomligheten och 

inkräkta på utrymmet för väntande passagerare. Behovet av cykelställ kan antas vara 

extra stort för skolskjutshållplatser, särskilt på landsbygd, då många barn tar sig till 

och från hållplatsen på cykel. 

Materialet i vägbeläggningen vid en hållplats bör vara av en hårdare typ som 

motverkar sättningar och slitage (ibid). Det gör att håligheter och de 

vattenansamlingar som de ger upphov till inte förekommer i lika stor utsträckning. 

Det kan även vara bra att utforma hållplatsens vägyta i ett visuellt avvikande material 

så att det blir tydligare vilken yta som är avsedd för bussens uppställning. 

Förekomsten av busskur på hållplatsen är viktigt både ur komfort- och 

säkerhetsperspektiv (SKL Kommentus AB 2010). Om busskur saknas kan resenärerna 

lockas att söka skydd på andra sidan vägen t.ex. under ett träd eller i en byggnad. 

Detta skulle kunna innebära att resenärerna utsätts för risk när de skyndar över vägen. 

4.9 Åtgärdning av farliga hållplatser 

När brister i trafiksäkerheten uppdagas vid en inventering bör dessa åtgärdas så snart 

som möjligt. Vid en studie som genomfördes av konsultföretaget Tyréns AB 

konstaterades det att det kan vara lämpligt att undersöka eventuella åtgärdsförslag 

redan vid själva inventeringen (Wallberg, Petterson & Grönwall 2006). Detta kan vara 

särskilt lämpligt vid inventering i landsbygdsmiljö, då mycket av inventeringstiden går 

åt till resor. Genom att ge förslag på åtgärder när man ändå är på plats kan tid sparas. 

Exempel på sådana förslag som kan göras på plats är att ange alternativa 

hållplatslägen. Dessa lägen kan till exempel medföra bättre sikt, kortare gångavstånd 

på trafikerad väg och lämpligare passage över vägen.  

Samma studie slog även fast att en identifierad brist i sig inte automatiskt betyder att 

åtgärder måste vidtas. För att avgöra om åtgärd krävs bör en mängd faktorer vägas 

samman. Ett exempel på detta kan vara att prioritera åtgärder av permanenta 

hållplatser där många resenärer stiger av och på, framför tillfälliga hållplatser med få 

resenärer. Studien konstaterade även att en subjektiv bedömning baserad på 

kännedom om platsen är viktig för åtgärdsprioriteringen.  
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Vid en åtgärdsplanering är det lämpligt att dokumentationen från en inventering och 

riskanalys används som utgångsmaterial. Exakt vilka åtgärder som väljs att utföras 

skiljer sig naturligtvis från plats till plats. Efter en inventering av skolskjutshållplatser 

som genomfördes i Västerås 2007-2008 (Andersson, Rylander & Söderberg 2008) 

föreslogs det fem olika typer av åtgärder. Tanken med dessa är att de antingen 

används enskilt eller kombineras så att fullgod säkerhet uppnås. Åtgärderna var enligt 

följande: 

 Flytta hållplatsen till en annan plats 

 Sänk hastigheten i hållplatsens närmiljö 

 Skapa en ficka vid hållplatsen 

 Använd en mobil hållplats 

 Märk ut alla skolskjutshållplatser 

 

Arvelius (2010) ger exempel på lämpliga åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten vid 

hållplatser. Ett sätt att förbättra hållplatsen är att genomföra förändringar så att 

hållplatsen blir av en säkrare typ. Detta görs effektivt genom att förse hållplatsen med 

en plattform. Om platsen inte är tänkt att användas mer än under ett par år framåt av 

endast ett fåtal barn kan en mobil plattform vara en lämplig åtgärd. 
 

För att förbättra sikten kan hållplatsen flyttas eller så kan omgivningen siktröjas 

genom att ta bort buskage eller ändra/ta bort staket eller häckar (ibid). Väljs det att 

flytta hållplatsen är det viktigt att åter undersöka gånganslutningens säkerhet. 
 

Belysningen är viktig för att undvika svåra olyckor i mörker. Att förbättra belysningen 

behöver inte vara särskilt kostsamt om solceller och rörelseindikatorer används(ibid).  
 

En sänkning av hastigheten åstadkommer en stor förbättring av säkerheten (ibid). 

Sådana åtgärder ska genomföras enligt Vägverkets kriterier. 
 

Säkerheten vid gånganslutningen kan förbättras genom att styra om anslutningen till 

säkrare passager med t.ex. räcken eller bredare vägren (ibid). Andra lösningar kan vara 

att bygga gångtunnel eller gång/cykelbana. Ett annat sätt att åtgärda gånganslutningen 

kan vara att låta bussen göra avsteg från den befintliga sträckningen. T.ex. kan istället 

mer avskilda hållplatser användas. Med hjälp av ett signalsystem kan bussföraren få 

information om väntande resenärer på hållplatsen. På så sätt behöver bussen endast 

angöra den avskilda hållplatsen om det finns behov av det. Sträckningen kan även 

ändras så att bussen alltid hämtar och lämnar på rätt sida av vägen. 
 

Arvelius (2010b) beskriver även generella åtgärder med inriktning på barn. Han 

betonar här vikten av att informera om risker i trafiken i skolorna. Detta är särskilt 

viktigt för barn som använder sig av otrygga hållplatser.  
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Genom att införa förbud mot att stiga av genom skolbussens främre dörr och genom 

att använda sig av en utfällbar bom kan riskerna med farlig passage framför bussen 

minskas (Arvelius 2010b). Dessa metoder är dock inte tillräckligt utvärderade ännu. 

En annan metod som fortfarande är under utveckling är varningssignaler som varnar 

trafikanterna när barn uppehåller sig vid hållplatsen. 

4.10  Barn i trafiken 

När en busshållsplats anläggs, och särskilt en skolskjutshållplats, kan det vara 

intressant att studera forskningen kring barn och trafik. En intressant aspekt att titta 

närmare på är att försöka identifiera vad barn fokuserar på. Detta för att kunna 

använda den kunskapen för att bygga och placera säkrare hållplatser. Eller som Foot 

(1999) skriver: 

Only if we have a clear idea of what children actually do look out for in the traffic 

environment will we be in a position to improve their attention to those features which they 

ought to focus on to render them safe road users (Foot et al., 1999). 

Forskning visar att lek är en av de mest förekommande aktiviteterna som föregår en 

trafikolycka när barn är involverade (Zeedyk, Wallace & Spry 2002) Vanligtvis så sker 

olyckan för att barnet springer ut i vägen utan att titta efter trafik, oftast för att de är 

fokuserade på något annat. Därför bör detta tas i beaktning när hållplatsen anläggs. 

Således är det inte bara viktigt hur det ser ut där bussen stannar och avgår, utan även 

hur det ser ut på andra sidan vägen.   

Zeedyk, Wallace och Spry (2002) har presenterat en undersökning där det undersöktes 

hur barn i fem- till sexårsåldern klarade av trafikproblem när de var fokuserade på 

annat. Undersökningen gick till så att barnen deltog i en skattjakt där de letade efter 

bokstäver. Dessa formade tillsammans ordet ”Treasure” och de skulle finna och 

plocka bokstäverna i rätt ordning. Barnen var själva inte medvetna om att de deltog i 

en undersökning utan trodde att skattjakten var ytterligare en utomhusaktivitet bland 

flera andra som skedde under dagen. Vid ett tillfälle i skattjakten var barnen tvungna 

att passera en väg för att nå nästa bokstav och sedan passera tillbaka igen längre ner 

längs vägen. En bil rörde sig sakta på en avtagsväg från huvudvägen där flera bilar 

stod parkerade. Kameror spelade in hur barnen löste trafikproblemet. En översikt av 

trafiksituationen i undersökningen visas i Figur 13.  
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Figur 13. Översikt av studiens trafiksituation (Zeedyk, Wallace & Spry 2002). 
 

Det fanns ingen verklig fara för barnens säkerhet då polis kontrollerade trafikflödet 

men detta skedde utanför barnens synhåll, så för dem var trafiksituationen verklig. 

Undersökningen kom fram till att mindre än 15 procent av barnen tittade efter trafik 

vid tillfällen då det var tillbörligt (innan de nått trottoarkanten, efter att ha stannat vid 

trottoarkanten eller medan de passerade vägen). Barn som faktiskt tittade åt sidan 

tittade i nästan alla fall åt fel håll först. Majoriteten av barnen stannade inte vid 

trottoarkanten. De tittade inte efter trafik och de sprang när de skulle över vägen.  

4.11 Olycksstatistik 

För att få en bättre insikt om olyckor som drabbar barn vid resor med buss 

genomförde VTI en studie av bussrelaterade olyckor som inträffat mellan åren 2003-

2006 (Larsson 2008). Analysen baserades på polisrapporter och omfattade 3748 

personer som skadats eller dödats vid olyckor relaterade till busstrafik under dessa år. 

Bland dessa var 627 personer i åldern 6-16 år, varav 108 skadades svårt och 13 

dödades. Bland de 108 svårt skadade var 49 personer fotgängare. Motsvarande siffra 

var 11 av 13 bland de dödade. Delgruppen 13-16 år dominerade bland de svåraste 

skadegraderna med 70 procent av fallen. Många skador uppstod vid 50-sträckor, men 

om det endast fokuseras på fall med svåra skador och dödlig utgång var sträckor med 

högre hastighetsbegränsning väl så drabbade.  

Två tredjedelar av skadorna hos personer mellan 6-16 år uppstod under skoltid. 

Beaktas endast skador under skoltid var ungefär hälften av de skadade bussresenärer. 

Bland de svårast skadade och omkomna var dock 69 procent fotgängare. Om det 

jämförs med åldersgruppen 25-64 år var 77 procent av de svårast skadade och 

omkomna antingen bussresenärer eller så färdades de i personbil.  
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Endast 13 procent av de bussrelaterade olyckorna kunde med säkerhet kategoriseras 

som skolskjutsolyckor. Dessa 13 procent motsvarade 32 skolskjutsolyckor som totalt 

resulterade i 87 skadade personer i åldern 6-16 år, varav tre omkom och åtta skadades 

svårt. Slutsatsen dras att det i genomsnittligt sker mindre än ett dödsfall och två svårt 

skadade i gruppen 6-16 år per år. Mest utsatta är fotgängarna. 

4.12  Lagar och riktlinjer för skolskjuts 

Bestämmelser om rätten till skolskjuts finns för varje skolform i skollagen. Reglerna 

finns i 4 kap. 6 och 7 §, 6 kap. 6 §, 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 § i skollagen. Reglerna i 

lagen anger de minimikrav som måste uppfyllas för tillgång och säkerhet vid 

skolskjuts. Det står dock kommuner fritt att ha generösare bestämmelser för vem som 

uppfyller kravet för att få tillgång till skolskjuts samt att ha säkrare skolskjutsning av 

vad som är lagstadgat. I majoriteten av Sveriges kommuner finns det också 

frikostigare regler än vad lagen kräver (OptiPlan AB, 2010).  

7 § i 4 kapitlet (1998:1829) Grundskolan under Skollagen säger: 

Hemkommunen är skyldig att sörja för att det för eleverna i grundskolan anordnas 

kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, 

trafikförhållandena, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet 

(Sveriges lagar 2010). 

I Trollhättans kommun tolkas färdvägens längd med att anordna skolskjuts enligt 

tabell 1. 

Tabell 1. Berättigande till skolskjuts (Utbildningsförvaltningen 2008). 

Elever Skolväg 

I förskoleklass Minst 2,0 km 

År 1-3 Minst 2,0 km 

År 4-6 Minst 3,0 km 

År 7-9 Minst 4,0 km 
 

Om en elev är berättigad till skolskjuts betyder det inte att eleven hämtas vid hemmet. 

Avståndet mellan hem och påstigningsplats skall dock om möjligt ej överstiga värden 

enligt tabell 2.  

Tabell 2. Maximalt rekommenderat avstånd mellan hem och påstigningsplats 
(Utbildningsförvaltningen 2008). 

Elever 
Avstånd mellan hem 
och påstigningsplats 

I förskoleklass 1,5 km 

År 1-3 2,0 km 

År 4-6 3,0 km 

År 7-9 4,0 km 
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2 § i förordning om skolskjutsning (1991:1604) säger även att: 

Skolskjutsning skall med avseende på tidsplaner och färdvägar ordnas så att kraven 

på trafiksäkerhet tillgodoses. I varje kommun skall styrelsen för skolväsendet verka 

för att särskilt anordnade hållplatser för skolskjutsning utformas så att olyckor i 

möjligaste mån undviks. Styrelsen bestämmer efter samråd med den kommunala 

nämnd som ansvarar för trafikfrågor, polismyndigheten och väghållaren för varje 

skolskjuts färdväg och de platser där på- eller avstigning bör ske. Styrelsen svarar för 

att eleverna undervisas om vad de skall iaktta för att undvika olyckor i samband 

med skolskjutsning. Vad som i denna paragraf sägs om styrelsen för skolväsendet 

skall också tillämpas för skolas styrelse, som inte står under dess förvaltning, eller i 

fråga om förskola, den eller de kommunala nämnder som ansvarar för 

förskoleverksamhet (Sveriges lagar 2010). 

De väghållare som är aktuella för detta projekt är kommunen, vägverket och enskilda 

(privata) väghållare.   

Inom Trollhättans kommun finns en särkskild regel om vinterskjuts. Den innebär att 

barn som normal inte är berättigade till skolskjuts ges tillgång till det om 

trafikförhållandena är försämrade. Regeln ser ut som följande: 

Vinterskjuts: Elev kan ges rätt till skolskjuts under vintern om trafiksäkerheten 

nedsätts avsevärt t.ex. genom att vägbredden minskar på grund av oplogade vägrenar 

eller att sikten för fordon nedsätts av mörker. Vid bedömningen tittar man på 

trafikintensiteten. Kyla, blåst eller mörk skog ligger ej till grund för 

trafiksäkerhetsbedömningen av beviljandet av vinterskjuts 

(Utbildningsförvaltningen 2008).  

Vinterskjuts skulle kunna innebära två saker. För det första att det blir fler barn på 

enskilda skolskjutshållplatser och för det andra att barn hämtas upp på platser som 

normalt inte fungerar som hållplatser. 
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5 Kvalitet 

Inventeringen och riskanalysen av Trollhättan kommuns skolskjutshållplatser sker för 

att säkerställa en hög kvalitet av skolskjutsverksamheten. Det finns olika definitioner 

på hög kvalitet. ISO 9000:2000 standardens definition på kvalitet lyder: 

Den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav, dvs. behov eller förväntning 

som är angiven, i allmänhet underförstådd eller obligatorisk (Bergman & Klefsjö 

2001). 

Något som återkommer i diskussion av kvalitet är hörnstenarna i Total Quality 

Management eller TQM. Bergman och Klefsjö (2001) förklarar att dessa innebär att: 

 Sätta kunden i centrum. 

 Basera beslut på fakta. 

 Arbeta med processer. 

 Arbeta med ständiga förbättringar. 

 Skapa förutsättningar för delaktighet. 

Kvalitet kan delas upp i flera olika aspekter och tolkningar. Gällande 

skolskjutshållplatser är säkerhet av hållplatsen och dess gånganslutningar en sådan 

kvalitetsaspekt men även komfort och trygghet är element av kvalitet. Garvin (1988) 

ger fem olika typer av tolkningar på begreppet kvalitet: 

Det transcendenta perspektivet bygger på Platons syn på skönhet och innebär att 

kvalitet inte kan preciseras men identifieras när det upplevs. 

Det produktbaserade synsättet innebär att kvalitet är mätbart och precist och avgörs av 

mått eller egenskaper produkten innehar. Detta synsätt stipulerar att kvalitet kostar 

mer och att kvalitet är en objektiv inneboende egenskap hos produkten och inte något 

som köpare eller nyttjare bedömer. 

Det användarbaserade synsättet innebär att kvalitet bedöms av kunden. Det innebär att 

bedömningen av kvalitet kan se olika ut beroende på vem som frågas. 

Det produktionsbaserade synsättet bygger på uppfyllandet av toleranser och krav i en 

produktion. 

Det värdebaserade synsättet innebär rätt kvalitet till rätt pris. Detta medför t.ex. att en 

produkt som har överlägsna egenskaper men som har ett för högt försäljningspris inte 

är en kvalitetsprodukt eftersom den kommer ha för få köpare. 

Dessa fem tolkningar av kvalitet kan alla tillämpas när det gäller skolskjutshållplatser 

beroende på vad som upplevs som viktigt. Det som är mest aktuellt för denna 

undersökning är dock det produktbaserade synsättet då undersökningens fokus ligger 

på säkerhet och säkerheten i stor grad är baserad på siktsträckor, bromssträckor, 
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ljusförhållanden och liknande mätbara mått eller egenskaper. Vid undersökningen 

måste även det användarbaserade synsättet användas eftersom trafiksäkerheten inte 

bara kan mätas utan även måste upplevas på plats. 

5.1 Kvalitetssäkring 

Kvalitetssäkring innebär fokusering på att förhindra att fel uppstår genom att arbetet 

görs rätt från början. Enligt ISO 9000:2000 kan kvalitetssäkring beskrivas som en del 

av kvalitetsledningen som är fokuserad mot att ge tilltro till att kvalitetskrav kommer 

att uppnås (Bergman & Klefsjö 2004). Den filosofi som ligger till grund för 

kvalitetssäkring är: rätt från början, varje gång (Chung 2002). För att kunna göra en 

bra kvalitetssäkring bör enligt Edsö (1999) följande punkter innefattas: 

 Vad som ska göras. 

 Hur det ska göras. 

 Mätning av hur bra det görs. 

 Vidtagande av korrigerande åtgärder. 

 Resurser för att kunna göra det. 

 Viljan att göra ett bra arbete. 

Hoyle (1997) menar att med kvalitetssäkring så styrs inte kvaliteten utan det är ett sätt 

att påvisa i vilken mån kvalitetskraven tidigare har uppfyllts, är uppfyllda eller kommer 

att uppfyllas. Vidare menar Hoyle (1997) att all form av kvalitetssäkring är så kallade 

”post-event activities” och syftar till att skapa förtroende för resultat, för påståenden och 

för förutsägningar. 

5.2 Datainsamling 

Att basera beslut på fakta och inte låta slumpfaktorer ha betydelse i inventeringen och 

riskanalysen är av stor vikt för att få ett rättvist resultat. Det innebär ett aktivt sökande 

efter relevant information som kan sammanställas och analyseras. Detta steg i 

kvalitetsförbättring brukar kallas datainsamling och är ett av de sju förbättringsverktyg 

som redan på 1960-talet sammanställdes av Kaoru Ishikawa (Bergman & Klefsjö 

2001). Datainsamling är ett av de mest betydelsefulla stegen i förbättringsarbete då det 

är viktigt att ha ett beslutsunderlag som ordentligt belyser det som avses att 

undersökas. Att arbeta med ständiga förbättringar är viktigt. Bergman och Klefsjö 

(2001) menar att: ”Den som slutar att bli bättre slutar snart att vara bra”. 
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5.3 Feleffektsanalys (FMEA) 

Feleffektsanalys, eller Failure Mode Effect Analysis (FMEA), är ett kvalitetsverktyg 

som används för att identifiera möjliga felsätt, orsakerna till dessa samt deras effekter i 

en konstruktion eller process (Fritz 1990). En utökad form av feleffektsanalys är 

Failure Mode, Effects and Criticality Analysis (FMECA). Benämningen FMEA 

används dock för båda formerna. I en FMECA görs även en uppskattning av ett 

risktal. Ett exempel på FMEA-mall visas i bilaga A. För att räkna ut risktalet 

multipliceras sannolikheten för att felet ska uppträda, sannolikheten för att felet 

upptäcks samt feleffektens allvarlighetsgrad. Risktalet utgör grunden för en 

åtgärdsprioritering och påvisar vilket område som bör fokuseras på i första hand. Det 

finns dock faror med att bara fokusera på risktalet (ibid). Fel som har låga risktal, men 

med höga siffror på enskilda bedömningar bör också granskas. Detta är särskilt viktigt 

om siffran för allvarlighetsgrad eller felsannolikhet är hög.  

Fox (1993) betonar vikten av att använda sig av förbestämda kriterier för hur siffrorna 

sätts vid uppskattningen av risktalet. Det är viktigt att använda en skala där de relativa 

nivåerna möjliggör relevanta prioriteringar. Fritz (1990) påpekar också vikten av att 

samma grupp av personer gör samtliga bedömningar i samma FMEA. Då risktalen är 

baserade på subjektiva bedömningar kan omdömen som gjorts av olika personer inte 

jämföras.  

Fritz (1990) anger de tre främsta användningsområdena för en FMEA: 

 Analyser under utvecklings-, konstruktions- och beredningsarbete. 

 Utvärdering och förbättring av processer. 

 Felsökning vid akuta problem. 

Fox (1993) menar att en FMEA är en form av checklista som kan användas för att 

säkerställa hög kvalitet vid konstruktionsarbetet. Fox betonar också att om listan på 

möjliga fel är lång bör en omkonstruktion övervägas. Rekommendationer för åtgärder 

av felen lämnas vid analysen (Fritz 1990). Det är viktigt att åtgärderna i första hand är 

inriktade på att eliminera uppkomsten till felen och inte på att upptäcka och korrigera 

dem. Åtgärderna bör även vara inriktade på att minska siffran för allvarlighet, vilket 

ofta kräver en ändring på konstruktionen.   

De största nackdelarna med feleffektsanalyser är enligt Fritz (1990) att fel som 

uppkommer av två eller fler orsaker inte uppmärksammas samt att analysen är 

tidskrävande. Det finns också svårigheter med att hitta en lagom nivå där analysen är 

både grundlig och effektiv. Det finns risk för att fel som har försumbar inverkan 

analyseras och att förslag på åtgärder inte erhålls tillräckligt snabbt för att kunna bli till 

någon nytta.  
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6 Befintlig mall för riskanalys 

Ett flertal existerande mallar har undersökts varav en mall har valts ut för noggrannare 

analys. Denna mall är utarbetat av Anders Arvelius på Vägverket i Borlänge. Modellen 

är tänkt att användas för att göra en översiktlig bedömning av hållplatser på 

landsbygden och har som syfte att prioritera och åtgärda riskfyllda och otrygga 

busshållplatser och gånganslutningar (Arvelius 2010a). Denna mall är fortfarande på 

utvecklingsstadiet och det har kunnat konstateras efter kontakt med Arvelius1 att det 

ännu inte finns någon nationell och vedertagen mall för riskanalys av hållplatser. 

Denna mall är dock tänkt att utvecklas till en nationellt vedertagen modell och testas 

för närvarande i olika projekt. Därför väljs denna mall för noggrannare analys och 

som utgångspunkt för detta arbete. 

Mallen har en objektiv del som styrs av en matematisk modell, samt en subjektiv del 

som komplement. Det finns två separata mallar; en för bedömning av hållplatsen och 

en annan för bedömning av gånganslutningen.  

Mallen skiljer på fyra typer av hållplatser: 

 Typ A: Resenärerna befinner sig vid en hållplats som är helt avskild från 

vägen. 

 Typ B: Resenärerna vistas i en hållplatsficka, på plattform eller på en 

anslutande utfart. 

 Typ C: Resenärerna uppehåller sig på en vägren som är minst en meter bred. 

 Typ D: Resenärerna uppehåller sig på körbanan eller på en vägren som är 

smalare än en meter. 

Därefter tar mallen hänsyn till faktorerna: trafikflöde, sikt, belysning och hastighet, se 

Tabell 3. Därpå beräknas Risk och otrygghet som med hjälp av en skala används för 

att åskådliggöra säkerheten. För att bedöma Åtgärdsbehovet av hållplatsen beaktas 

även hållplatsens utnyttjande. Risk och otrygghet samt Åtgärdsbehov utgör risktal 

som ligger till grund för åtgärdsprioritering, vilket kan jämföras med förfarandet vid 

en feleffektsanalys (FMEA), se kapitel 5.3.  

                                                 
1 Anders Arvelius utredare Vägverket, e-mailkontakt den 9 februari 2010. 
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Tabell 3. Framtagning av riskfaktorer vid hållplatser (Arvelius 2010a). 

 Typ A Typ B Typ C Typ D Anmärkning 

Trafikflöde: 
<200 
fordon/dygn 
200-1000 f/d 
1000-3000 f/d 
3000-8000 f/d 
>8000 f/d 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0,5 
1 

 
0 
0,5 
1 
1,5 
2 

 
0 
1 
2 
3 
4 

Årsdygnstrafiken, ÅDT 
eller  
uppskattat ”medelflöde” 

Sikt: 
>200 m 
200-80 m 
80-40 m 
<40 m 

 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
1 
2 

 
0 
0 
1,5 
3 

 
0 
0 
2 
4 

Siktavståndet från vägkant 
vid hållplats till annalkande 
bil (åt sämsta håll) 

Belysning: 
God 
Dålig 
Nej 

 
0 
0 
1 

 
0 
0 
1 

 
0 
0,5 
1,5 

 
0 
1 
2 

Vid hållplats 

Summa:      

Hastighet: 
30 km/t 
40 
50 
 
60 
70 
80 
 
90 
100 
110 

 
2 
4 
5 
 
6 
8 
11 
 

14 
17 
20 

Skyltad hastighet. 

Summa x 
”hastighet” =  
Risk och 
otrygghet 

    <25 = Grönt 
25-60 = Gult 
>60 = Rött 

Utnyttjande: 
< 1 
resenär/dygn 
1-3 /dygn 
4-10 /dygn 
11-50 /dygn 
>50 /dygn 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0,4 
0,8 

 
0 
0 
0,4 
0,8 
1,2 

 
0 
0,4 
0,8 
1,2 
1,6 

Summa på- och avstigande.         
 
Ett barn (klassF-6) räknas 
som 5 resenärer 

Risk och 
otrygghet x 
utnyttjande = 
Åtgärdsbehov 

    <25 = Grönt 
25-60 = Gult 
>60= Rött 

Subjektiv 
bedömning 
Notera 1-5 

 Ange om medelhastigheten 
avviker från skyltad 
hastighet och annat av stor 
betydelse 
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I mallen summeras värdena för trafikflöde, sikt, belysning och multipliceras därefter 

med värdet för den skyltade hastigheten. Ett värde mindre än 25 ger en grön hållplats, 

ett värde mellan 25 och 60 ger en gul hållplats och ett värde högre än 60 ger en röd 

hållplats. Slutligen används en fem-gradig skala för subjektiv bedömning av 

hållplatsen. Här tas hänsyn till exempelvis stor andel tung trafik.  

Vid bedömningen av gånganslutningen skiljer mallen, tabell 4, på fyra typer av 

gånganslutningar till och från hållplatsen: 

 Typ 1: Gånganslutningen är helt avskild från vägen. 

 Typ 2: Resenärerna behöver inte gå över vägen och måste inte gå mer än 50 

meter längs vägen för att nå hållplatsen (eller mindre än 100 meter om 

vägrenen är minst en meter bred). 

 Typ 3: Resenärerna behöver inte gå över vägen men är tvungna att gå mer än 

50 meter längs vägen för att nå hållplatsen (eller mer än 100 meter om 

vägrenen är minst en meter bred). 

 Typ 4: Resenärerna är tvungna att passera och ibland även gå längs vägen för 

att nå hållplatsen. 

Även vid gånganslutningar beaktas trafikflöde, sikt, belysning och hastighet för att 

beräkna Risk och otrygghet. För att bedöma Åtgärdsbehovet för gånganslutningen 

beaktas även här utnyttjandegraden.  

Även en subjektiv bedömning görs där ett omdöme sätts på en fem-gradig skala där: 

1. Trygg för alla 

2. Osäker för barn 

3. Osäker för alla 

4. Farlig för barn 

5. Farlig för alla   

Den subjektiva bedömningen av gånganslutningar tar särskild hänsyn till: 

 Hög andel tung trafik 

 Hög andel funktionshindrade 

 Särskilt bred väg 

 Mittseparering 

 Refuger 

 Övergångställen 

 Gångpassager 

 Avsmalningar 
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Tabell 4. Framtagning av riskfaktorer vid gånganslutningar (Arvelius 2010a). 

 Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Anmärkning 

Trafikflöde: 
<200 fordon/dygn 
200-1000 f/d 
1000-3000 f/d 
3000-8000 f/d 
>8000 f/d 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0,5 
1 

 
0 
0 
1 
1,5 
2 

 
0 
1 
2 
3 
4 

Årsdygnstrafiken, ÅDT eller  
uppskattat ”medelflöde” 

Sikt: 
>200 m 
200-80 m 
80-40 m 
<40 m 

 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
1 
2 

 
0 
1 
2 
4 

 
0 
1 
2,5 
4 

Typ 1: Från vägkant vid 
gångpassage till annalkande bil 
åt sämsta håll. 
Typ 2 och 3: Längs gång-
anslutningen åt sämsta håll. 

Belysning: 
God 
Dålig 
Nej 

 
0 
0 
1 

 
0 
0 
1 

 
0 
1,5 
2,5 

 
0 
1 
2 

Typ 1: Vid gångpassage. 
Typ 2 och 3: Längs 
gånganslutningen. 

Summa:      

Hastighet: 
30 km/t 
40 
50 
 
60 
70 
80 
 
90 
100 
110 

 
2 
4 
5 
 
6 
8 
11 
 

14 
17 
20 

Skyltad hastighet. 

Summa x  
”hastighet” =  
Risk och otrygghet 

    <25= Grönt 
25-60 = Gult 
>60= Rött 

Utnyttjande: 
< 1 resenär/dygn 
1-3 /dygn 
4-10 /dygn 
11-50 /dygn 
>50 /dygn 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 
0,4 

 
0 
0 
0,4 
0,8 
1,2 

 
0,4 
0,8 
1,2 
1,6 
2,0 

Summa på- och avstigande.         
 
Ett barn (klassF-6) räknas som 
5 resenärer 

Risk och otrygghet 
x utnyttjande = 
Åtgärdsbehov 

    <25 = Grönt 
25-60 = Gult 
>60 = Rött 

Subjektiv 
bedömning 
Notera 1-5 

 Ange om medelhastigheten 
avviker från skyltad hastighet 
och annat av stor betydelse 
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En illustration av mallens beräkningsgång visas i figur 14.  

 

 

Figur 14. Beräkningsgång för riskanalysmallen. 
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7 Pilotstudie 

Under pilotstudien kvalitetssäkras den befintliga mallen genom att undersöka dess 

förmåga att påvisa trafiksäkerhetsnivån. Data kring trafikflöde har hämtats in genom 

kontakt med Vägverket. Vid bedömningen räknas osäkerhetsmarginalen in i 

mätvärdet på trafikflödet så att det största möjliga värdet alltid ligger till grund för 

analysen. Data om utnyttjande inom den upphandlade trafiken har inhämtats från 

utbildningsförvaltningen. Data om utnyttjande inom linjetrafik har förmedlats från 

Västtrafik via kommunstyrelsens förvaltning. Siktavstånden har mätts upp med hjälp 

av ett mäthjul. 

7.1 Resultat från pilotstudien  

Under pilotstudien genomfördes en inventering och riskanalys av fem utvalda 

hållplatser. Vid urvalet har ambitionen varit att välja ut platser som verkligen sätter 

mallen på prov. Därför har hållplatser valts ut från vägavsnitt med varierande 

hastighet och av sämre beskaffenhet, samt längs avsnitt som tidigare identifierats som 

trafikfarliga. En av hållplatserna har redan tidigare varit föremål för bedömning av 

Trollhättans Stad, varför det är intressant att använda denna hållplats som jämförelse.  

7.1.1 Hållplats Halltorp 

Hållplats Halltorp är belägen på väg 2020 ca tre km från Trollhättans centrum i 

riktning mot Gärdhem. Hållplatsen trafikeras med linjetrafik. Under pilotstudien 

gjordes två separata bedömningar för denna hållplats baserat på färdriktningen. För 

riktningen mot Gärdhem bedömdes typen av hållplats vara B, då de väntande 

resenärerna står på en anslutande framfartsväg, se bild 1 och 2.  

 

Bild 1. Hållplats Halltorp i riktning mot Gärdhem, vy mot Gärdhem. 
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Bild 2. Hållplats Halltorp i riktning mot Gärdhem, vy mot Trollhättan. 

 

I riktning mot Trollhättan är typen D eftersom resenärerna tvingas vänta på en vägren 

mindre än en meter, se bild 3 och 4. Måttet på vägrenen är på grund av snömängden 

på platsen endast uppskattad.  

 

 

Bild 3. Hållplats Halltorp i riktning mot Trollhättan, vy mot Gärdhem. 
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Bild 4. Hållplats Halltorp i riktning mot Trollhättan, vy mot Trollhättan. 

 

Sikten på platsen bedömdes vara mer än 200 meter åt båda hållen. Vid den subjektiva 

bedömningen noterades att det finns risk för att den skyltade hastigheten överskrids 

samt att snöröjningen för hållplatsen i riktning mot Trollhättan var otillräcklig. Den 

snövall som bildats vid vägrenen tvingar ut resenärerna mot körbanan. Beräkningen 

av resultatet visas i bilaga B. Resultatet sammanfattas i tabell 5 och 6. 

Tabell 5. Pilotstudiens resultat för hållplats Halltorp. 

Hållplatsnamn Halltorp, i riktning mot Gärdhem 

Risk och otrygghet, hållplats 12; grönt 

Åtgärdsbehov, hållplats 0; grönt 

Subjektiv bedömning, hållplats 2 

Risk och otrygghet, gånganslutning 40; gult 

Åtgärdsbehov, gånganslutning 48; gult 

Subjektiv bedömning, gånganslutning 5 
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Tabell 6. Pilotstudiens resultat för hållplats Halltorp. 

Hållplatsnamn Halltorp, i riktning mot Trollhättan 

Risk och otrygghet, hållplats 40; gult 

Åtgärdsbehov, hållplats 32; gult 

Subjektiv bedömning, hållplats 5 

Risk och otrygghet, gånganslutning 40; gult 

Åtgärdsbehov, gånganslutning 48; gult 

Subjektiv bedömning, gånganslutning 5 

7.1.1.1 Tidigare riskbedömning av hållplats Halltorp 

Hållplats Halltorp har redan tidigare bedömts utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv. 

Bedömningen gjordes den 10 juni 2009 av kommunens trafiksäkerhetsgrupp 

bestående av representanter från utbildningsnämnden och utbildningsförvaltningen. 

Syftet var att bedöma färdvägen från bostadsadress Halltorp 11 till linjetrafikhållplats 

Halltorp, samt utrymmet vid hållplatsen. I protokollet som upprättas under 

bedömningen (Trollhättans Stad 2009) konstateras det att sikten på platsen är god åt 

båda håll och att resenärerna ej behöver gå längs den större vägen. Vidare noteras det 

att utrymmet i anslutning till hållplatsen utgörs av en gräsyta. Tack vare denna 

behöver resenärerna ej stå i direkt anslutning till vägbanan. Kommunens 

trafiksäkerhetsgrupp gör bedömningen att en passering av den större vägen till 

hållplatsen på motsatt sida samt uppehållande vid denna hållplats uppfyller kraven på 

trafiksäkerhet.   

7.1.2 Hållplats Berg/Åsaka 

Hållplatsen Berg/Åsaka ligger längs väg 2019 mellan Väne-Åsaka och Upphärad, på 

drygt en mils avstånd från Trollhättans centrum. Hållplatsen utnyttjas endast av 

upphandlad trafik. Den är placerad vid en korsning med en mindre väg och är 

utrustad med en busskur i trä. Hållplatsen bedömdes vara av typen B. Kortaste 

siktavståndet ligger i intervallet 80-200 meter, se bilder 5-7.  
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Bild 5. Hållplats Berg/Åsaka, vy mot Väne-Åsaka. 

 

 

Bild 6. Hållplats Berg/Åsaka, vy mot Upphärad. 

 

 

Bild 7. Hållplats Berg/Åsaka, vy längs den mindre anslutande vägen. 



Inventering och riskanalys av skolskjutshållplatser  
- Kvalitetssäkring med avseende på trafiksäkerhet 

 

 37 

Vid den subjektiva bedömningen noterades dock att busskuren kan tänkas skymma 

sikten i korsningen i en viss synvinkel. Vid bedömningen av gånganslutningen gjordes 

anmärkningen att hastigheten på den större vägen riskerar att överskrida den skyltade. 

En sammanräkning av resultaten för hållplatsen visas i bilaga C, och kan 

sammanfattas enligt tabell 7.   

Tabell 7. Pilotstudiens resultat för hållplats Berg/Åsaka. 

Hållplatsnamn Berg/Åsaka 

Risk och otrygghet, hållplats 8; grönt 

Åtgärdsbehov, hållplats 3,2; grönt 

Subjektiv bedömning, hållplats 2 

Risk och otrygghet, gånganslutning 32; gult 

Åtgärdsbehov, gånganslutning 51,2; gult 

Subjektiv bedömning, gånganslutning 5 

7.1.3 Hållplats Bjurdammen 

Hållplatsen Bjurdammen är placerad längs väg 2011, på ca 2,5 mils avstånd från 

Trollhättans centrum. Hållplatsen används bara för upphandlad trafik och är ej 

utmärkt med någon skylt eller busskur. Därför var det svårt att bedöma exakt var 

resenärerna står och väntar. Eftersom hållplatsen är placerad i en korsning med en 

framfartsväg är det dock rimligt att anta att resenärerna står på den mindre vägen. 

Hållplatsen bedömdes därför vara av typen B. Hållplatsen visas i bilder 8-10.  

 

Bild 8. Hållplats Bjurdammen, vy mot Upphärad. 
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Bild 9. Hållplats Bjurdammen, vy från hållplatsen mot den mindre anslutande vägen. 

 

 

Bild 10. Hållplats Bjurdammen, vy mot Koberg. 
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Sikten på platsen skymdes av ett brant backe som ligger i hållplatsens närhet i 

riktningen mot Koberg, se bild 10. Backen spelade även en stor roll vid den subjektiva 

bedömningen eftersom gångtrafik i backen, särskilt vid vinterväglag, bedöms vara 

farlig. Sammanräkningen av resultatet visas i bilaga D och sammanfattas i tabell 8. 

 
Tabell 8. Pilotstudiens resultat för hållplats Bjurdammen. 

Hållplatsnamn Bjurdammen 

Risk och otrygghet, hållplats 24; grönt 

Åtgärdsbehov, hållplats 0; grönt 

Subjektiv bedömning, hållplats 4 

Risk och otrygghet, gånganslutning 56; gult 

Åtgärdsbehov, gånganslutning 67,2; rött 

Subjektiv bedömning, gånganslutning 5 

7.1.4 Hållplats Åsen 

Längs väg 2011 mellan Sjuntorp och Upphärad, på drygt 1,5 mils avstånd från 

Trollhättans centrum, ligger hållplatsen Åsen. Hållplatsen används gemensamt med 

linjetrafiken och är märkt med stolpe och har en busskur i trä. Hållplatsen är placerad 

i ett litet skogsparti och i anslutning till en framfartsväg. Hållplatsen bedöms vara av 

typen B och sikten ligger i intervallet 40-80 meter, se bilder 11-14. 

 

Bild 11. Hållplats Åsen, vy från hållplatsen mot Sjuntorp. 
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Bild 12. Hållplats Åsen, vy från hållplatsen mot Upphärad. Busskuren skymtar till vänster i 
bild. 

 

Bild 13. Hållplats Åsen, vy från busskuren mot den mindre anslutande vägen. 

 

Bild 14. Hållplats Åsen, vy från den mindre anslutande vägen. Till vänster i bild syns en annan 
anslutande väg. 
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Vid den subjektiva bedömningen noterades att hastigheten på den större vägen 

riskerar att överskrida den skyltade. Vid platsen ansluter två mindre vägar till väg 

2011. Det är oklart från vilket håll resenärerna anländer. Om gångtrafikanter måste 

passera den större vägen bedöms detta som farligt. En sammanräkning av resultaten 

för hållplatsen visas i bilaga E, och sammanfattas i tabell 9.  

Tabell 9. Pilotstudiens resultat för hållplats Åsen. 

Hållplatsnamn Åsen 

Risk och otrygghet, hållplats 16; grönt 

Åtgärdsbehov, hållplats 6,4; grönt 

Subjektiv bedömning, hållplats 3 

Risk och otrygghet, gånganslutning 40; gult 

Åtgärdsbehov, gånganslutning 64; rött 

Subjektiv bedömning, gånganslutning 5 

7.1.5 Hållplats Hulan/Rörstorp 

Hållplats Hulan/Rörstorp är belägen på väg 2005 mellan Sjuntorp och Velanda, på 

drygt 8 km avstånd från Trollhättans centrum. Den används endast för den 

upphandlade trafiken. Hållplatsen saknar skylt och busskur, men är den enda i studien 

som har belysning. Även denna hållplats är anordnad i anslutning till en mindre väg, 

varpå det är rimligt att anta att resenärerna står på denna när de väntar. Hållplatsen är 

av typen B och kortaste siktavstånd från hållplatsen är i intervallet 80-40 meter, se 

bilder 15-17. 

 

Bild 15. Hållplats Hulan/Rörstorp, vy mot Velanda. 
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Bild 16. Hållplats Hulan/Rörstorp, vy mot Sjuntorp. 

 

 

Bild 17. Hållplats Hulan/Rörstorp, vy från hållplatsen mot den mindre anslutande vägen. 
 

Hållplatsens placering i en snäv kurva gjorde intryck vid den subjektiva bedömningen 

av gånganslutningen. Sammanräkningen av resultatet visas i bilaga F och 

sammanfattas i tabell 10. 

Tabell 10. Pilotstudiens resultat för hållplats Hulan/Rörstorp. 

Hållplatsnamn Hulan/Rörstorp 

Risk och otrygghet, hållplats 5; grönt 

Åtgärdsbehov, hållplats 2; grönt 

Subjektiv bedömning, hållplats 2 

Risk och otrygghet, gånganslutning 25; gult 

Åtgärdsbehov, gånganslutning 40; gult 

Subjektiv bedömning, gånganslutning 5 
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7.2 Diskussion kring pilotstudien 

En jämförelse mellan resultatet från pilotstudien och den tidigare bedömningen av 

hållplats Halltorp visar på vikten av att genomföra inventeringen både sommar- och 

vintertid. Den tidigare bedömningen, som gjordes på sommaren, kunde inte hitta 

något anmärkningsvärt vid gånganslutningen eller hållplatsen. Pilotstudien, som 

genomfördes vintertid, kunde dock påvisa brister i snöröjningen. Det bör emellertid 

påpekas att snömängden denna vinter varit exceptionell. Snövallen som fanns vid 

sidan av vägen tvingar ut gångtrafikanter på körbanan. Vid hållplatsstolpen fanns spår 

i snön som visade att någon känt sig tvingad att klättra upp på snövallen för att 

undvika trafiken. Detta kan knappast vara acceptabelt ur trafiksäkerhetssynpunkt.   

Som beskrivits i teorikapitlet rekommenderar Vägverket att sikten vid en hållplats på 

landsbygd ska mätas för ögonhöjden 1,1 meter. Detta innebär att hänsyn tas till 

skolbarnens kortare längd jämfört med övriga resenärers. Mallen tar dock inte fasta på 

detta. En förklaring till detta har inte gått att hitta. Enligt författarnas uppfattning bör 

det beaktas att barn i trafiken lätt osynliggörs på grund av exempelvis buskage, häckar, 

vägkrön och snöhögar, varför det är viktigt att mäta siktavståndet på rätt höjd.   

Mallen som använts under pilotstudien bedöms fungera bra. En av dess styrkor är att 

den innefattar både en objektiv och en subjektiv del. Det medför att brister som inte 

kan identifieras med hjälp av mätning kan hittas utifrån subjektiva element som egen 

erfarenhet och känsla för platsen. Ett exempel som belyser detta är pilotstudiens 

inventering av hållplats Hulan/Rörstorp. Gånganslutningen klassas som gul, dvs. ett 

gränsfall utifrån den objektiva delen, även om den dåliga sikten ger höga poäng. En 

anledning till att den totala poängen inte blir högre är att trafikflödet och hastigheten 

på sträckan är relativt låga, samt att det finns belysning. Vid den subjektiva 

bedömningen konstateras det dock att gångtrafik sker längs en snäv kurva med 

mycket dålig sikt, och att vägrenen i princip är obefintlig. Vid mätning av sikten i 

kurvan känner författarna ett obehag av att vistas på platsen. Därför ges 

gånganslutningen omdömet 5; farlig för alla. En annan styrka med mallen är att den 

levererar ett numeriskt resultat, vilket ger enklare jämförelser mellan hållplatser och 

underlättar därmed för åtgärdsprioritering. Det behöver dock klargöras hur den 

objektiva och den subjektiva bedömningen ska vägas samman.  

Den använda mallen är för närvarande på utvecklingsstadiet och bör ses som ett 

utkast. Det kan ifrågasättas om gränserna i den objektiva modellen är adekvata för 

bedömning av skolskjutshållplatser då yngre barn är inblandade. Detta påpekas även i 

mallens instruktion (Arvelius 2010a).  

Pilotstudien har lett till insikten att bedömningen av skolskjutshållplatser kan vara 

svår. Som vid allt annat säkerhetsarbete är det viktigt att goda marginaler finns och att 

alla tänkbara scenarion täcks in. Det är även viktigt att bedömningen görs rättvist så 

att de farligaste platserna lyfts fram så att det ges en rimlig chans att åtgärda dessa med 
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de resurser som finns tillgängliga. Det är därför viktigt att bedömningen sker på ett 

välbetänkt sätt och att den grundas på erfarenhet. Därför kommer resultatet från 

pilotstudien utgöra en viktig del i ett fortsatt arbete. 

Resultatet av pilotstudien visar att den objektiva delen i mallen inte alltid fångar de 

trafikfarliga situationer som kan uppstå. Därför är den subjektiva delen mycket viktig 

för att täcka in sådant som den objektiva missar. Den subjektiva bedömningen är 

emellertid det mest ansträngande och svåraste momentet i riskanalysen. 

Betygsättningen i mallen görs enligt begrepp som inte alltid är lätta att definiera. Det 

är svårt att veta vad som kännetecknas som ”osäkert” respektive ”farligt” och vart 

gränsen går mellan dem. Det är heller inte självklart hur bedömningen görs av vad 

som är farligt för ett barn och farligt för en vuxen. Det är därför att rekommendera att 

noga anteckna varför bedömningar görs redan på plats vid hållplatsen eller 

gånganslutningen. 

Vid pilotstudien har inga data om resenärernas bostadsadresser funnits tillgänglig. 

Istället har den värsta möjliga färdvägen till/från hållplatsen legat till grund för 

bedömningen. Därför har antagandet att gångtrafik även sker på den större vägen 

gjorts, även om det finns en mindre trafikerad väg i anslutning till hållplatsen. Detta 

kan ha lett till att gånganslutningen för hållplatsen bedömts vara farligare än den 

egentligen är. För att bedömningen ska bli rättvis för alla hållplatser, och 

åtgärdsprioriteringen mer rationell, bör det övervägas att om hänsyn ska tas till 

skolbarnens bostadsadresser i den slutgiltiga inventeringen och riskbedömningen.  

Inför den slutgiltiga inventeringen och riskbedömningen bör en djupare diskussion 

föras med uppdragsgivaren för att fastställa vad som bör innefattas i inventeringen. 

Det är också viktigt att resenärernas åsikter tas till vara. Detta görs med en studie av 

en tidigare enkätundersökning.  
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8 Utarbetande av förbättrad mall 

Eftersom den befintliga mallen för riskanalys fortfarande är på utvecklingsstadiet görs 

en undersökning kring huruvida mallen kan förbättras. Förbättringsarbetet baseras på 

kundernas åsikter, som i detta fall är Trollhättans Stad och skolbarnen. Resultatet från 

den tidigare pilotstudien beaktas också, likaså kompletterande uppgifter från mallens 

författare. 

8.1 Tidigare enkätundersökning 

År 2006 genomfördes på uppdrag av Trollhättans Stad en enkätundersökning bland 

föräldrar till barn som åker skolskjuts i kommunen (Trollhättans Stad 2006). I detta 

arbete görs en närmare analys av enkätundersökningen för att påvisa vad resenärerna 

förväntar sig av hållplatsen och gånganslutningarna och därmed vad som behöver tas 

hänsyn till vid inventeringen. 

8.1.1 Resultat av enkätundersökningen 

I bilaga G visas svaren som lämnats på ett urval av frågorna. Dessa frågor är de som 

är relevanta att behandla i samband med analysen av trafiksäkerheten vid hållplatserna 

och utarbetandet av riskanalysmallen. Det framgår inte hur många som totalt 

tillfrågats, men undersökningen resulterade i 231 svarande. På frågan om i vilken 

årskurs barnet går i svarade 7 procent att barnet går i förskolan, 23 procent gick på 

lågstadiet, 28 procent på mellanstadiet och 42 procent gick på högstadiet.   
 

Drygt hälften av de tillfrågade eleverna har 5 km eller längre väg till skolan. 73 procent 

av barnen har en färdväg till påstigningsplatsen på morgonen som är mindre än 1 km. 

Inga barn har en färdväg som är 4 km eller längre. 68 procent av barnen har mindre 

än 1 km från den plats där skolskjutsen lämnar av barnet efter skolan.  
 

54 procent av barnen går alltid ensamma till hållplatsen, 22 procent går alltid 

tillsammans med andra barn, 24 procent går alltid tillsammans med vuxen. 66 procent 

av barnen går alltid ensamma hem från hållplatsen, 10 procent går alltid hem 

tillsammans med andra barn, 11 procent går alltid hem tillsammans med vuxen. När 

man studerar dessa svar bör man ha i åtanke att 42 procent av barnen är äldre barn i 

åk 7-9. 
 

Vid frågan om vad som känns tryggast; att barnen åker skolskjuts eller får skjuts med 

privat bil, svarar 55 procent att båda känns lika säkra, 33 procent föredrar privat bil, 

10 procent föredrar skolskjuts. 
 

14 procent upplever att trafiksäkerheten vid skolskjutshållplatsen är mycket bra och 

47 procent tycker att den är ganska bra. 23 respektive 16 procent tycker att säkerheten 

är ganska dålig respektive mycket dålig.  
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Vid frågan vad som gör att säkerheten upplevs som dålig är vanliga svar dålig sikt, 

höga hastigheter hos trafiken, dålig belysning och att barnen tvingas vänta på 

otillräcklig yta, se bilaga G. Avsaknaden av busskur vid hållplatsen, dålig plogning 

vintertid samt farliga passager och gånganslutningar nämns också. Anmärkning görs 

också på att bussen vänder och backar i barnens närhet samt att av- och påstigning 

sker på fel sida vägen.  
 

Under punkten övrigt klagar många på långa väntetider innan bussen kommer, särskilt 

vid hemresan, se bilaga G. Föräldrarna oroar sig för att barnen måste vänta länge på 

bussen utan uppsikt.  
 

15 procent av föräldrarna och 12 procent av barnen har fått skriftlig information om 

trafiksäkerhet. Bara 4 procent av barnen har genomgått någon praktisk övning i 

trafiksäkerhet. Bland föräldrarna och barnen uppger 35 respektive 26 procent att de 

inte fått någon information alls kring skolskjutsning. 
 

En intressant fråga som tas upp i undersökningen är frågan huruvida skolbarnen 

använder reflexväst under den mörka årstiden. 53 procent svarar att de aldrig 

använder sådan.  Endast 10 respektive 16 procent av eleverna använder alltid 

respektive ibland reflexväst. Under punkten övrigt anger en förälder att barnet har 

egen reflexväst men att det är svårt att motivera barnet att använda den då det inte 

anses vara ”tufft” bland barnen. En annan förälder påpekar att det skulle vara bra om 

t.ex. skolan eller bussbolaget kunde bistå med reflexvästar. På frågan om barnet skulle 

använda reflexväst om hon/han hade en svarar 37 procent att de aldrig skulle göra det 

ändå. Kanske kan problemet avhjälpas om det, som en förälder påpekar, görs 

obligatoriskt för alla barn att använda reflexväst.   

8.1.2 Diskussion och slutsatser från enkätundersökningen 

Resultatet av den tidigare enkätundersökningen används som en del i att komplettera 

den befintliga mallen. Av enkätundersökningen framgår att föräldrarna oroar sig över 

dålig sikt, höga hastigheter hos trafiken, dålig belysning, att barnen tvingas vänta på 

otillräcklig yta och att gånganslutningarna är farliga. Allt detta tas redan upp i mallen. 

Vidare efterfrågar flera föräldrar väderskydd på hållplatserna. Dessa synpunkter i 

kombination med det faktum att avsaknad av busskur kan innebära sämre 

trafiksäkerhet då resenärerna tvingas söka skydd på andra platser, gör att särskild 

hänsyn till förekomsten av busskurer bör tas vid inventeringen. Detta görs lämpligast i 

samband med den subjektiva bedömningen.  
 

Att eleverna släpps av på fel sida vägen samt att bussen vänder och backar på ett 

olämpligt sätt kan inte undersökas på ett tillfredställande sätt vid en separat 

inventering. Detta måste istället undersökas i samarbete med entreprenörerna. Det 

kan därför vara lämpligt att i ett framtida arbete låta busschaufförerna genomföra en 

inventering och riskanalys av dessa aspekter på säkerhet. Busschaufförerna är de som 

bäst vet hur det nuvarande förfarandet går till, och även de som har störst möjlighet 

att påverka säkerheten i detta fall. 
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Att eleverna tvingas vänta orimligt länge vid hållplatsen är inte bara en komfortfråga 

utan även en viktig säkerhetsfråga. Tiden som barnen tillbringar på hållplatsen är 

relaterad till olycksrisken. Ju längre väntetiden är, desto längre tid utsätts barnen för 

potentiella risker. Otåliga barn som tröttnat på att vänta riskerar att börja med andra 

aktiviteter, ofta lek, och förlorar därmed uppsikt över trafiksituationen. Det är därför 

viktigt att ta hänsyn till klagomålen på långa väntetider och att, som föräldrarna 

påpekar i enkätundersökningen, förbättra de tidscheman som skolskjutsarna följer. 

Väntetiderna kan dock inte undersökas på ett tillförlitligt sätt med hjälp av en 

hållplatsinventering. Åtgärder bör istället tas för att förbättra skolskjutsarnas 

tidsscheman och därefter bör det följas upp med resenärerna hur det fungerar.  
 

Ett problem som uppstår vintertid är otillräcklig snöröjning. Snövallar reducerar 

utrymmet att gå och stå på och tvingar ut resenärerna mot körbanan. Sådana 

situationer som beror på årstiden gör att det finns ett värde i att genomföra 

inventeringen både sommar och vintertid. Eftersom huvuddelen av detta arbete skett 

under våren måste dock detta projekt avgränsa sig från bedömningar vid vinterväglag.  

8.2 Resultat och diskussion kring förbättring av mallen 

I pilotstudien framkom det att uppgifter om skolbarnens adresser behöver finnas med 

för att kunna bedöma de verkliga gånganslutningarna som är aktuella för platsen. 

Motiveringen till detta var att bedömningen och därmed åtgärdsprioriteringen då blir 

mer rättvis. Efter samtal med Trollhättans Stad har det dock framkommit att det är 

intressant av att ha kännedom om säkerhetsnivån för hållplatsens alla möjliga 

gånganslutningar. Detta eftersom nyttjandet av hållplatserna ändras från år till år och 

nya anslutningar blir aktuella om skolbarn som bor på annat håll använder hållplatsen. 

Därför bör det finnas utrymme i mallen för bedömningar av ett flertal 

gånganslutningar vid varje hållplats. 

Som beskrivits i metodkapitlet är anteckningar vid fältstudier en viktig källa till insikter 

och slutsatser. Därför är det lämpligt att anteckna eventuella åtgärdsförslag för att 

förbättra trafiksäkerheten redan vid inventeringen. Eftersom hållplatserna ligger 

utspridda på landsbygden kan det också sparas restid på detta sätt. Därför bör mallen 

även innefatta ett moment där spontana tankar kring åtgärder antecknas.  

I pilotstudien framkom det att den subjektiva bedömningen var krävande och att det 

inte alltid var lätt att på rak arm ge ett rättvist omdöme. Därför är det viktigt att göra 

fältanteckningar så att resonemanget som ligger till grund för den subjektiva 

bedömningen i efterhand kan följas. Utrymme för detta bör finnas i mallen.  

Den befintliga mallen har testats på andra håll i projekt liknande detta. Därför har 

kontakt tagits med mallens författare för att utröna om några ändringar i den 
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ursprungliga mallen gjorts. Det har då framkommit att vissa uppdateringar av den 

matematiska modellen gjorts som det bör tas hänsyn till2. 

8.2.1 Slutgiltig riskanalysmall 

Som grund för den slutgiltiga riskanalysmallen ligger den redan befintliga mallen som 

utarbetats av Anders Arvelius på Vägverket (Arvelius 2010a), med viss uppdatering av 

den matematiska modellen från en nyare version (Arvelius 2010c).  

Den slutgiltiga blanketten för inventering och riskbedömning av hållplats och 

gånganslutning visas i Tabell 11 respektive 12. På blanketten antecknas datum, 

hållplatsens namn och i förekommande fall även vilken riktning på hållplatsen som 

avses. För att underlätta senare insamling av trafikflödesdata antecknas även 

vägnumret. Det finns också utrymme för att anteckna GPS-koordinater då detta är det 

främsta sättet att lokalisera hållplatserna.   

Tillvägagångssättet för den objektiva bedömningen är oförändrad från den tidigare 

mallen. Platsens egenskaper undersöks och noteras efter de kriterier som är listade i 

mallens instruktion. För den subjektiva bedömningen finns utrymme att anteckna 

motiveringen till omdömet. Det har lämnats plats för anteckningar kring eventuella 

åtgärdsförslag och på blanketten för hållplatsen finns även utrymme för att skissa upp 

hållplatsens geografi och dess gånganslutningar.  

 

                                                 
2 Anders Arvelius utredare Vägverket, e-mailkontakt den 27 mars 2010. 
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Tabell 11. Omarbetat riskanalysmall för bedömning av hållplats. 
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Tabell 12. Omarbetad riskanalysmall för bedömning av gånganslutning. 
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8.2.2 Instruktioner till mallen 

Materialet till den befintliga mallen som Arvelius (2010a) författat och som beskrivs i 

kapitel 6 har utökats med vissa kompletteringar för att skapa en tydlig instruktion för 

hur riskanalysen ska genomföras.  

För att få den objektiva bedömningen baserad på strukturerade observationer har ett 

observationsschema upprättats för denna del. På så sätt säkerställs att bedömningarna 

görs på samma sätt för varje plats. Instruktionen för den subjektiva delen har 

medvetet gjorts mindre styrd. Detta för att den subjektiva delen ska bli mer 

utforskande och att personen som gör bedömningen ska få tillfälle att bedöma en 

helhetsbild som upplevs på platsen. I instruktionen nämns dock några exempel på 

sådant som bör beaktas som inte tas upp i den objektiva delen.   

8.2.2.1 Instruktion för inventering och riskanalys av hållplatser  

Följande instruktion avser bedömning av hållplatsen:  
 

1. Avgör och notera vilken typ av hållplats som avses: typ A-D. 

 Typ A: De väntande resenärerna uppehåller sig vid en hållplats som är 

helt avskild från vägen. 

 Typ B: De väntande resenärerna uppehåller sig på en hållplatsficka, på en 

plattform eller på en anslutande utfart. 

 Typ C: De väntande resenärerna uppehåller sig på en vägren som är minst 

en meter bred. 

 Typ D: De väntande resenärerna uppehåller sig på direkt på körbanan 

eller på en vägren som är mindre än en meter bred. 

 

2. Mät det sämsta siktavståndet. Mätning sker från 1,1 meters höjd och utgår 

från vägkanten vid den plats där det är rimligt att anta att passagerarna står 

och väntar vid hållplatsen. Det innebär att om skylt eller väderskydd finns 

utgår mätningen därifrån. Notera resultatet. 

 

3. Ange hur belysningen vid hållplatsen är. Gatulampor i nära anslutning till 

hållplatsen räknas som god belysning. Observera att ljus från bostadshus, 

garageuppfarter, trädgårdar och liknande inte räknas som belysning 

överhuvudtaget då denna inte alltid behöver vara aktiv. 

 

4. Anteckna den skyltade hastigheten.  Den faktiska hastigheten tas endast med i 

en subjektiv bedömning. 
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5. Gör en subjektiv bedömning av hållplatsen som helhet och notera omdömet 

på en skala 1-5 där: 

1. Trygg för alla  

2. Osäker för barn 

3. Osäker för alla 

4. Farlig för barn 

5. Farlig för alla 

Hög andel tung trafik, avsaknad av busskur och övriga omständigheter är 

faktorer som påverkar den subjektiva bedömningen. Väg även in risken för att 

medelhastigheten på sträckan avviker från den skyltade hastigheten och annat 

av stor betydelse. Motivera bedömningen tydligt. 
 

6. Kontrollera om det finns uppenbara åtgärder som skulle kunna förbättra 

säkerheten vid hållplatsen. Till exempel röjning av buskage, flytt av hållplats 

eller uppsättning av belysning. Om så är fallet anteckna de förslag som 

uppkommer. 
 

7. Gör en enkel skiss över de olika anslutningar som är möjliga till hållplatsen. 

Numrera dem och notera väderstreck.  
 

8. Komplettera med statistiska data om trafikflöde och utnyttjandegrad. 

Trafikflödet skall anges i form av årsdygnstrafik eller uppskattat medelflöde. 

Med utnyttjande avses summan av på- och avstigande resenärer per dygn som 

nyttjar hållplatsen. Ett barn (klass F-6) räknas som fem resenärer.  
 

9. Beräkna Risk och otrygghet samt Åtgärdsbehov. 

8.2.2.2 Instruktion för inventering och riskanalys av gånganslutningar  

Följande instruktion gäller bedömning av hållplatsens gånganslutningar: 
 

Gör en bedömning enligt punkt 1-8 för varje gånganslutning till hållplatsen. 

Notera på blanketten för gånganslutningen vilken anslutning som avses. 
  

1. Avgör och notera vilken typ av gånganslutning som avses: typ 1-4. 

 Typ 1: Gånganslutningen är helt avskild från vägen. 

 Typ 2: Resenärerna slipper passera över vägen och behöver gå mindre än 

50 meter längs vägen (mindre än 100 meter om vägrenen är minst 1 meter 

bred). 

 Typ 3: Resenärerna slipper passera över vägen men måste gå mer än 50 

meter längs vägen (mer än 100 meter om vägrenen är minst 1 meter 

bred). 

 Typ 4: Resenärerna måste passera och ibland även gå längs vägen för att 

nå hållplatsen.  
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2. Notera det sämsta siktavståndet. För gånganslutning av typ 2 och 3 görs 

mätningen längs gånganslutningen. För typ 4 görs mätningen från vägkanten 

vid gångpassagen. 
 

3. Ange belysning kring området. Detta avser för typ 2 och 3 belysning längs 

gånganslutningen och för typ 4 vid gångpassagen. Observera att ljus från 

bostadshus och liknande inte räknas som belysning överhuvudtaget då denna 

inte alltid behöver vara aktiv. 
 

4. Anteckna den skyltade hastigheten.  Den faktiska hastigheten tas endast med i 

en subjektiv bedömning. 
 

5. Gör en subjektiv bedömning av hållplatsen som helhet och notera omdömet 

på en skala 1-5 där:   

1. Trygg för alla  

2. Osäker för barn 

3. Osäker för alla 

4. Farlig för barn 

5. Farlig för alla 
 

Hög andel tung trafik och särskilt bred väg är faktorer som påverkar den 

subjektiva bedömningen. Likaså mittseparering, refuger, övergångställen, 

gångpassager, avsmalningar och övriga omständigheter. Väg även in risken för 

att medelhastigheten på sträckan avviker från den skyltade hastigheten och 

annat av stor betydelse. Motivera bedömningen tydligt. 
 

6. Kontrollera om det finns uppenbara åtgärder som skulle kunna förbättra 

säkerheten som till exempel röjning av buskage eller bättre belysning. Om så 

är fallet anteckna de förslag som uppkommer. 
 

7. Komplettera med statistiska data om trafikflöde och utnyttjandegrad. 

Trafikflödet skall anges i form av årsdygnstrafik eller uppskattat medelflöde. 

Med utnyttjande avses summan av på- och avstigande resenärer per dygn som 

nyttjar hållplatsen. Ett barn (klass F-6) räknas som fem resenärer.  
 

8. Beräkna Risk och otrygghet samt Åtgärdsbehov. 

8.2.2.3 Åtgärder  

I dokumentationen till den uppdaterande mallen beskriver Arvelius (2010b) ett 

lämpligt tillvägagångssätt för att hitta åtgärder för att förbättra säkerheten. När 

åtgärdsprioriteringen genomförs bör platser som har gult eller rött åtgärdsbehov,  

d.v.s. den bedömning som ges när utnyttjandegraden också vägts in, prioriteras högst.  
 

Arvelius (2010c) poängterar också att även en plats som objektivt bedöms vara på 

grön nivå, kan komma att bli föremål för åtgärder eftersom övriga omständigheter 

som framkommer vid den subjektiva bedömningen också måste vägas in.   
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För att avgöra vilka åtgärder som bör genomföras utförs som ett första steg en 

effektsanalys av värdena för risk och otrygghet (Arvelius 2010b). Genom att 

undersöka vilken effekt förändrade värden i mallen ger på säkerheten kan särskilda 

kostnadseffektiva åtgärder hittas.  
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9 Inventering och riskanalys 

Inför den slutgiltiga inventeringen och riskanalysen valde uppdragsgivaren, 

Trollhättans Stad, ut ett antal hållplatser. Uppdragsgivaren gjorde också en inbördes 

prioritering av vilka platser som var i störst behov av att undersökas närmre. Platser 

som prioriterades högst var sådana som ej undersökts tidigare samt platser längs 

vägsträckor som tidigare klassats som trafikfarliga. Framtida nyttjande av hållplatserna 

vägdes också in vid prioriteringen. Inventeringen och riskanalysen genomfördes under 

två veckor. Totalt besöktes 64 platser på landsbygden inom kommunen. Då många 

hållplatser består av två riktningar blev det totala antalet undersökta hållplatser 93 

stycken, med sammanlagt 228 olika gånganslutningar.   

9.1 Utrustning och tillvägagångssätt 

Under fältstudien användes GPS-mottagare för lokalisera platserna. Anteckningar 

gjordes på lösblad utformade enligt den uppdaterade mallen. Hållplatsens geografi och 

gånganslutningar skissades upp och norr-riktning markerades efter kontroll med 

kompass. Hållplatserna dokumenterades med fotoutrustning. Foton av sikten på 

platsen togs med hjälp av ett kamerastativ som var inställt på höjden 1,1 meter. Sikt- 

och gångavstånd mättes med hjälp av ett mäthjul. 

Vid bedömningen av gånganslutningarna har gruppmedlemmarna först diskuterat 

vilka anslutningar som rimligen är aktuella för hållplatsen. Därefter har bedömningar 

gjorts för var och en av dessa. Dessa bedömningar är i första hand baserade på hur 

anslutningen ter sig ut att vara sett från hållplatsens närhet. Ingen möjlighet har 

funnits till att undersöka hur anslutningarna ser ut om de följs en längre sträcka bort 

från hållplatsen. Vid de subjektiva bedömningarna har gruppmedlemmarna först 

skapat sig en egen uppfattning om hållplatsen/gånganslutningen som helhet, därefter 

har ett omdöme diskuterats fram sinsemellan. Om det inte gått att enats om ett 

omdöme, eller om det stått och vägt mellan två olika omdömen har det sämsta alltid 

valts.     

9.2 Kompletterande data 

Kompletterande data om trafikflöde och utnyttjandegrad inhämtades när 

inventeringen var genomförd. Data om trafikflöde inhämtades från interaktiva kartor 

på Trafikverkets hemsida (Trafikverket 2010). Felmarginalen i mätningarna har 

räknats in så att största möjliga värde på trafikflödet alltid används. Detta för att 

säkerställa att ett för lågt värde på trafikflödet inte används. På detta sätt tas också 

hänsyn till det faktum att trafiken är som tätast just när skolskjutsarna åker på 

morgonen och eftermiddagen. Data kring utnyttjandegrad tillhandahölls av 

Utbildningsförvaltningen inom Trollhättans Stad och består av antal elever i förskola 

t.o.m. årskurs 6 respektive årskurs 7-9 som nyttjar hållplatsen. Antalet resenärer har 

sedan räknats om enligt mallens instruktion. 
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9.3 Inventeringen och riskanalysens resultat 

Omdömen som sattes vid den slutgiltiga inventeringen och riskanalysen redovisas i 

tabell 13 och 14. Det framgår här att gånganslutningarna generellt sett är ett större 

trafiksäkerhetsproblem än hållplatserna. Observera att de objektiva omdömena avser 

Risk och otrygghet. Åtgärdsbehovet kan sedan bli både högre och lägre beroende på 

utnyttjandegraden. 

 
Tabell 13. Objektiva omdömen vid den slutgiltiga inventeringen och riskanalysen. 

  
Objektivt omdöme; Risk och otrygghet 

 

  
Grön Gul Röd Summa 

Hållplats 
Antal 74 19 0 93 

Procent 79,6 20,4 0,0 100 

  
        

Gångansl. 
Antal 72 114 42 228 

Procent 31,6 50,0 18,4 100 
 

 
Tabell 14. Subjektiva omdömen vid den slutgiltiga inventeringen och riskanalysen. 

  
Subjektivt omdöme 

 

  
1 2 3 4 5 Summa 

Hållplats 
Antal 5 40 25 23 0 93 

Procent 5,4 43,0 26,9 24,7 0,0 100 

  
            

Gångansl. 
Antal 29 33 40 117 9 228 

Procent 12,7 14,5 17,5 51,3 3,9 100 

 

I denna rapport redovisas mer detaljerat hur bedömningarna genomförts för ett urval 

av platserna. Urvalet har gjorts med ambitionen att redovisa hur bedömningen gått till 

för platser med olika typer av förhållanden, samt för att påvisa sådant som är av 

särskild vikt när bedömningarna genomförs. Resultatet som helhet har lämnats över 

till uppdragsgivaren i elektronisk form. Så även blanketterna i original. 
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9.3.1 Hållplats Bjurdammen 

Hållplats Bjurdammen har tidigare undersökts under pilotstudien, varför det kan vara 

intressant att jämföra resultaten. Resenärerna väntar på en mindre anslutande väg, 

således är typen av hållplats B enligt mallen. Tre olika gånganslutningar undersöktes 

denna gång. Hållplatsen illustreras i bilder 18-21.  

 

Bild 18. Vy över Hållplats Bjurdammen 

 

 
Bild 19. Sikt mot Koberg för hållplats Bjurdammen. 
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Bild 20. Sikt mot Upphärad för hållplats Bjurdammen. 

 

 

Bild 21. Sikt mot gånganslutning nr 1 för hållplats Bjurdammen. 

 

Resultatet av bedömningarna visas i bilaga H, och sammanfattas i tabell 15. 

Tabell 15. Resultat för hållplats Bjurdammen. 

Hållplatsnamn Bjurdammen 

Risk och otrygghet, hållplats 16; grönt 

Åtgärdsbehov, hållplats 6,4; grönt 

Subjektiv bedömning, hållplats 2 

Risk och otrygghet, gånganslutning 24; grönt | 52; gult | 52; gult. 

Åtgärdsbehov, gånganslutning 0; grönt | 83,2; rött | 83,2; rött. 

Subjektiv bedömning, gånganslutning 2, 4 resp. 4 
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Vid pilotstudien fanns mycket snö på platsen, vilket nu smält bort. Avsaknaden av 

snövallar under den senare bedömningen gör att siktavståndet är något förbättrat, 

vilket gör att risk och otrygghet blir något lägre jämfört med pilotstudiens resultat. 

När snön är borta syns det också att det finns ett skyddsräcke som hindrar bilar från 

att köra av vägen och in på hållplatsen. Därför blir det subjektiva omdömet 2; osäker 

för barn, jämfört med det tidigare omdömet 4; farlig för barn. Risk och otrygghet för 

sämsta gånganslutningen är något förändrad jämfört med pilotstudien. Poängen är nu 

52 mot tidigare 56. Detta beror på att faktorn för trafikflöde är ändrad i den 

uppdaterade mallen. Det beror även på att siktavståndet är något förbättrat utan 

skymmande snövallar. Det subjektiva omdömet för sämsta gånganslutningen var 

under pilotstudien en femma. Detta sätts nu till en fyra, till stor del på grund av att 

sikten är något bättre utan snön. 

9.3.2 Hållplats Ekedalen 

Hållplats Ekedalen är placerad längs väg 2018 och är av typ B eftersom resenärerna 

står och väntar på en mindre framfartsväg utan genomfartstrafik. Busskur finns på 

platsen. Hållplats Ekedalen illustreras i bilder 22-25.  

 

 

Bild 22. Vy över hållplats Ekedalen. 
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Bild 23. Sikt mot Väne-Åsaka för hållplats Ekedalen. 

 

 
Bild 24. Sikt mot Upphärad för hållplats Ekedalen. 

 

 
Bild 25. Sikt mot gånganslutning nr 1 för hållplats Ekedalen. 
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Resultatet av bedömningarna visas i bilaga I, och sammanfattas i tabell 16. 

Tabell 16. Resultat för hållplats Ekedalen. 

Hållplatsnamn Ekedalen 

Risk och otrygghet, hållplats 8; grönt 

Åtgärdsbehov, hållplats 3,2; grönt 

Subjektiv bedömning, hållplats 1 

Risk och otrygghet, gånganslutning 8; grönt | 52; gult | 52; gult. 

Åtgärdsbehov, gånganslutning 0; grönt | 83,2; rött | 83,2; rött. 

Subjektiv bedömning, gånganslutning 1, 4 resp. 4 

 

Den verkliga hastigheten på den större vägen som passerar hållplatsen bedöms vara 

högre än den skyltade. Dock bedöms väntande resenärer vara utom fara eftersom 

busskuren är väl avskiljd från den större vägen. Sikten är också tillräcklig för att 

resenärerna ska slippa stå längs vägen för att synas av busschauffören. En nackdel är 

dock att det saknas belysning, men eftersom busskuren är så väl avskiljd från vägen 

bedöms det inte vara av någon större betydelse. Därför sätts det subjektiva omdömet 

till 1; trygg för alla. Under åtgärdsförslag rekommenderar författarna att det bör 

övervägas att ordna belysning. Gångtrafik via den mindre framfartsvägen bedöms vara 

säkert både objektivt och subjektivt. Objektiv och subjektiv bedömning är också 

överens när det gäller gångtrafik via den större vägen; båda påvisar brister i 

säkerheten. Den subjektiva bedömningen färgas här av att hastigheten är hög, vägen 

är smal och vägrenen är i det närmaste obefintlig. Dessutom finns ingen belysning. 

Omdömet blir 4; farlig för barn. 
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9.3.3 Hållplats Gröndal 

Hållplats Gröndal är lokaliserad längs riksväg 45 strax söder om Trollhättan och 

utgörs av ett hållplatspar. Hållplatserna är utformade som hållplatsfickor med 

busskurer, således är typen av hållplats B. Fyra möjliga gånganslutningar finns till varje 

riktning. Hållplats Gröndal illustreras i bilder 26-31.  

 

Bild 26. Vy över hållplats Gröndal riktning mot Trollhättan. 

 

 
Bild 27. Sikt mot Trollhättan från hållplats Gröndal. 
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Bild 28. Sikt mot Göteborg från hållplats Gröndal. 

 
Bild 29. Vy över hållplats Gröndal riktning mot Göteborg. 

 

 
Bild 30. Sikt mot Trollhättan från hållplats Gröndal. 
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Bild 31. Sikt mot Göteborg från hållplats Gröndal. 

 

Resultatet av bedömningarna visas i bilaga J, och sammanfattas i tabell 17. 

Tabell 17. Resultat för hållplats Gröndal. 

Hållplatsnamn Gröndal, riktning mot Göteborg resp. mot Trollhättan. 

Risk och otrygghet, hållplats 14; grönt för båda riktningar. 

Åtgärdsbehov, hållplats 5,6; grönt för båda riktningar. 

Subjektiv bedömning, hållplats 4 för båda riktningar. 

Risk och otrygghet, gånganslutning Mot GBG: 0; grönt | 77; rött | 84; rött | 84; rött. 

Mot THN: 70; rött |112; rött | 14; grönt | 91; rött. 

Åtgärdsbehov, gånganslutning Mot GBG: 0; grönt | 61,6; rött | 134,4; rött | 134,4; rött. 

Mot THN: 112; rött | 179,2; rött |0; grönt | 72,8; rött.. 

Subjektiv bedömning, gånganslutning Mot GBG: 1,4, 5 resp. 5.  

Mot THN: 5,5,1 resp. 4. 

 

Vad som är intressant att notera för detta resultat är att den objektiva och subjektiva 

bedömningen av hållplatserna skiljer sig åt på ett anmärkningsvärt sätt. Den objektiva 

bedömningen är att hållplatsen är säker, medan den subjektivt anses vara farlig. Det 

noteras att busskuren är väl avskiljd från vägen, men också att den verkliga 

hastigheten är högre än den skyltade. Detta i kombination med att vägen är en starkt 

trafikerad 90-väg gör att det subjektiva omdömet väger mellan en trea och en fyra, 

d.v.s. mellan osäkert och farligt. Det högre omdömet sätts för att undvika att en 

potentiellt farlig plats inte uppmärksammas.  
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Den objektiva och den subjektiva bedömningen är dock likartade för 

gånganslutningarna. Att gå till hållplatsen utan att passera eller gå längs 90-vägen är 

tryggt. Anslutningar där resenärerna behöver korsa 90-vägen och/eller gå längs vägen 

är däremot farliga. Värdena för Risk och otrygghet och Åtgärdsbehov för dessa 

gånganslutningar är bland de högsta i hela fältstudien.  

9.3.4 Hållplats Heden 

Hållplats Heden är placerad längs riksväg 45 mellan Trollhättan och Lilla Edet. 

Hållplatsen har två riktningar med tre gånganslutningar vardera. Båda riktningarna har 

hållplatsficka, i riktning mot Lilla Edet finns även busskur. Hållplatsen av typen är B 

och illustreras i bilder 32-37.  

 

Bild 32. Vy över hållplats Eden riktning mot Lilla Edet. 

 

 
Bild 33. Sikt mot Lilla Edet från hållplats Heden. 
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Bild 34. Sikt mot Trollhättan från hållplats Heden. 

 

 
Bild 35. Vy över hållplats Heden riktning mot Trollhättan. 

 

 
Bild 36. Sikt mot Trollhättan från hållplats Heden. 



Inventering och riskanalys av skolskjutshållplatser  
- Kvalitetssäkring med avseende på trafiksäkerhet 

 

 67 

 

 

Bild 37. Sikt mot Lilla Edet från hållplats Heden. 

 

Resultatet av bedömningarna visas i bilaga K, och sammanfattas i tabell 18. 

Tabell 18. Resultat för hållplats Heden. 

Hållplatsnamn Heden, riktning mot Lilla Edet resp. mot Trollhättan. 

Risk och otrygghet, hållplats 14; grönt för riktning mot Lilla Edet. 

28; gult för riktning mot Trollhättan. 

Åtgärdsbehov, hållplats 0; grönt båda riktningar. 

 

Subjektiv bedömning, hållplats 2 för riktning mot Lilla Edet. 

4 för riktning mot Trollhättan. 

Risk och otrygghet, gånganslutning Mot Lilla Edet: 112; rött | 14; grönt | 98; rött. 

Mot THN: 28; gult | 84 ; rött | 91; rött. 

Åtgärdsbehov, gånganslutning Mot Lilla Edet: 44,8; gult | 0; grönt | 39,2; gult. 

Mot THN: 0; grönt | 33,6; gult | 0; grönt. 

Subjektiv bedömning, gånganslutning Mot Lilla Edet: samtliga 4.  

Mot THN: samtliga. 4. 
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Hållplatsens Risk och otrygghet hamnar på grön nivå för riktning mot Lilla Edet, med 

värdet 14. För riktning mot Trollhättan fördubblas värdet till 28; gult. Det beror på att 

det i denna riktning saknas belysning. Det subjektiva omdömet för hållplatsen i 

riktning mot Lilla Edet blir 2; osäker för barn. Motivationen är att hastigheten är hög, 

det är mycket trafik och att belysningen är dålig. Omdömet blir inte högre eftersom 

det samtidigt noteras att sikten är god och det finns en busskur väl avskiljd från vägen. 

För riktning mot Trollhättan blir det subjektiva omdömet av hållplatsen högre,  

4; farlig för barn, eftersom det inte finns någon belysning alls och att busskur saknas. 

Vad som är särskilt intressant att notera för denna hållplats är bedömningarna av 

gånganslutning nr.2 för riktning mot Lilla Edet. Typen av anslutning är 2; resenärerna 

slipper passera vägen och behöver gå mindre än 50 meter längs vägen. I praktiken är 

sträckan längs vägen mycket kortare än så. Objektivt hamnar denna anslutning på 

grön nivå. Vid den subjektiva bedömningen noteras det att det till största del handlar 

om en mindre grusväg och att resenären bara måste gå en kort sträcka längs 90-vägen, 

men att vägen trafikeras av mycket trafik och att hastigheten är hög. Omdömet sätts 

till 4;farlig för barn. Författarna uppmärksammar även att det finns möjlighet att slippa 

gå längs 90-vägen om resenären tar en genväg från grusvägen över en gräsplatt till 

busskuren. Författarna gör dock bedömningen att framkomligheten längs denna 

genväg inte kan garanteras vid alla årstider. Därför noteras det under åtgärdsförslag att 

det bör övervägas att förbättra genvägen bakom busskuren (bild 32) så att resenärerna 

slipper gå längs 90-vägen och att detta skulle ändra bedömningen till 1; trygg för alla. 
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9.3.5 Hållplats Hulan 

Hållplats Hulan är belägen längs väg 2005 mellan Gärdhem och Sjuntorp. 

Resenärerna väntar här på en vägren som är drygt en meter bred, således är denna 

hållplats en av de få studerade hållplatserna som är av typen C. Två skiljda 

gånganslutningar identifieras och bedöms vid fältstudien. Hållplatsen illustreras i 

bilder 38-40.  

 

Bild 38. Vy över hållplats Hulan. 

 

 
Bild 39. Sikt mot Lindveden från hållplats Hulan. 
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Bild 40. Sikt mot Velanda från hållplats Hulan. 

 

Resultatet av bedömningarna visas i bilaga L, och sammanfattas i tabell 19. 

Tabell 19. Resultat för hållplats Hulan. 

Hållplatsnamn Hulan 

Risk och otrygghet, hållplats 2,5; grönt 

Åtgärdsbehov, hållplats 2; grönt 

Subjektiv bedömning, hållplats 2 

Risk och otrygghet, gånganslutning 48; gult resp. 22,5; grönt. 

Åtgärdsbehov, gånganslutning 76,8; rött resp. 36; gult. 

Subjektiv bedömning, gånganslutning 4 resp. 3 

 

Risk och otrygghet hamnar på en grön nivå. Den subjektiva bedömningen tar hänsyn 

till att vägen är smal och att hållplatsen saknar busskur. Subjektivt blir omdömet 2; 

osäker för barn. Hade hållplatsen varit av typen D, d.v.s. resenärerna väntar på en 

vägren minde än en meter bred, hade den smala vägen gjort att hållplatsen fått en 

högre subjektiv poäng. Under åtgärdsförslag påpekas att en busskur bör utplaceras för 

att förhindra att någon korsar vägen för att ta skydd. Risk och otrygghet för 

gånganslutningarna hamnar på gul respektive grön nivå. Den subjektiva bedömningen 

av gånganslutningarna blir 4; farlig för barn respektive 3; osäker för alla. Detta beror på 

att vägrenen längs anslutningarna en bit från hållplatsen är mycket smal.    
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9.3.6 Hållplats Norra Björke kyrka 

Längs väg 2044 ligger hållplats Norra Björke kyrka. Skylten står längs den större vägen 

men det är rimligt att anta att resenärerna står på infarten till kyrkans parkering. Typen 

av hållplats sätts därför till B. Den enda gånganslutning som anses vara aktuell är 

gångtrafik längs de två mindre framfartsvägarna som passerar hållplatsen. Då 

förutsättningarna för dessa vägar är lika görs en gemensam bedömning för de båda. 

Hållplats Norra Björke kyrka illustreras i bilder 41-43. 

 

Bild 41. Vy över hållplats Norra Björke kyrka. 

 

 
Bild 42. Sikt mot Östbjörke från hållplats Norra Björke kyrka. 
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Bild 43. Sikt mot Norra Björke från hållplats Norra Björke kyrka. 

 

 Resultatet av bedömningarna visas i bilaga M, och sammanfattas i tabell 20. 

Tabell 20. Resultat för hållplats Norra Björke kyrka. 

Hållplatsnamn Norra Björke kyrka 

Risk och otrygghet, hållplats 0; grönt 

Åtgärdsbehov, hållplats 0; grönt 

Subjektiv bedömning, hållplats 3 

Risk och otrygghet, gånganslutning 16; grönt 

Åtgärdsbehov, gånganslutning 0; grönt 

Subjektiv bedömning, gånganslutning 4 

 

Denna hållplats är ett tydligt exempel på hur den subjektiva delen i mallen tar hänsyn 

till företeelser som den objektiva inte fångar upp på ett tillfredställande sätt. Objektivt 

hamnar hållplatsens och gånganslutningens omdöme på grön nivå. Subjektivt får de 

omdömet 3; osäker för alla, respektive 4; farlig för barn. För hållplatsens bedömning 

beror det på att författarna vid den subjektiva bedömningen tar särskild hänsyn till att 

hållplatsen är belägen i en skarp kurva med kraftig lutning. Detta bedöms vara 

riskabelt vid vinterväglag. Dessutom saknas busskur. För bedömningen av 

gånganslutningen beror det på att den dåliga sikten får större genomslagskraft vid den 

subjektiva bedömningen. Sikten skyms av ett plank på kyrkans område. Under 

åtgärdsförslag noterar författarna att problemet med dålig sikt delvis kan avhjälpas om 

det sätts upp en vägspegel vid kyrkan. Författarna föreslår även att det bör övervägas 

att flytta hållplatsen bort från kurvan och den kraftiga lutningen på vägen.  
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9.3.7 Hållplats Ryravägen 

Hållplats Ryravägen ligger längs väg 2012 och är ett exempel på en hållplats av typen 

D; resenärerna uppehåller sig på en vägren smalare än en meter eller direkt på 

vägbanan. För denna hållplats bedöms två olika gånganslutningar. Hållplats Ryravägen 

illustreras i bild 44-47.  

 

Bild 44. Vy över hållplats Ryravägen. 

 

 
Bild 45. Sikt mot Sjuntorp från hållplats Ryravägen. 
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Bild 46. Sikt längs väg 2012 från hållplats Ryravägen. 

 

 
Bild 47. Sikt mot gånganslutning nr 1 från hållplats Ryravägen. 

 

Resultatet av bedömningarna visas i bilaga N, och sammanfattas i tabell 21. 

Tabell 21. Resultat för hållplats Ryravägen. 

Hållplatsnamn Ryravägen 

Risk och otrygghet, hållplats 16; grönt 

Åtgärdsbehov, hållplats 19,2; grönt 

Subjektiv bedömning, hållplats 2 

Risk och otrygghet, gånganslutning 48; gult resp. 32; gult. 

Åtgärdsbehov, gånganslutning 76,8; rött resp. 51,2; gult. 

Subjektiv bedömning, gånganslutning Båda 2 
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Risk och otrygghet för hållplatsen blir 16; grönt. Hållplatsens subjektiva omdöme 

påverkas av att hållplatsen är placerad i en trevägskorsning, men författarna 

uppmärksammar också att belysningen är god. Omdömet sätts till 2; osäker för barn. 

När resenärerna använder gånganslutning nr. 1 går de via en grusväg till hållplatsen. 

Då författarna inte kan utesluta att någon kan tänkas behöva korsa grusvägen 

någonstans längre bort längs anslutningen sätts typen till 4. Risk och otrygghet blir 48; 

gul nivå. Vid den subjektiva bedömningen noteras det att belysning saknas och ger 

därför omdömet 2; osäker för barn. Bruk av gånganslutning nr. 2 innebär att resenärerna 

korsar vägen, således är anslutning nr. 2 också av typ 4. Risk och otrygghet hamnar på 

gul nivå med värdet 32. Subjektivt bedöms denna anslutning vara osäker för barn och 

omdömet blir därför 2. Motiveringen till detta är att belysning och sikt vid passagen är 

god men att det är en 70-väg som resenären måste passera.  

9.3.8 Hållplats Åsen 

Hållplats Åsen längs väg 2011 har tidigare undersökts vid pilotstudien varför det kan 

vara intressant att jämföra resultaten. Hållplatsen är placerad vid en mindre anslutande 

väg och har busskur. Hållplatstypen är B. En annan mindre väg ansluter på den 

motsatta sidan av dem större vägen. Två möjliga gånganslutningar finns. Hållplats 

Åsen illustreras i bilder 48-52.  

 

Bild 48. Vy över hållplats Åsen. 
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Bild 49. Sikt mot Sjuntorp från hållplats Åsen. 

 

 
Bild 50. Sikt mot Upphärad från hållplats Åsen. 

 

 
Bild 51. Sikt mot gånganslutning 1 för hållplats Åsen. 
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Bild 52. Sikt mot gånganslutning 2 för hållplats Åsen. 

 

Resultatet av bedömningarna vid den slutgiltiga fältstudien visas i bilaga O, och 

sammanfattas i tabell 22. 

Tabell 22. Resultat för hållplats Åsen. 

Hållplatsnamn Åsen 

Risk och otrygghet, hållplats 8; grönt 

Åtgärdsbehov, hållplats 6,4; grönt 

Subjektiv bedömning, hållplats 4 

Risk och otrygghet, gånganslutning 8; grönt  resp. 48; gult. 

Åtgärdsbehov, gånganslutning 0; grönt resp. 96; rött. 

Subjektiv bedömning, gånganslutning 1 resp. 5. 

 

Risk och otrygghet för hållplatsen blir 8; grönt. Subjektivt får avsaknaden av belysning 

stor inverkan då hållplatsen är placerad i ett mörkt skogsparti. Hastigheten upplevs 

också överstiga den skyltade. Därför sätts omdömet 4; farlig för barn. Vid pilotstudien 

blev Risk och otrygghet något högre: 16; grönt. Skillnaden beror på att sikten vid 

pilotstudien uppmättes till mindre än 80 meter, vid detta tillfälle till mer än 80 meter. 

Att det blivit så beror på att det handlar om ett gränsfall, och att den förtydligade 

instruktionen till mallen gör att den nya mätningen utförs på ett mer korrekt sätt.  

Pilotstudiens subjektiva bedömning av hållplats Åsen var 3; osäker för alla. Att den 

slutgiltiga bedömningen blev 4; farlig för barn, d.v.s. något sämre, beror på att 

författarna nu uppmärksammade avsaknaden av belysning på ett annat sätt. 

Gånganslutning via den mindre vägen bedöms vara tryggt både objektivt och 

subjektivt. Att korsa den större 70-vägen för att ta sig till hållplatsen bedöms dock 

vara farligare. Risk och otrygghet blir 48; gult, subjektivt sätts omdömet 5; farlig för alla. 

Gånganslutningen som kräver att resenären måste korsa vägen bedömdes vid 
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pilotstudien på ett liknande sätt. Risk och otrygghet blev då 40; gult. Att det nu blev 

något högre beror på att den matematiska modellen uppdaterats sen sist. Både vid 

pilotstudien och den slutgiltiga fältstudien sattes omdömet 5; farlig för alla, för 

anslutningen som innebär passage av vägen.    
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10 Analys och diskussion 

Att göra inventeringen och riskbedömningen av skolskjutshållsplatser har varit mycket 

givande och har gett upphov till insikt i flera svårigheter när det kommer till 

kvalitetssäkring. Att kvalitetssäkringen i detta fall har handlat om något så viktigt som 

bedömning av platser där barn vistas nära trafiken har motiverat till noggrannhet, 

kritiskt tänkande och en vilja att göra ett bra arbete.  
 

Under både pilotstudie och slutgiltig fältstudie har det framkommit  att det är svårt att 

göra subjektiva bedömningar. Flera gånger har författarna fått diskutera sig fram till 

konsensus. Att diskutera fram en gemensam uppfattning har känts bra, men samtidigt 

understryker faktumet att diskussioner ofta ägt rum svårigheten i att göra subjektiva 

bedömningar. Att det krävts diskussion och att det flera gånger känts svårt att göra en 

precis bedömning har lett till en viss tveksamhet kring huruvida de subjektiva 

bedömningarna alltid görs konsekvent. Inkonsekventa bedömningar ger i 

förlängningen en lägre grad av reliabilitet. Medan den objektiva bedömningen lutar sig 

på faktiska uppmätta värden som siktförhållanden, trafikflöden med flera, så kommer 

den subjektiva bedömningen alltid endast vara någon eller någras åsikt om säkerheten. 

Dessa åsikter kan till exempel färgas av att trafiken höll en högre hastighet just vid 

tillfället för bedömningen, eller för att bedömaren har en personlig koppling till 

platsen som motverkar en rättvis bedömning med hög validitet. Det kan också vara så 

att avsaknaden av trafik just för tillfället för riskbedömningen gör att hållplatsen får en 

mildare bedömning än vad den förtjänar.  
 

Resultatet när det kommer till sammanvägning av objektivt och subjektivt omdöme är 

svårtolkat. Vad innebär och vad är skillnaden på till exempel en grön hållplats med 

subjektiv bedömning 4; farlig för barn och en hållplats som objektivt fått bedömningen 

gul och subjektivt 3; osäker för alla? Det är svårt att veta hur det i ett sådant fall avgörs 

vilken hållplats som ska prioriteras när det gäller åtgärder. Någon form av 

sammanvägning av objektivt och subjektiv resultat skulle underlätta för en sådan 

prioritering. Det är dock inte uppenbart hur detta skulle gå till på ett rättvist sätt 

eftersom det innebär att en kvantitativ tregradig skala jämförs med en kvalitativ 

femgradig skala. En annan svårighet med en sammanvägning av bedömningarna ligger 

i att de inte helt bedömer samma saker, med den meningen att den subjektiva delen av 

mallen fångar upp delar som den objektiva missar. 
 

Den subjektiva bedömningen skall vara ett stöd till den objektiva bedömningen. Det 

är dock viktigt att komma ihåg att den subjektiva bedömningen är kvalitativ och 

bygger på enskilda personers kunskap, erfarenhet och upplevelser på platsen. Ett 

subjektivt omdöme kan dessutom komma att tolkas ytterligare i efterhand av den eller 

de som har ansvar för åtgärdsprioritering. En objektiv bedömning är kvantitativ och 

baseras helt på faktiska värden. För att säkerställa hög kvalitet är det viktigt att basera 

beslut på fakta (Bergman & Klefsjö 2001), varför det kan tänkas att den objektiva 

bedömningen bör prioriteras. Om den objektiva bedömningen alltid prioriteras 
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förloras dock syftet med den subjektiva bedömningen, nämligen att fånga upp det 

som den objektiva delen missar.  
 

Även om det finns flera svårigheter med subjektiva bedömningar så finns det en 

enorm styrka i att ha utrymme för eget kritiskt tänkande vid riskbedömningen av 

skolskjutshållplatser. Det kan vara svårt att belysa alla tänkbara säkerhetsaspekter i en 

objektiv mall och utrymme för en subjektiv bedömning gör att mallen blir mindre 

stelbent och byråkratisk. Bedömningen av Norra Björke kyrka är ett exempel på när 

den subjektiva bedömningen ger en mer rättvis och med verkligheten 

överensstämmande bedömning. Där hamnade Risk och otrygghet och Åtgärdsbehov 

på en grön nivå och även gånganslutningarna blev bedömda som gröna. I den 

subjektiva bedömningen hamnade omdömet istället på 3; otrygg för alla respektive   

4; farlig för barn.  I den subjektiva bedömningen togs hänsyn till att hållplatsen är 

belägen i en skarp kurva med kraftig lutning. Även om sikten var god genom hela 

kurvan skulle ett fordon vid halt väglag kunna få sladd och sannolikt hamna där 

resenärerna väntar. En utökning av den objektiva delen i mallen skulle kanske kunna 

ta hänsyn till skarpa kurvor i närheten av hållplatser men någonstans måste gränsen 

sättas för att mallen skall kunna vara hanterbar. Det är inte heller säkert att en sådan 

utökning av mallen skulle fånga upp just den här sortens problem eftersom hänsyn 

kanske inte bara måste tas till var hållplatsen är belägen, utan även var eventuella 

platser att söka skydd från vädret finns, eller andra platser i närheten av hållplatsen 

som resenärerna kan tänkas uppehålla sig vid. Vid gånganslutningen till hållplatsen 

noterade författarna ett plank som skulle kunna skymma en cyklist, vilket gör att en 

bilförare med lite otur inte skulle upptäcka cyklisten  innan den i princip skulle vara 

strax framför bilen. Den objektiva mallen tog inte upp dessa extrema fall av skymd 

sikt och gånganslutningen blev enligt den objektiva delen av mallen grön. Det påvisar 

återigen den subjektiva bedömningens värde. Vid en FMEA-analys, som är ett 

vedertaget kvalitetsverktyg för att hitta felorsaker och prioritera åtgärder av dessa 

(Fritz 1990), tas hänsyn till höga siffror på enskilda bedömningar även om det totala 

risktalet är relativt lågt. Detta för att allvarliga fel inte får bortses ifrån. I analogi med 

detta skulle det därför kunna tänkas att den objektiva delen i riskanalysmallen 

modifieras så att den alltid ger en röd bedömning om vissa minimikrav på 

trafiksäkerheten inte är uppfyllda.    
 

Under inventeringen var inte skolbarnens bostadsadresser kända. Därmed har det inte 

funnits en bestämd uppfattning om vilken väg barnen går eller cyklar för att komma 

till hållplatsen. Trollhättans Stad såg dock gärna att alla gånganslutningar till de olika 

hållplatserna bedömdes. Detta eftersom bruket av gånganslutningarna kan variera från 

år till år. Det fanns både för och nackdelar med att denna information saknades under 

inventeringen. Fördelen är att inventeringen blev mer utförlig eftersom 

standardförfarandet enligt mallen är att bedöma den sämsta gånganslutningen. 

Nackdelen med att inte känna till bostadsadresserna är att bedömningen inte gäller 

hela sträckan mellan hemmet och hållplatsen, utan i första hand anslutningen i 

hållplatsens närhet. Eftersom gruppen inte visste hur långt bort från hållplatsen 
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resenärerna måste gå fanns det heller inga möjligheter att följa gånganslutningen 

någon längre sträcka bort från hållplatsen. Även om det är rimligt att anta att de mest 

påtagliga säkerhetsbristerna oftast finns i hållplatsens närhet, är en bedömning som 

inte behandlar hela sträckan en källa till osäkerhet i resultatet. 
 

Det har inte funnits någon tillgänglig information om vilken ålder barnen som 

använder de olika hållplatserna har. Detta skulle kunna ha varit intressant att titta 

närmare på för att kunna ge mer specifika förslag på hur en hållplats skulle kunna 

göras säkrare.  Eftersom lek är en av de vanligaste förekommande aktiviteterna som 

föregår en olycka där barn är involverade (Zeedyk, Wallace & Spry 2002) och olyckan 

oftast sker p.g.a. att barnet springer ut i vägen utan att se sig för, kan ålder vara en 

faktor som är intressant att titta närmare på. Det kan vara rimligt att anta att barn i 

olika åldrar till exempel reagerar på olika sätt när de är fokuserade på något som finns 

på andra sidan vägen. Ålder är dock en faktor vid hållplatsinventeringen som ändras 

från år till år, dels för att barnen blir äldre men också för att nya barn kommer upp i 

skolåldern.  
 

Författarna har undersökt tidigare forskning om barn i trafiken för att kunna få en 

uppfattning om hur barn beter sig för att kunna göra riktiga bedömningar. Trots 

omfattande studier är det svårt att bedöma hur barn tänker i alla situationer. Att barn 

lättare ger efter för sina impulser är känt, likaså att de inte har fullt utvecklad hörsel 

och periferiseende. Men att sedan applicera den här och liknande kunskap vid 

bedömning av hållplatser och gånganslutningar är svårt. Författarna har dock alltid 

försökt ha i åtanke det faktum att barn lätt tappar fokus på trafiksäkerheten och att 

ansvaret då helt läggs på övriga trafikanter. Just att ”barn är barn” är en orsak till att 

det subjektiva omdömet ibland är mer kritiskt till säkerheten än det objektiva. Detta är 

ännu en anledning till varför det är viktigt att ta hänsyn till det subjektiva omdömet 

vid åtgärdsprioriteringen.  
 

Säkerhet, komfort och trygghet är alla aspekter av kvalitet för hållplatser. Det är dock 

inte så enkelt att dessa alltid kan särskiljas från varandra. Den här studien fokuserar på 

säkerhetsaspekten, men komfort och trygghet påverkar också säkerheten. Om en 

hållplats t.ex. saknar busskur, som kan ses som en ren komfortaspekt av en hållplats, 

finns det risk att resenären söker skydd någon annanstans i närheten. I värsta fall 

söker resenären skydd på andra sidan vägen och skyndar sig tillbaka när han eller hon 

ser bussen närma sig. Olycksrisken ökar självklart om resenärer skyndar sig över 

vägen strax innan bussen anländer. Det kan tyckas cyniskt, men om det endast finns 

en busskur för en plats med hållplatspar och det saknas resurser till ytterligare en 

busskur skulle det faktiskt kunna öka säkerheten att ta bort den kur som finns.  

 En resenär kan välja att gå längs vägen istället för en gånganslutning som känns mörk 

och otrygg. Resenärerna kan också välja en osäkrare hållplats för att den närmaste är 

nerskräpad eller vandaliserad och de inte känner sig trygga på platsen. Detta är 

exempel på hur kvalitetsaspekter som vid första anblick ser ut att påverka trygghet 

och komfort, men som i realiteten påverkar säkerheten. Detta eftersom resenärerna 



Inventering och riskanalys av skolskjutshållplatser  
- Kvalitetssäkring med avseende på trafiksäkerhet 

 

 82 

åsidosätter trafiksäkerheten och väljer osäkrare alternativ eftersom det känns tryggare. 

Det är svårt att ta hänsyn till detta vid en inventering och riskanalys men det är en 

problematik som det är viktig att vara medveten om.  

En faktor som påverkar säkerheten men som inte kan undersökas med en inventering 

av hållplatserna är väntetiden. Med ökad väntetid ökar också tiden som resenärerna är 

utsatta för risk. Denna risk är av särskild betydelse för barn eftersom de lätt tappar 

fokus på trafiken. För att säkerställa hög säkerhet i detta avseende bör bussturernas 

schemaläggning ses över för att undvika onödig väntetid.  

För att få en jämn kvalitet i inventeringen och riskbedömningen finns ett värde i att 

samma människor bedömer alla hållplatser vid ett inventeringstillfälle för att den 

inbördes bedömningen skall bli rättvis. Detta för att minska källan till variation som 

olika bedömares sätt att se på hållplatser skulle innebära. Det finns också ett visst 

värde i att låta olika personer med olika kunskaper och erfarenheter kring 

skolskjutsverksamheten genomföra inventeringen. Exempelvis besitter 

busschaufförerna som kör de aktuella sträckorna  värdefull kunskap om farliga partier 

längs en skolskjutssträcka samt platser där chauffören har dålig sikt eller tvingas backa. 

Den här kunskapen skulle ge ytterligare en nivå för att säkerställa kvaliteten vid 

skolskjutshållplatser.  

För att hålla en hög grad av reliabilitet är det viktigt att använda sig av standardiserade 

mätmetoder. Exempelvis mätning av siktavstånd som under fältstudien genomfördes 

från 1,1 meters höjd. Utan standardiserade metoder skulle det kunna tänkas att t.ex. 

olika riskbedömares längd skulle påverka resultatet vid sikt över exempelvis buskar 

och krön. Vid instruktionen för den subjektiva bedömningen valde dock författarna 

att göra ett mindre styrt observationsschema. Intentionen med detta var att 

bedömaren skulle vara fri att skapa sig en egen åsikt om platsen baserad på en 

helhetsbild. I efterhand kan det konstateras att det är svårt att göra konsekventa 

bedömningar och att den subjektiva delen skulle ha fördel av en tydligare instruktion 

för relevanta omdömen. Det får dock inte innebära att bedömaren blir så styrd att 

oförutsedda omständigheter missas. 
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11 Slutsatser och framtida arbete 

Den använda riskanalysmallen bedöms som helhet fungera bra. En fördel med mallen 

är att den lämnar ett numeriskt värde på nivån av säkerhet, vilket gör att jämförelser 

platser emellan och därmed åtgärdsprioritering underlättas. Det är även en fördel att 

den subjektiva delen i mallen fångar upp företeelser som den objektiva delen missar.  

Det finns både styrkor och svagheter med att använda subjektiva bedömningar. Att 

göra rättvisa subjektiva bedömningar av situationer när barn och trafik kombineras 

kräver kunskap och erfarenhet av både trafiksäkerhet och barns beteende. Det är även 

svårt att göra professionella bedömningar på samma sätt för alla hållplatser utan att   

färgas av oväsentligheter och tillfälligheter. T.ex. kan trafikmängden vara ovanligt hög 

eller låg just vid tillfället för inventeringen. Detta gör att reliabiliteten i subjektiva 

bedömningarna kan ifrågasättas. Å andra sidan går det inte att helt förlita sig på rent 

objektiva bedömningar eftersom de omöjligtvis kan fånga alla faktorer och situationer 

som påverkar trafiksäkerheten. En kombination av objektiva och subjektiva 

bedömningar är därför att föredra. 

Inventering och riskanalys av hållplatser och gånganslutningar är endast en del i  

arbetet med att säkerställa hög kvalitet med fokus på trafiksäkerhet vid skolskjuts. Det 

krävs att alla parter är delaktiga och att resenärer, busschaufförer och samordnare 

involveras i arbetet. Alla inblandade har värdefulla insikter och synvinklar som är 

viktiga att ta hänsyn till. Det är också viktigt att arbeta med ständiga förbättringar 

(Bergman & Klefsjö 2001). Författarna kan därför rekommendera Trollhättans Stad 

att förutom att fortsätta med fältstudier även regelbundet genomför 

enkätundersökningar bland resenärerna och att vara uppmärksam på alla åsikter som 

framförs. Fältstudier både vintertid och sommartid kan också vara intressant. 

Trollhättans Stad bör också via entreprenörerna involvera busschaufförerna i någon 

form av riskanalys. Kanske kan en liknade riskanalysmall tas fram som t.ex. innefattar 

hur bussen angör hållplatsen, hur på- och avstigning går till samt hur och var bussen 

backar och vänder. Förutom att belysa säkerhetsproblem skulle en sådan riskanalys 

även ytterligare öka medvetenheten om säkerheten hos busschaufförerna.   

Resultatet av fältstudien har överlämnats till Trollhättans Stad i form av blanketter och 

resultatet har även överlämnats elektroniskt. Att fatta beslut om åtgärdsprioritering 

lämnas åt Trollhättans Stad. Författarna kan dock rekommendera att i första hand 

prioritera platser med högt subjektivt omdöme i kombination med högt objektivt 

omdöme. Därefter bör platser med högt subjektivt omdöme men med lägre objektivt 

omdöme undersökas. Platser som har högt objektivt omdöme men lägre subjektivt 

bör undersökas därefter. Vid val av vilka åtgärder som ska genomföras bör de 

åtgärdsförslag som lämnats vid fältstudien studeras. Det kan även göras en 

effektsanalys av hur olika förändringar påverkar den objektiva bedömningen. Det är 

också att rekommendera att skolbarnen och deras föräldrar meddelas vilka 
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säkerhetsrisker som har uppmärksammat vid de platser som barnen nyttjar, och hur 

de bör förhålla sig till dem.  

Inför det fortsätta arbeten med utvecklingen av riskanalysmallen rekommenderas att 

det undersöks om den objektiva delen bör kompletteras med fler intervall för 

faktorerna i den matematiska modellen. Tanken med ett sådant förfarande är att få en  

större spridning i resultaten för hållplatserna och gånganslutningarna så att 

åtgärdsprioritering underlättas då färre platser får samma resultat. Det bör också 

utredas om fler kriterier för säkerhet ska omfattas i den objektiva delen. Till exempel 

förekomst av busskur, övergångsställe och vägbredd vid gångpassage. Det kan även 

vara intressant att undersöka mallen för att säkerställa att en extremt dålig faktor inte 

kan vägas upp av andra bättre faktorer. Det som i första hand kommer i åtanke är 

extremt kort siktsträcka som vägs upp av lågt trafikflöde, god belysning och låg 

hastighet. Även om det finns en mening med att en sådan plats får ett bättre omdöme 

i relation till andra platser där fler säkerhetsrisker finns, bör platser med uppenbara 

risker som kan åtgärdas inte bortses ifrån. Kanske bör det införas ett tröskelvärde på 

t.ex. siktsträckan så att den objektiva bedömningen alltid hamnar på röd nivå om detta 

värde underskrids. Slutligen så bör det också undersökas om det behövs genomföras 

åtgärder så att jämförelser mellan objektivt och subjektivt omdöme underlättas.  
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Inventering och riskanalys av skolskjutshållplatser  
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Bilaga A:1 

A. Exempel på FMEA-mall 

 

FMEA-mall (Fritz 1990). 
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Bilaga B:1 

B. Pilotstudiens riskanalys av hållplats Halltorp 

Datum: 100304       Signatur: 
Hållplats: Halltorp       Riktning mot: Gärdhem 
Hållplatsen. Risk och otrygghet samt Åtgärdsbehov. 
 

 Typ A Typ B Typ C Typ D Anmärkning 

Trafikflöde: 
<200 fordon/dygn 
200-1000 f/d 
1000-3000 f/d 
3000-8000 f/d 
>8000 f/d 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0,5 
1 

 
0 
0,5 
1 
1,5 
2 

 
0 
1 
2 
3 
4 

Årsdygnstrafiken, ÅDT eller  
uppskattat ”medelflöde” 

Sikt: 
>200 m 
200-80 m 
80-40 m 
<40 m 

 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
1 
2 

 
0 
0 
1,5 
3 

 
0 
0 
2 
4 

Siktavståndet  från vägkant 
vid hållplats till annalkande 
bil (åt sämsta håll) 

Belysning: 
God 
Dålig 
Nej 

 
0 
0 
1 

 
0 
0 
1 

 
0 
0,5 
1,5 

 
0 
1 
2 

Vid hållplats 

Summa:   1,5    

Hastighet: 
30 km/t 
40 
50 
 
60 
70 
80 
 
90 
100 
110 

 
2 
4 
5 
 
6 
8 
11 
 

14 
17 
20 

Skyltad hastighet. 

Summa x 
”hastighet” =  
Risk och otrygghet 

   12 <25 = Grönt 
25-60 = Gult 
>60 = Rött 

Utnyttjande: 
< 1 resenär/dygn 
1-3 /dygn 
4-10 /dygn 
11-50 /dygn 
>50 /dygn 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0,4 
0,8 

 
0 
0 
0,4 
0,8 
1,2 

 
0 
0,4 
0,8 
1,2 
1,6 

Summa på- och avstigande.         
 
Ett barn (klassF-6) räknas 
som 5 resenärer 
 

Risk och otrygghet 
x utnyttjande = 
Åtgärdsbehov 

 0   <25 = Grönt 
25-60 = Gult 
>60= Rött 

Subjektiv bedömning 
Notera 1-5 

Högre hastighet än skyltning. Bedömning: 2 Ange om medelhastigheten 
avviker från skyltad hastighet 
och annat av stor betydelse 
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Bilaga B:2 

Datum: 100304             Signatur:  
Hållplats: Halltorp   Riktning mot: Gärdhem 
Gånganslutningen. Risk och otrygghet samt Åtgärdsbehov.  
 

 Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Anmärkning 

Trafikflöde: 
<200 fordon/dygn 
200-1000 f/d 
1000-3000 f/d 
3000-8000 f/d 
>8000 f/d 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0,5 
1 

 
0 
0 
1 
1,5 
2 

 
0 
1 
2 
3 
4 

Årsdygnstrafiken, ÅDT eller  
uppskattat ”medelflöde” 

Sikt: 
>200 m 
200-80 m 
80-40 m 
<40 m 

 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
1 
2 

 
0 
1 
2 
4 

 
0 
1 
2,5 
4 

Typ 1: Från vägkant vid 
gångpassage till annalkande bil 
åt sämsta håll. 
Typ 2 och 3: Längs gång-
anslutningen åt sämsta håll. 

Belysning: 
God 
Dålig 
Nej 

 
0 
0 
1 

 
0 
0 
1 

 
0 
1,5 
2,5 

 
0 
1 
2 

Typ 1: Vid gångpassage. 
Typ 2 och 3: Längs 
gånganslutningen. 

Summa:    5  

Hastighet: 
30 km/t 
40 
50 
 
60 
70 
80 
 
90 
100 
110 

 
2 
4 
5 
 
6 
8 
11 
 

14 
17 
20 

Skyltad hastighet. 

Summa x  
”hastighet” =  
Risk och otrygghet 

   40 <25= Grönt 
25-60 = Gult 
>60= Rött 

Utnyttjande: 
< 1 resenär/dygn 
1-3 /dygn 
4-10 /dygn 
11-50 /dygn 
>50 /dygn 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 
0,4 

 
0 
0 
0,4 
0,8 
1,2 

 
0,4 
0,8 
1,2 
1,6 
2,0 

Summa på- och avstigande.         
 
Ett barn (klassF-6) räknas som 
5 resenärer 

Risk och otrygghet x 
utnyttjande = 
Åtgärdsbehov 

   48 <25 = Grönt 
25-60 = Gult 
>60 = Rött 

Subjektiv bedömning 
Notera 1-5 

Högre medelhastighet än skyltad. Snövall tränger ut 
resenärer i körbanan. Bedömning: 5 

Ange om medelhastigheten 
avviker från skyltad hastighet 
och annat av stor betydelse 
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Bilaga B:3 

Datum: 100304  Signatur: 
Hållplats: Halltorp  Riktning mot: Trollhättan 
Hållplatsen. Risk och otrygghet samt Åtgärdsbehov. 
  

 Typ A Typ B Typ C Typ D Anmärkning 

Trafikflöde: 
<200 fordon/dygn 
200-1000 f/d 
1000-3000 f/d 
3000-8000 f/d 
>8000 f/d 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0,5 
1 

 
0 
0,5 
1 
1,5 
2 

 
0 
1 
2 
3 
4 

Årsdygnstrafiken, ÅDT eller  
uppskattat ”medelflöde” 

Sikt: 
>200 m 
200-80 m 
80-40 m 
<40 m 

 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
1 
2 

 
0 
0 
1,5 
3 

 
0 
0 
2 
4 

Siktavståndet  från vägkant 
vid hållplats till annalkande 
bil (åt sämsta håll) 

Belysning: 
God 
Dålig 
Nej 

 
0 
0 
1 

 
0 
0 
1 

 
0 
0,5 
1,5 

 
0 
1 
2 

Vid hållplats 

Summa:     5  

Hastighet: 
30 km/t 
40 
50 
 
60 
70 
80 
 
90 
100 
110 

 
2 
4 
5 
 
6 
8 
11 
 

14 
17 
20 

Skyltad hastighet. 

Summa x 
”hastighet” =  
Risk och otrygghet 

   40 <25 = Grönt 
25-60 = Gult 
>60 = Rött 

Utnyttjande: 
< 1 resenär/dygn 
1-3 /dygn 
4-10 /dygn 
11-50 /dygn 
>50 /dygn 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0,4 
0,8 

 
0 
0 
0,4 
0,8 
1,2 

 
0 
0,4 
0,8 
1,2 
1,6 

Summa på- och avstigande.         
 
Ett barn (klassF-6) räknas 
som 5 resenärer 
 

Risk och otrygghet 
x utnyttjande = 
Åtgärdsbehov 

   32 <25 = Grönt 
25-60 = Gult 
>60= Rött 

Subjektiv bedömning 
Notera 1-5 

Medelhastigheten kan överstiga den skyltade. 
Dålig snöröjning tränger ut resenärer i vägen. 
Bedömning: 5 

Ange om medelhastigheten 
avviker från skyltad hastighet 
och annat av stor betydelse 
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Bilaga B:4 

Datum: 100304             Signatur:  
Hållplats: Halltorp   Riktning mot: Trollhättan 
Gånganslutningen. Risk och otrygghet samt Åtgärdsbehov.                                         
 

 Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Anmärkning 

Trafikflöde: 
<200 fordon/dygn 
200-1000 f/d 
1000-3000 f/d 
3000-8000 f/d 
>8000 f/d 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0,5 
1 

 
0 
0 
1 
1,5 
2 

 
0 
1 
2 
3 
4 

Årsdygnstrafiken, ÅDT eller  
uppskattat ”medelflöde” 

Sikt: 
>200 m 
200-80 m 
80-40 m 
<40 m 

 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
1 
2 

 
0 
1 
2 
4 

 
0 
1 
2,5 
4 

Typ 1: Från vägkant vid 
gångpassage till annalkande bil 
åt sämsta håll. 
Typ 2 och 3: Längs gång-
anslutningen åt sämsta håll. 

Belysning: 
God 
Dålig 
Nej 

 
0 
0 
1 

 
0 
0 
1 

 
0 
1,5 
2,5 

 
0 
1 
2 

Typ 1: Vid gångpassage. 
Typ 2 och 3: Längs 
gånganslutningen. 

Summa:    5  

Hastighet: 
30 km/t 
40 
50 
 
60 
70 
80 
 
90 
100 
110 

 
2 
4 
5 
 
6 
8 
11 
 

14 
17 
20 

Skyltad hastighet. 

Summa x  
”hastighet” =  
Risk och otrygghet 

   40 <25= Grönt 
25-60 = Gult 
>60= Rött 

Utnyttjande: 
< 1 resenär/dygn 
1-3 /dygn 
4-10 /dygn 
11-50 /dygn 
>50 /dygn 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 
0,4 

 
0 
0 
0,4 
0,8 
1,2 

 
0,4 
0,8 
1,2 
1,6 
2,0 

Summa på- och avstigande.         
 
Ett barn (klassF-6) räknas som 
5 resenärer 

Risk och otrygghet x 
utnyttjande = 
Åtgärdsbehov 

   48 <25 = Grönt 
25-60 = Gult 
>60 = Rött 

Subjektiv bedömning 
Notera 1-5 

Högre hastighet än skyltning. Ingen vägren vid 
mycket snö. Bedömning: 5 

Ange om medelhastigheten 
avviker från skyltad hastighet 
och annat av stor betydelse 
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- Kvalitetssäkring med avseende på trafiksäkerhet 

 

Bilaga C:1 

C. Pilotstudiens riskanalys av hållplats Berg/Åsaka 
Datum: 100304       Signatur: 
Hållplats: Berg/Åsaka       Riktning mot:  
Hållplatsen. Risk och otrygghet samt Åtgärdsbehov. 
 

 Typ A Typ B Typ C Typ D Anmärkning 

Trafikflöde: 
<200 fordon/dygn 
200-1000 f/d 
1000-3000 f/d 
3000-8000 f/d 
>8000 f/d 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0,5 
1 

 
0 
0,5 
1 
1,5 
2 

 
0 
1 
2 
3 
4 

Årsdygnstrafiken, ÅDT eller  
uppskattat ”medelflöde” 

Sikt: 
>200 m 
200-80 m 
80-40 m 
<40 m 

 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
1 
2 

 
0 
0 
1,5 
3 

 
0 
0 
2 
4 

Siktavståndet  från vägkant 
vid hållplats till annalkande 
bil (åt sämsta håll) 

Belysning: 
God 
Dålig 
Nej 

 
0 
0 
1 

 
0 
0 
1 

 
0 
0,5 
1,5 

 
0 
1 
2 

Vid hållplats 

Summa:   1    

Hastighet: 
30 km/t 
40 
50 
 
60 
70 
80 
 
90 
100 
110 

 
2 
4 
5 
 
6 
8 
11 
 

14 
17 
20 

Skyltad hastighet. 

Summa x 
”hastighet” =  
Risk och otrygghet 

   8 <25 = Grönt 
25-60 = Gult 
>60 = Rött 

Utnyttjande: 
< 1 resenär/dygn 
1-3 /dygn 
4-10 /dygn 
11-50 /dygn 
>50 /dygn 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0,4 
0,8 

 
0 
0 
0,4 
0,8 
1,2 

 
0 
0,4 
0,8 
1,2 
1,6 

Summa på- och avstigande.         
 
Ett barn (klassF-6) räknas 
som 5 resenärer 
 

Risk och otrygghet 
x utnyttjande = 
Åtgärdsbehov 

 3,2   <25 = Grönt 
25-60 = Gult 
>60= Rött 

Subjektiv bedömning 
Notera 1-5 

Busskuren kan skymma sikten i kurva. 
Busskuren var igenplogad med snö. Bedömning: 
2 

Ange om medelhastigheten 
avviker från skyltad hastighet 
och annat av stor betydelse 
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Bilaga C:2 

Datum: 100304             Signatur:  
Hållplats: Berg/Åsaka   Riktning mot:  
Gånganslutningen. Risk och otrygghet samt Åtgärdsbehov.                                         
 

 Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Anmärkning 

Trafikflöde: 
<200 fordon/dygn 
200-1000 f/d 
1000-3000 f/d 
3000-8000 f/d 
>8000 f/d 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0,5 
1 

 
0 
0 
1 
1,5 
2 

 
0 
1 
2 
3 
4 

Årsdygnstrafiken, ÅDT eller  
uppskattat ”medelflöde” 

Sikt: 
>200 m 
200-80 m 
80-40 m 
<40 m 

 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
1 
2 

 
0 
1 
2 
4 

 
0 
1 
2,5 
4 

Typ 1: Från vägkant vid 
gångpassage till annalkande bil 
åt sämsta håll. 
Typ 2 och 3: Längs gång-
anslutningen åt sämsta håll. 

Belysning: 
God 
Dålig 
Nej 

 
0 
0 
1 

 
0 
0 
1 

 
0 
1,5 
2,5 

 
0 
1 
2 

Typ 1: Vid gångpassage. 
Typ 2 och 3: Längs 
gånganslutningen. 

Summa:    4  

Hastighet: 
30 km/t 
40 
50 
 
60 
70 
80 
 
90 
100 
110 

 
2 
4 
5 
 
6 
8 
11 
 

14 
17 
20 

Skyltad hastighet. 

Summa x  
”hastighet” =  
Risk och otrygghet 

   32 <25= Grönt 
25-60 = Gult 
>60= Rött 

Utnyttjande: 
< 1 resenär/dygn 
1-3 /dygn 
4-10 /dygn 
11-50 /dygn 
>50 /dygn 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 
0,4 

 
0 
0 
0,4 
0,8 
1,2 

 
0,4 
0,8 
1,2 
1,6 
2,0 

Summa på- och avstigande.         
 
Ett barn (klassF-6) räknas som 
5 resenärer 

Risk och otrygghet x 
utnyttjande = 
Åtgärdsbehov 

   51,2 <25 = Grönt 
25-60 = Gult 
>60 = Rött 

Subjektiv bedömning 
Notera 1-5 

Högre hastighet än skyltning. Ingen vägren vid 
mycket snö.  Bedömning: 5 

Ange om medelhastigheten 
avviker från skyltad hastighet 
och annat av stor betydelse 

 

 



Inventering och riskanalys av skolskjutshållplatser  
- Kvalitetssäkring med avseende på trafiksäkerhet 

 

Bilaga D:1 

D. Pilotstudiens riskanalys av hållplats Bjurdammen 
Datum: 100304      Signatur: 
Hållplats: Bjurdammen      Riktning mot: 
Hållplatsen. Risk och otrygghet samt Åtgärdsbehov.                                              
 

 Typ A Typ B Typ C Typ D Anmärkning 

Trafikflöde: 
<200 fordon/dygn 
200-1000 f/d 
1000-3000 f/d 
3000-8000 f/d 
>8000 f/d 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0,5 
1 

 
0 
0,5 
1 
1,5 
2 

 
0 
1 
2 
3 
4 

Årsdygnstrafiken, ÅDT eller  
uppskattat ”medelflöde” 

Sikt: 
>200 m 
200-80 m 
80-40 m 
<40 m 

 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
1 
2 

 
0 
0 
1,5 
3 

 
0 
0 
2 
4 

Siktavståndet  från vägkant 
vid hållplats till annalkande 
bil (åt sämsta håll) 

Belysning: 
God 
Dålig 
Nej 

 
0 
0 
1 

 
0 
0 
1 

 
0 
0,5 
1,5 

 
0 
1 
2 

Vid hållplats 

Summa:   3    

Hastighet: 
30 km/t 
40 
50 
 
60 
70 
80 
 
90 
100 
110 

 
2 
4 
5 
 
6 
8 
11 
 

14 
17 
20 

Skyltad hastighet. 

Summa x 
”hastighet” =  
Risk och otrygghet 

 24   <25 = Grönt 
25-60 = Gult 
>60 = Rött 

Utnyttjande: 
< 1 resenär/dygn 
1-3 /dygn 
4-10 /dygn 
11-50 /dygn 
>50 /dygn 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0,4 
0,8 

 
0 
0 
0,4 
0,8 
1,2 

 
0 
0,4 
0,8 
1,2 
1,6 

Summa på- och avstigande.         
 
Ett barn (klassF-6) räknas 
som 5 resenärer 
 

Risk och otrygghet 
x utnyttjande = 
Åtgärdsbehov 

 0   <25 = Grönt 
25-60 = Gult 
>60= Rött 

Subjektiv bedömning 
Notera 1-5 

Belägen vid backe med skymd sikt. Ej märkt. 
Bedömning: 4. 

Ange om medelhastigheten 
avviker från skyltad hastighet 
och annat av stor betydelse 
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- Kvalitetssäkring med avseende på trafiksäkerhet 

 

Bilaga D:2 

Datum: 100304             Signatur:  
Hållplats: Bjurdammen   Riktning mot: 
Gånganslutningen. Risk och otrygghet samt Åtgärdsbehov.                                         
 

 Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Anmärkning 

Trafikflöde: 
<200 fordon/dygn 
200-1000 f/d 
1000-3000 f/d 
3000-8000 f/d 
>8000 f/d 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0,5 
1 

 
0 
0 
1 
1,5 
2 

 
0 
1 
2 
3 
4 

Årsdygnstrafiken, ÅDT eller  
uppskattat ”medelflöde” 

Sikt: 
>200 m 
200-80 m 
80-40 m 
<40 m 

 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
1 
2 

 
0 
1 
2 
4 

 
0 
1 
2,5 
4 

Typ 1: Från vägkant vid 
gångpassage till annalkande bil 
åt sämsta håll. 
Typ 2 och 3: Längs gång-
anslutningen åt sämsta håll. 

Belysning: 
God 
Dålig 
Nej 

 
0 
0 
1 

 
0 
0 
1 

 
0 
1,5 
2,5 

 
0 
1 
2 

Typ 1: Vid gångpassage. 
Typ 2 och 3: Längs 
gånganslutningen. 

Summa:    7  

Hastighet: 
30 km/t 
40 
50 
 
60 
70 
80 
 
90 
100 
110 

 
2 
4 
5 
 
6 
8 
11 
 

14 
17 
20 

Skyltad hastighet. 

Summa x  
”hastighet” =  
Risk och otrygghet 

   56 <25= Grönt 
25-60 = Gult 
>60= Rött 

Utnyttjande: 
< 1 resenär/dygn 
1-3 /dygn 
4-10 /dygn 
11-50 /dygn 
>50 /dygn 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 
0,4 

 
0 
0 
0,4 
0,8 
1,2 

 
0,4 
0,8 
1,2 
1,6 
2,0 

Summa på- och avstigande.         
 
Ett barn (klassF-6) räknas som 
5 resenärer 

Risk och otrygghet x 
utnyttjande = 
Åtgärdsbehov 

   67,2 <25 = Grönt 
25-60 = Gult 
>60 = Rött 

Subjektiv bedömning 
Notera 1-5 

Belägen vid brant backe. Bedömning: 5 Ange om medelhastigheten 
avviker från skyltad hastighet 
och annat av stor betydelse 

 

 

 



Inventering och riskanalys av skolskjutshållplatser  
- Kvalitetssäkring med avseende på trafiksäkerhet 

 

Bilaga E:1 

E. Pilotstudiens riskanalys av hållplats Åsen 
Datum: 100304  Signatur: 
Hållplats:  Åsen  Riktning mot: 
Hållplatsen. Risk och otrygghet samt Åtgärdsbehov.                                              
 

 Typ A Typ B Typ C Typ D Anmärkning 

Trafikflöde: 
<200 fordon/dygn 
200-1000 f/d 
1000-3000 f/d 
3000-8000 f/d 
>8000 f/d 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0,5 
1 

 
0 
0,5 
1 
1,5 
2 

 
0 
1 
2 
3 
4 

Årsdygnstrafiken, ÅDT eller  
uppskattat ”medelflöde” 

Sikt: 
>200 m 
200-80 m 
80-40 m 
<40 m 

 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
1 
2 

 
0 
0 
1,5 
3 

 
0 
0 
2 
4 

Siktavståndet  från vägkant 
vid hållplats till annalkande 
bil (åt sämsta håll) 

Belysning: 
God 
Dålig 
Nej 

 
0 
0 
1 

 
0 
0 
1 

 
0 
0,5 
1,5 

 
0 
1 
2 

Vid hållplats 

Summa:   2    

Hastighet: 
30 km/t 
40 
50 
 
60 
70 
80 
 
90 
100 
110 

 
2 
4 
5 
 
6 
8 
11 
 

14 
17 
20 

Skyltad hastighet. 

Summa x 
”hastighet” =  
Risk och otrygghet 

   16 <25 = Grönt 
25-60 = Gult 
>60 = Rött 

Utnyttjande: 
< 1 resenär/dygn 
1-3 /dygn 
4-10 /dygn 
11-50 /dygn 
>50 /dygn 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0,4 
0,8 

 
0 
0 
0,4 
0,8 
1,2 

 
0 
0,4 
0,8 
1,2 
1,6 

Summa på- och avstigande.         
 
Ett barn (klassF-6) räknas 
som 5 resenärer 
 

Risk och otrygghet 
x utnyttjande = 
Åtgärdsbehov 

 6,4   <25 = Grönt 
25-60 = Gult 
>60= Rött 

Subjektiv bedömning 
Notera 1-5 

Högre hastighet än skyltning. Bedömning:3 Ange om medelhastigheten 
avviker från skyltad hastighet 
och annat av stor betydelse 

 



Inventering och riskanalys av skolskjutshållplatser  
- Kvalitetssäkring med avseende på trafiksäkerhet 

 

Bilaga E:2 

Datum:  100304             Signatur:  
Hållplats:  Åsen   Riktning mot: 
Gånganslutningen. Risk och otrygghet samt Åtgärdsbehov.                                         
 

 Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Anmärkning 

Trafikflöde: 
<200 fordon/dygn 
200-1000 f/d 
1000-3000 f/d 
3000-8000 f/d 
>8000 f/d 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0,5 
1 

 
0 
0 
1 
1,5 
2 

 
0 
1 
2 
3 
4 

Årsdygnstrafiken, ÅDT eller  
uppskattat ”medelflöde” 

Sikt: 
>200 m 
200-80 m 
80-40 m 
<40 m 

 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
1 
2 

 
0 
1 
2 
4 

 
0 
1 
2,5 
4 

Typ 1: Från vägkant vid 
gångpassage till annalkande bil 
åt sämsta håll. 
Typ 2 och 3: Längs gång-
anslutningen åt sämsta håll. 

Belysning: 
God 
Dålig 
Nej 

 
0 
0 
1 

 
0 
0 
1 

 
0 
1,5 
2,5 

 
0 
1 
2 

Typ 1: Vid gångpassage. 
Typ 2 och 3: Längs 
gånganslutningen. 

Summa:    5  

Hastighet: 
30 km/t 
40 
50 
 
60 
70 
80 
 
90 
100 
110 

 
2 
4 
5 
 
6 
8 
11 
 

14 
17 
20 

Skyltad hastighet. 

Summa x  
”hastighet” =  
Risk och otrygghet 

   40 <25= Grönt 
25-60 = Gult 
>60= Rött 

Utnyttjande: 
< 1 resenär/dygn 
1-3 /dygn 
4-10 /dygn 
11-50 /dygn 
>50 /dygn 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 
0,4 

 
0 
0 
0,4 
0,8 
1,2 

 
0,4 
0,8 
1,2 
1,6 
2,0 

Summa på- och avstigande.         
 
Ett barn (klassF-6) räknas som 
5 resenärer 

Risk och otrygghet x 
utnyttjande = 
Åtgärdsbehov 

   64 <25 = Grönt 
25-60 = Gult 
>60 = Rött 

Subjektiv bedömning 
Notera 1-5 

Högre hastighet än skyltning. Farlig passage. 
Bedömning: 5 

Ange om medelhastigheten 
avviker från skyltad hastighet 
och annat av stor betydelse 

 



Inventering och riskanalys av skolskjutshållplatser  
- Kvalitetssäkring med avseende på trafiksäkerhet 

 

Bilaga F:1 

F. Pilotstudiens riskanalys av hållplats Hulan/Rörstorp 
Datum: 100304       Signatur: 
Hållplats: Hulan/Rörstorp      Riktning mot:  
Hållplatsen. Risk och otrygghet samt Åtgärdsbehov.                                              
 

 Typ A Typ B Typ C Typ D Anmärkning 

Trafikflöde: 
<200 fordon/dygn 
200-1000 f/d 
1000-3000 f/d 
3000-8000 f/d 
>8000 f/d 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0,5 
1 

 
0 
0,5 
1 
1,5 
2 

 
0 
1 
2 
3 
4 

Årsdygnstrafiken, ÅDT eller  
uppskattat ”medelflöde” 

Sikt: 
>200 m 
200-80 m 
80-40 m 
<40 m 

 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
1 
2 

 
0 
0 
1,5 
3 

 
0 
0 
2 
4 

Siktavståndet  från vägkant 
vid hållplats till annalkande 
bil (åt sämsta håll) 

Belysning: 
God 
Dålig 
Nej 

 
0 
0 
1 

 
0 
0 
1 

 
0 
0,5 
1,5 

 
0 
1 
2 

Vid hållplats 

Summa:   1    

Hastighet: 
30 km/t 
40 
50 
 
60 
70 
80 
 
90 
100 
110 

 
2 
4 
5 
 
6 
8 
11 
 

14 
17 
20 

Skyltad hastighet. 

Summa x 
”hastighet” =  
Risk och otrygghet 

 5   <25 = Grönt 
25-60 = Gult 
>60 = Rött 

Utnyttjande: 
< 1 resenär/dygn 
1-3 /dygn 
4-10 /dygn 
11-50 /dygn 
>50 /dygn 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0,4 
0,8 

 
0 
0 
0,4 
0,8 
1,2 

 
0 
0,4 
0,8 
1,2 
1,6 

Summa på- och avstigande.         
 
Ett barn (klassF-6) räknas 
som 5 resenärer 
 

Risk och otrygghet 
x utnyttjande = 
Åtgärdsbehov 

 2   <25 = Grönt 
25-60 = Gult 
>60= Rött 

Subjektiv bedömning 
Notera 1-5 

Hållplats belägen i snäv kurva. Bedömning: 2 Ange om medelhastigheten 
avviker från skyltad hastighet 
och annat av stor betydelse 

 



Inventering och riskanalys av skolskjutshållplatser  
- Kvalitetssäkring med avseende på trafiksäkerhet 

 

Bilaga F:2 

Datum:  100304             Signatur:  
Hållplats:  Hulan/Rörstorp  Riktning mot:  
Gånganslutningen. Risk och otrygghet samt Åtgärdsbehov.                                         
 

 Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Anmärkning 

Trafikflöde: 
<200 fordon/dygn 
200-1000 f/d 
1000-3000 f/d 
3000-8000 f/d 
>8000 f/d 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0,5 
1 

 
0 
0 
1 
1,5 
2 

 
0 
1 
2 
3 
4 

Årsdygnstrafiken, ÅDT eller  
uppskattat ”medelflöde” 

Sikt: 
>200 m 
200-80 m 
80-40 m 
<40 m 

 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
1 
2 

 
0 
1 
2 
4 

 
0 
1 
2,5 
4 

Typ 1: Från vägkant vid 
gångpassage till annalkande bil 
åt sämsta håll. 
Typ 2 och 3: Längs gång-
anslutningen åt sämsta håll. 

Belysning: 
God 
Dålig 
Nej 

 
0 
0 
1 

 
0 
0 
1 

 
0 
1,5 
2,5 

 
0 
1 
2 

Typ 1: Vid gångpassage. 
Typ 2 och 3: Längs 
gånganslutningen. 

Summa:    5  

Hastighet: 
30 km/t 
40 
50 
 
60 
70 
80 
 
90 
100 
110 

 
2 
4 
5 
 
6 
8 
11 
 

14 
17 
20 

Skyltad hastighet. 

Summa x  
”hastighet” =  
Risk och otrygghet 

   25 <25= Grönt 
25-60 = Gult 
>60= Rött 

Utnyttjande: 
< 1 resenär/dygn 
1-3 /dygn 
4-10 /dygn 
11-50 /dygn 
>50 /dygn 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 
0,4 

 
0 
0 
0,4 
0,8 
1,2 

 
0,4 
0,8 
1,2 
1,6 
2,0 

Summa på- och avstigande.         
 
Ett barn (klassF-6) räknas som 
5 resenärer 

Risk och otrygghet x 
utnyttjande = 
Åtgärdsbehov 

   40 <25 = Grönt 
25-60 = Gult 
>60 = Rött 

Subjektiv bedömning 
Notera 1-5 

Ingen vägren, skymd sikt.  Bedömning: 5 Ange om medelhastigheten 
avviker från skyltad hastighet 
och annat av stor betydelse 



Inventering och riskanalys av skolskjutshållplatser  
- Kvalitetssäkring med avseende på trafiksäkerhet 

 

Bilaga G:1 

G. Frågor och svar vid enkätundersökning 2006 

Ett urval av frågorna med svar återges. 

3. I vilken årskurs går barnet? 

 Antal Procent 

Förskola 17 7 

Åk 1-3 52 23 

Åk 4-6 65 28 

Åk 7-9 97 42 

Ej angivit svar 0 0 

Antal svarande: 231 st. 

 

4. Hur långt har barnet till skolan (närmaste gång-/cykel-/bilväg)? 
 

 Antal Procent 

< 1 km 8 3 

1-1,9 km 16 7 

2-2,9 km 26 11 

3-3,9 km 31 13 

4-4,9 km 28 12 

≥ 5 km 117 51 

Ej angivit svar 5 2 

Antal svarande: 226 st 
 
6. Hur långt är det till den plats där skolskjutsen hämtar barnet på morgonen? 
 

 Antal Procent 

Åker ej 7 3 

< 1 km 169 73 

1-1,9 km 40 17 

2-2,9 km 9 4 

3-3,9 km 4 2 

4-4,9 km 0 0 

≥ 5 km 0 0 

Ej angivit svar 2 1 

Antal svarande: 229 st. 



Inventering och riskanalys av skolskjutshållplatser  
- Kvalitetssäkring med avseende på trafiksäkerhet 

 

Bilaga G:2 

7. Hur långt är det från den plats där skolskjutsen lämnar av barnet efter skolan? 
 

 Antal Procent 

Åker ej 13 6 

< 1 km 156 68 

1-1,9 km 40 17 

2-2,9 km 13 6 

3-3,9 km 4 2 

4-4,9 km 3 1 

≥ 5 km 0 0 

Ej angivit svar 2 1 

Antal svarande: 229 st. 
 
8. Hur tar sig barnet till den plats där skolskjutsen hämtar på morgonen? Ange hur 
många gånger av 10 som de olika alternativen förekommer. 
 

Ensam Antal Procent 

Ingen gång 35 21 

1-3 ggr av 10 22 13 

4-6 ggr av 10 5 3 

7-9 ggr av 10 15 9 

Alla gånger 92 54 

  

I sällskap med barn Antal Procent 

Ingen gång 62 42 

1-3 ggr av 10 14 10 

4-6 ggr av 10 10 7 

7-9 ggr av 10 29 20 

Alla gånger 32 22 

 

I sällskap med vuxen Antal Procent 

Ingen gång 78 53 

1-3 ggr av 10 9 6 

4-6 ggr av 10 13 9 

7-9 ggr av 10 11 8 

Alla gånger 35 24 

Antal svarande: 220 st. 
 
 



Inventering och riskanalys av skolskjutshållplatser  
- Kvalitetssäkring med avseende på trafiksäkerhet 

 

Bilaga G:3 

9. Hur tar sig barnet hem från den plats där skolskjutsen lämnar av efter skolan? 
Ange hur många gånger av 10 som de olika alternativen förekommer. 
 

Ensam Antal Procent 

Ingen gång 35 9 

1-3 ggr av 10 19 10 

4-6 ggr av 10 10 5 

7-9 ggr av 10 18 9 

Alla gånger 126 66 

  

I sällskap med barn Antal Procent 

Ingen gång 79 56 

1-3 ggr av 10 19 44 

4-6 ggr av 10 15 11 

7-9 ggr av 10 13 9 

Alla gånger 14 10 

 

I sällskap med vuxen Antal Procent 

Ingen gång 90 73 

1-3 ggr av 10 5 4 

4-6 ggr av 10 7 6 

7-9 ggr av 10 8 7 

Alla gånger 13 11 

Antal svarande: 221 st. 
 
17. Vad känns säkrare: att barnet åkerskolskjuts eller att barnet skjutsas med privat 
bil till/från skolan? 
 

 Antal Procent 

Skolskjuts känns säkrare 24 10 

Privat bil känns säkrare 77 33 

Båda känns lika säkra 126 55 

Ej angivit svar 4 2 

Antal svarande: 227 st. 
 
18. Hur upplever du trafiksäkerheten vid barnets skolskjutshållplats? 
 

 Antal Procent 

Mycket bra 32 14 

Ganska bra 108 47 

Ganska dålig 53 23 

Mycket dålig 36 16 

Ej angivit svar 2 1 

Antal svarande: 229 st. 
 



Inventering och riskanalys av skolskjutshållplatser  
- Kvalitetssäkring med avseende på trafiksäkerhet 

 

Bilaga G:4 

19. Vid dålig och mycket dålig ovan: Vad upplever du och barnet som 
trafiksäkerhetsproblem vid skolskjutshållplatsen? (Ett urval av åsikterna redovisas) 
 
-”Måste gå över landsvägen till hållplats” ... ”bilar kör fort” ... ”vintertid mörkt ingen belysning”. 
 
-”Mitt i en skarp kurva!” 
 
-”Det kommer bilar från tre håll. Höga häckar gör att barnen går ut i vägen för att se om bussen 
kommer. Ingen plats att stå i, utan står på vägen som dessutom saknar vägren”. 
 
-”Trafik med hög hastighet passerar när barnet väntar på vägen”. 
 
-”Mycket trafik bilarna kör fort på 70-sträcka”. 
 
-”Busskur saknas”. 
 
-”Barnen måste gå över vägen” … ”bussen stannar i feldoserad kurva där flera olyckor hänt … ”. 
 
-”…mycket skarp kurva med mycket dålig sikt. På morgonen måste barnen korsa vägen för bussen 
kommer på andra sidan.” 
 
-”Ingen riktig hållplats. De står vid vägkanten i en korsning. Busskuren på andra sidan vägen.” 
 
-”Smal väg och mycket trafik … ”. 
 
-”Hastigheten 30 km/h hålls ej … ”. 
 
-”Vintertid saknas lampor, mycket fordon på morgonen. Bussen vänder vid vår hållplats och backar 
mot barnen”. 
 
-”Finns ingen ficka vid hållplatsen och vägen är smal. Många kör fortare än tillåtna 70. Vid snö är 
vägen ännu smalare pga. Snövallar”. 
 
-”Hållplats på en sida och påstigning på andra i kurva med dålig sikt”. 
 
-”Precis i anslutning till 70-väg känns inte bra att barnen väntar på skolskjuts själva där. 
 
-”Busshållplatsen vid badplatsen i Öresjö saknar avgränsning. Vid halt väglag glider bussen mot 
barnen innan den stoppar. Bussen blockerar samtidigt en utfart totalt. När bussen lämnar barn 
släpps barnen ut mot trafiken för att föraren stannar på fel sida! Katastrof!”. 
 
-”Hämtas vid RV 44, inga gatulampor och snabb trafik”. 
 
-”Ej belyst, inget tak vid dåligt väder”. 
 
-”Det finns varken trottoar eller busskur. Utan barnen står på vägen och väntar”. 
-”…busskuren står precis vid vägkanten. Ej skottat vintertid”. 
 
-”Busskuren ligger precis vid vägkanten. Om inte vi föräldrar stannar och är med barnen tills 
bussen kommer, skulle det vara lätt hänt att de springer ut på stora landsvägen. Dessutom ligger 
busskuren i en korsning … ”. 
 



Inventering och riskanalys av skolskjutshållplatser  
- Kvalitetssäkring med avseende på trafiksäkerhet 

 

Bilaga G:5 

-”Dålig sikt, staket bakom med svårigheter att ta sig från platsen om bil/buss kör där. Djupa diken, 
ingen plats att stå på. Ingen plats för bussen att stå på, vilket gör det svårt att köra förbi för andra 
bilister”. 
 
-”Många bilar som släpper av sina barn!”. 
 
-”Barnet skall gå 1,5 km längs en 70 väg som vintertid inte plogas förrän fram på dan … ”. 
 
-” … finns inga lampor som lyser upp busshållplatsen” … ”det finns ingen busskur … ”. 
 
-” … barnen skulle behöva ha större hållplats och ett bättre ’väntrum’, helst i hårdplast eller dylikt”. 
 
Övrigt: (Ett urval av åsikterna redovisas) 
 
-”För lång väntan på att bussen ska gå hem”. 
 
-”Att bussen vänder ute på stora vägen, backar på 70 sträcka och barn som står och väntar”. 
 
-”Hålla tidtabellen!”. 
 
-”Det är ganska liten plats att stå på vid påstigning på morgonen” … ”barnen står ute i vägen.” 
 
-”Låååånga väntetider på hemskjuts flera dgr/vecka (1-1,5 timma)”. 
 
-”Farliga förhållanden längs den väg hon går mellan bussen och hemmet”. 
 
-”Oro vid väntan på hemresa utan vakt”. 
 
-”Önskar bättre + rätt tider från hemmet –skolan och att dessa hålls … ”. 
 
-” … mina barn får vänta 50 minuter INNAN bussen kommer och hämtar. Detta gäller tre dagar 
per vecka … ”. 
 
-”Vi har reflexväst, den är svår att få på - ej tufft osv … har reflexer. Alla borde ha reflexväst=inget 
tjafs”. 
 
-”Det fungerar bra med skolskjutsen”. 
 
-”Tycker att det fungerar bra med skolskjutsen, känner oss trygg som föräldrar när vårt barn åker 
med skolskjutsen. 
 
-”…jag tycker att barnen skulle få reflexvästar, antingen från skolan, bussbolag eller 
försäkringsbolaget. När det är mörkt skulle barnen synas bättre … ”. 



Inventering och riskanalys av skolskjutshållplatser  
- Kvalitetssäkring med avseende på trafiksäkerhet 

 

Bilaga G:6 

24. Har du som förälder fått någon information/utbildning gällande 
skolskjutsning? 
 

 Antal Procent 

Ja, skriftlig information om trafiksäkerhet 35 15 

Ja, praktisk övning om trafiksäkerhets-uppträde 0 0 

Ja, praktisk utrymningsövning 0 0 

Ja, information om turlistorna 92 40 

Ja, information om på/avstigningsplatserna 36 16 

Nej 80 35 

Vet ej 24 10 

Ej angivit svar 0 0 

Antal svarande: 231 st. 
 
26. Har barnet fått information/utbildning gällande skolskjutsning? 
 

 Antal Procent 

Ja, skriftlig information om trafiksäkerhet 28 12 

Ja, praktisk övning om trafiksäkerhets-uppträde 9 4 

Ja, praktisk utrymningsövning 3 1 

Ja, information om turlistorna 38 16 

Ja, information om på/avstigningsplatserna 29 13 

Nej 82 36 

Vet ej 55 24 

Ej angivit svar 12 5 

Antal svarande: 219 st. 
 
37. Använder ditt barn reflexväst under vinterhalvåret i samband med 
skolskjutshämtningen? 
 

 Antal Procent 

Ja, alltid 22 10 

Ibland 38 16 

Nej aldrig 122 53 

Har ingen reflexväst 45 19 

Ej angivit svar 4 2 

Antal svarande: 227 st. 
 
38. Skulle ditt barn använda reflexväst om hon/han hade en? 
 

 Antal Procent 

Ja, alltid 50 22 

Ibland 86 37 

Nej aldrig 86 37 

Ej angivit svar 9 4 

Antal svarande: 222 st.
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