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Förord 
Föreliggande redovisning har genomförts på uppdrag av Vägverket Region Stockholm och är en 
av flera delstudier som görs inom ramen för utvärdering av kampanjen kring rekommenderad 30 
km/h vid passering av stillastående skolskjuts. 

 

 

Linköping den 10 februari 2007 

 

 

Anna Anund 
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1 Inledning  
På Gotland pågick under våren 2006 planeringen av en kampanj med syfte att få 
trafikanter att sänka sin hastighet till 30 km i timmen vid passering av buss som stannat 
för skolskjutspassagerares på- eller avstigning.  

Under perioden för mätningarna (2006) var det enligt skolskjutsförordningen endast 
upphandlade skolskjutsfordon som hade krav på sig att vara skyltade med 
skolskjutsskylt. Enligt ”Förordning om skolskjutsning SFS 1970:340” skall ett fordon 
som används för skolskjutsning vara försett med en skylt, se Figur 1, eller liknande som 
visar fordonets användning. Vägverkets författningssamling VVFS 2003:22 föreskriver 
bl.a. att skylten ska vara försedd med blinklyktor och minst ha yttermåtten 400 x 400 
millimeter.  

En genomlyst skylt, kan placeras på taket, vilket t.ex. är en vanlig placering på taxibilar. 
Enkelsidiga skyltar placeras fram- och baktill på fordonet, vilket är vanligast på bussar. 
Blinklyktorna skall tändas ca. 100 m före hållplats och släckas ca. 100 m efter hållplats. 
När fordonet används för annat ändamål än skolskjutsning skall skylten vara borttagen, 
övertäckt eller vänd. Många skyltar är delade horisontellt på mitten och den nedre 
halvan fälls upp när skylten inte ska användas. Skylten får dock vara synlig när fordonet 
transporteras till, eller från, ett skolskjutsuppdrag.  

Under kampanjen skulle alla bussar, även bussar i linjetrafik, använda sig av 
skolskjutsskylt från kl. 06.00 till kl. 18.59, oavsett om det var skolbarn eller andra 
passagerare som klev på eller av.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1Skolskjutsskylt 
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2 Bakgrund 
Gotland är en av flera kommuner där man testar eller kommer att testa olika metoder att 
få bilister att sänka farten till 30 kilometer i timmen vid hållplatser. På Gotland sker det 
på frivillig väg, där man via en kampanj informerar trafikanter om att alla 
rekommenderas köra högst 30 km/h vid passeringe av stillastående buss med 
skolskjutsskylt och blinkande lampor. Försöket gäller hela Gotlands kommun. 
Kampanjen startade i augusti 2006. I andra kommuner tillämpas en försöksförordning 
för att genom en lagändring få till stånd en sänkning av farten. 

På Gotland kommer således ingen ny skylt att användas. Istället nyttjar man de redan 
befintliga skolskjutsskyltarna med tillhörande blinkljus. Den rekommenderade 30-
gränsen kopplas alltså till dessa skyltar och gäller när bussen står på hållplats och 
chauffören har tänt blinkljusen. Det innebär att såväl upphandlad skolskjuts som 
skolskjutsskyltade linjebussar omfattas av rekommendationen. 

Avsikten med kampanjen är att påverka samtliga som hinner ikapp eller möter en 
stillastående buss. Den påverkan man vill åstadkomma är primärt sänkt hastighet bland 
medtrafikanterna.  Försöket kommer sannolikt även att påverka busschaufförerna samt 
deras passagerare. Det finns därför en mängd frågeställningar kopplade till var och en 
av dessa aktörer. För att få svar på dessa frågor omfattar utvärderingen av kampanjen på 
Gotland, förutom hastighetsstudien, flera andra delstudier: 

• Kommunikationsutvärdering1 – telefonintervju med fordonsägare 

• Barnkonsekvensanalys (BKA)2 

• Observationer av användning och kvalitet på skolskjutsskyltar och blinkande 
ljus 

• Djupintervjuer med förare av skolskjuts – här kallade chaufförer 
 
En tidigare utvärdering av effekten av skolskjutsskylten (VVFS 2003:22) på 50- och 70-
vägar har pekat på att skylten med tillhörande blinkljus inte leder till att trafikanter 
nämnvärt sänker sin hastighet på vägar med hastighetsgräns 50 km/h (Anund, L 
Kronqvist, & T Falkmer, 2005). På vägar med 70 km/h noterades en 
hastighetsreducering på cirka 9 km/h, när lamporna blinkade. Någon motsvarande effekt 
kunde inte noteras om lamporna var släckta.  
 

                                                 
1 Utvärdering av insatserna för att sprida budskapet i kampanjen 
2 Analys av åtgärdens konsekvens för barnen i form av t.ex. framkomlighet, säkerhet och trygghet. Se 
vidare t.ex?? 
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3 Syfte 
Syftet med denna skrift är att redovisa resultaten från den delstudie som omfattar 
hastighetsmätningar utförda före och under pågående kampanj på Gotland. Vidare var 
det av intresse att jämföra utfallet av hastighetsmätningar gjorda med laser respektive 
med slangar vid eftermätningen.  
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4 Metod och genomförande 
Mätningar av hastighet har gjorts dels med laser, dels med slanggivare kopplade till 
trafikanalysator (Metor3). Hastigheten har mätts både på fordon som kört i samma 
riktning som bussen (hunnit i kapp) och på fordon som kört i motsatt riktning (mött 
bussen).  

 
4.1 Val av mätplatser 
4.1.1 Föremätningen 
Analysen omfattar sammanlagt fyra mäthållplatser. se Tabell 1.  Platserna representerar 
vägar med relativt högt flöde, vilket ansågs nödvändigt för att under rimlig tid erhålla 
tillräckligt stor mängd data från fordon som hinner ikapp respektive möter buss. 

Tabell 1 Mäthållplatser ut längs väg 14 - laser före kampanjens start 

Ort Riktning Hast.gräns Hållplatstyp Körfält vid 
passering 

Tofta trafikkontrollplats 1 70 Körbana, skylt 2 

Tofta trafikkontrollplats 2 70 Ficka 2 

Kronholms gård 1 90 Körbana, skylt 1 

Kronholms gård 2 90 Körbana, ej skylt 1 

Riktning 1 är mot Visby och riktning 2 från Visby.  

 
4.1.2 Eftermätningen 
Vid eftermätningarna mättes förbipasserandes hastighet med såväl slang som laser vid 
följande mäthållplatser: 

 
Ort Riktning Hast.gräns Hållplatstyp Körfält vid 

passering 

Tofta trafikkontr/södra4 1 70 Körbana, skylt 2 

Tofta trafikkontr/södra 2 70 Ficka 2 

Kronholmen 1 90 Körbana, skylt 1 

Kronholmen 2 90 Körbana, ej skylt 1 

 

Kommentar: Den hållplats som registrerats som Tofta Södra vid eftermätningen har 
antagits vara densamma som den som vid föremätningen kallades Tofta 
trafikkontrollplats. Vid eftermätningen gjordes där endast lasermätning i riktning 2, från 
Visby. Den mätplats som vid föremätningen kallades Kronholms gård har antagits vara 
densamma som eftermätningens mätplats Kronholmen. 

                                                 
3 Utrustning för automatisk mätning av hastigheter, framtagen av Vägverket.  
4 Mättes ej med laser 
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4.2 Genomförande 
4.2.1 Lasermätningarna 
Före kampanjens start 
Innan kampanjen påbörjades utfördes hastighetsmätningar endast med laser. 
Mätningarna pågick 29/5 till 2/6 under förmiddag 6:30-11:00 och eftermiddag 12:00-
16:30, eftersom skoltrafiken huvudsakligen bedrivs under de timmarna. Mätpersonalen 
var klädda i orangefärgade reflekterande västar när de stod vid vägen. Bussbolaget 
informerades i förväg om att mätpersonal skulle stå utplacerad längs aktuella 
vägsträckor.  

Det fanns tillgång till fyra ”laserpistoler”.  

Under mätningarna våren 2006, före kampanjens start, registrerades framförallt fria och 
köledande fordon. Det berodde på att det var mycket svårt att hinna notera uppgifter 
från fordon i kö.  

 
Efter kampanjens start 
Vid eftermätningarna i oktober 2006, när kampanjen hade pågått ett tag, gjordes nya 
lasermätningar. Vid dessa mättillfällen bytte man metod och valde att hyra en buss som 
man åkte runt med och stannade vid de utvalda busshållplatserna under längre tid (10 
alternativt 20 minuter). Anledningen var att man ville få fler hastighetsregistreringar av 
fordon som passerar stillastående buss. Samtidigt genomfördes även slangmätningar vid 
dessa platser. 

I följande redovisning ges endast laserdata från mätplatserna vid Tofta och 
Kronholmen, eftersom dessa var de enda som ingick vid både före- och eftermätningen. 

Beroende på att man ändrade metod vid lasermätningen i eftersituationen jämfört med 
föresituationen är det vanskligt att jämföra hasighetsdata från dessa två mätningar med 
varandra. Det ansågs dock nödvändigt att byta metod med hänsyn till möjligheterna att 
få tillräckligt stor mängd data, samt med hänsyn till att man ville påverka 
förbipasserande så lite som möjligt. 

Tolkning av data ska ske med största försiktighet.  

 
4.2.2 Slangmätningarna 
Mätningar med slang har endast genomförts efter att kampanjen påbörjats. En buss har 
placerats på mäthållplatsen och stått uppställd under 10 eller 20 minuter. Avsikten var 
att stå en kortare stund så att det inte var uppenbart för förbipasserande att det var en 
fiktiv situation. Under tiden bussen stått stilla har alla fordonspasseringar registrerats 
med hjälp av slangar kopplade till en trafikanalysator. Slangarna har placerats mitt för 
hållplatsen och bussen har placerats så att slangarna gått mitt under bussen, dvs mätta 
hastigheter är den hastighet fordonen har då de är mitt för bussen. Bussen har efter 
avslutad mättid vid en mäthållplats flyttats till nästa mäthållplats, där samma procedur 
har upprepats. Resultat redovisas från fyra mäthållplatser från sammanlagt 19 tillfällen, 
se Tabell 2.  
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Tabell 2 Mäthålltplatser och mättider på platserna Kronholmen (90 km/h) och Tofta (70 
km/h). 

Hållplats Bussens riktn. Hållplats Datum Tidsperiod Väder 
Kronholmen 2 FRÅN Visby Körbana 9-okt 8.56-9.16  
Kronholmen 1 MOT Visby Körbana 9-okt 9.24-9,44  
Tofta 2 Från Visby Ficka 9-okt 14.42-15.02  
Kronholmen 2 Från Visby Körbana 9-okt 15.08-15.28  
Tofta 2 Från Visby Ficka 10-okt 7.29-7.49  
Kronholmen 1 Mot Visby Körbana 10-okt 7.58-8,18  
Tofta 2 FRÅN Visby Ficka 10-okt 12.28-12.38 Regnstänk 
Tofta 2 FRÅN Visby Ficka 10-okt 14.12-14.22 Mulet  
Kronholmen 2 FRÅN Visby Körbana 10-okt 14.24-14.34 Regnstänk 
Kronholmen 1 MOT Visby Körbana 10-okt 14.37-14.47 Våt väg 
Tofta 1 MOT Visby Körbana 10-okt 14.49-14.59   
Tofta 2 FRÅN Visby Ficka 10-okt 15.01-15.11   
Kronholmen 2 FRÅN Visby Körbana 10-okt 15.13-15.23   
Kronholmen 1 MOT Visby Körbana 10-okt 15.26-15.36   
Tofta 1 MOT Visby Körbana 10-okt 15.39-15.49 Våt väg 
Tofta 2 FRÅN Visby Ficka 11-okt 11.26-11.36 Mulet 
Kronholmen 2 FRÅN Visby Körbana 11-okt 11.38-11.48   
Kronholmen 1 MOT Visby Körbana 11-okt 11.50-12.00   
Tofta 2 MOT Visby Ficka 11-okt 12.02-12.12   

 

Data som registrerades vid slangmätningarna var: 

Tim, Min, Sek Tidpunkt när fordonet passerade   
       

Riktning 1 =Från Visby (söderut) 
2= Mot Visby (Norrut) 

    

     
       

Klass 1=MC      
 2-4=Personbil     
 5-14=Lastbil     
 15=X fordon (fordon som ej kan kodas till känd fordonstyp) 
       

Hast Hastighet på fordonet    
       

Axel avst Fordonets axelavstånd    

 

Med hjälp av dessa data har det varit möjligt att beräkna: medelvärde och variation i 
hastighet, tidlucka mellan fordon, kritisk tidlucka och antal fordon i kö. Första fordonet 
i varje 10-minuterspass (20-minuterspass på vissa platser) har antagits vara fritt (ej i 
kö). Alla data har varit angivna som heltal, vilket bidragit till en sämre noggrannhet i 
beräkningarna. Det är inte känt om decimaltal avrundats eller bara tagits bort. 

Gränsen för fordon i kö har satts till 5 sekunder och gränsen för kritisk tidlucka har satts 
till 2 sekunder.  
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4.3 Statistiska analys 
Analyserna har gjorts i Excel och i SPSS (ver. 14.0) 

I de fall signifikanstester har genomförts har t-test alternativt variansanalys använts. 
Signifikansnivån har varit 5 %. Vid variansanalys har hastighet varit beroende variabel. 
Mätplats samt om fordonen mött alternativt hunnit i kapp bussen har varit oberoende 
variabler. Interaktionsterm av första graden har använts. Antal frihetsgrader var (1, 
594). 
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5 Resultat 
Resultaten redovisas separat för mätningar genomförda med laser respektive med slang. 
Hastigheterna för fordon som möter bussen och fordon som hinner ikapp bussen 
särredovisas. Resultaten från mäthållplatser med samma hastighetsgräns har slagits 
samman.  En plast har således två mäthållplatser, en i vardera riktning. 

 

Avslutningsvis görs en jämförelse mellan hastighetsmätningar gjorda med slang 
respektive med laser under hösten 2006. 

 

Två av de fyra mäthållplatserna är belägna på 70-sträcka vid Tofta och två på 90-sträcka 
vid Kronholmen. En mäthållplats på 70-sträckan är av typen hållplatsficka medan de 
övriga tre är körbanehållplatser. En av körbanehållplatserna på 90-sträckan saknar 
hållplatsskylt. 

 

 
Vägbanehållplats utan skylt vid 
Kronholmen, riktn. 2 

Buss vid hållplats Tofta, riktn. 2
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5.1 Lasermätningarna  
Före kampanjens start  
Sammanlagt har 180 fordon registrerades. Det är oklart vilken typ av fordon det var. Av 
dessa 180 fordon var det 71 som mötte bussen och 109 som hann ikapp bussen. Det var 
21 fordon som var i kö. Ingen särredovisning förekom avseende fria fordon och fordon i 
kö. Nedan redovisas resultaten från föremätningarna. Resultaten omfattar data från de 
mäthållplatser som även mätts med slang och laser under eftermätningen. Resultaten 
avser totalt 72 fria fordon som passerat mätplatserna.  

 

 

Tabell 3 Genomsnittlig hastighet och medelfel (standard error of means, SE) för 
lasermätningar genomförda vid Kronholmen och Tofta före kampanjens start (juni 
2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE=standard error of mean (s/√n) 

 
Resultaten från föremätningen tyder på att det inte fanns någon nämnvärd skillnad i 
hastighet mellan dem som mötte bussen och dem som hann ikapp bussen. På grund av 
att många trafikanter lade märke till mätpersonalen är risken stor att deras hastighet 
påverkats av personalens närvaro. Därför är det troligt att resultaten utgör en 
underskattning av den hastighet bilisterna skulle ha haft om mätpersonal inte funnits 
där.  

Möter bussen Före   
 Medelhast SE N 
Kronholmen 90 km/h   76 4.3 11 
Tofta 70 km/h 74 5.1 17 
    
Hinner i kapp 
bussen 

   

 Medelhast SE N 
Kronholmen 90 km/h   76 3.5 13 
Tofta 70 km/h 75 3.7 31 
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Efter kampanjens start 
Under mätningen efter kampanjens start (9-10 okt, 2006) har utgångspunkten varit att 
försöka mäta samtliga passerande fordons hastigheter. Antalet observationer per mätdag 
ökade avsevärt tack vare att bussen stod uppställd en längre stund. I mäthållplatser med 
samma hastighetsbegränsning har slagits samman. Vid varje plats finns det två 
mäthållplatser, en i varje riktning. 

Tabell 4 redovisas resultatet från mätningar med laser vilka omfattande 213 fordon. 
Resultaten från mäthållplatser med samma hastighetsbegränsning har slagits samman. 
Vid varje plats finns det två mäthållplatser, en i varje riktning. 

Tabell 4 Genomsnittlig hastighet och medelfel (SE) för mätningar med laser 
genomförda vid Kronholmen och Tofta efter kampanjens start (okt 2006). 
 
Möter bussen Efter   
 Medelhast SE N 
Kronholmen 90 km/h   70 1.95 70 
Tofta 70 km/h 64 2.43 37 
    
Hinner i kapp 
bussen 

   

 Medelhast SE N 
Kronholmen 90 km/h   51 2.26 75 
Tofta 70 km/h 54 3.46 31 

SE=standard error of mean (s/√n), medelfel 

 

Vid eftermätningen var skillnaden i hastighet för dem som möter bussen jämfört med 
dem som kommer ikapp bussen signifikant på 90-väg (t=-6.172; df=143; p<0.00). 
Detsamma gäller för 70-väg (t=-2.39; df=66; p=0.02). På såväl 90- som 70-vägen kör 
man således snabbare när man möter bussen jämfört med när man kommer ikapp den, 
se Figur 2. 
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Figur 2 Hastighet mätt med laser - efter kampanjens start (ht 2006) 
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5.2 Jämförelse mellan hastighet vid före- och eftermätningarna 
med laser 

En jämförelse mellan hastigheterna uppmätta med laser före respektive efter 
kampanjens start redovisas i  

Tabell 5. 

 

Tabell 5 Hastigheter uppmätta med laser före respektive efter kampanjens start. 

Möter bussen Före Efter Differens 
 Medelhast 

(km/h) 
Medelhast 

(km/h) 
Före-efter 

(km/h) 
Kronholmen 90 km/h   76 70 5.9 
Tofta 70 km/h 74 64 10.0 
    
Hinner i kapp 
bussen 

   

 Medelhast Medelhast Före-efter 
Kronholmen 90 km/h   76 51 25.1 

Tofta 70 km/h 75 54      20.7 

 

Av tabellen framgår att medelhastigheten verkar ha sjunkit både för dem som mött 
bussen och för dem som hunnit ikapp den, på såväl 70- som 90-sträckan. Sänkningen av 
medelhastigheten verkar ha varit större för dem som hunnit ikapp bussen jämfört med 
dem som mött den. Det är dock tveksamt att dra för stora slutsatser av resultaten med 
anledning av de stora osäkerheterna vid mätningarna. Därför har resultaten inte heller 
signifikanstestats. 
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5.3 Mätningar med slang  
Resultaten redovisas uppdelat för de personbilar som möter respektive kommer i kapp 
den utplacerade bussen. Resultaten redovisas dels totalt för samtliga fordon (oavsett om 
de låg i kö eller inte), dels endast för de fordon som inte låg i kö. 

 
5.3.1 Medelhastighet och hastighetsspridning hos samtliga personbilar efter 

kampanjens start 

Det var sammanlagt 598 personbilar som ingick i analysen, 263 hinner i kapp bussen 
och 335 möter bussen, se  

Tabell 6. 

 

Tabell 6 Genomsnittlig hastighet (slangar – ht 2006) för samtliga fordon som hinner i 
kapp respektive möter en stillastående skolskjuts. 

Hinner i kapp 
bussen 

Efter   

 Medelhast SE N 
Kronholmen 90 
km/h   

47 1.64 140 

Tofta 70 km/h 53 1.40 123 
   263 
Möter bussen    
 Medelhast SE N 
Kronholmen 90 
km/h   

71 1.28 190 

Tofta 70 km/h 63 1.07 145 
   335 

SE=standard error of mean (s/√n) 

 

Det kan konstateras att det finns en skillnad i hastighet när man möter bussen jämfört 
med när man hinner ikapp den (F=155.6; p<0.00; df (1, 594)). Det finns en interaktion 
mellan hastighetsbegränsning och om man möter/hinner ikapp bussen (F=29.00; 
p<0.00; df=1, 594), vilket innebär att beteendet vid möte med buss respektive 
situationen när föraren hinner ikapp bussen för 70- respektive 90-miljö skiljer sig åt. 
Man kör saktare när man hinner ikapp bussen på 90-vägen jämfört med på 70-vägen. 
Däremot kör man fortare när man möter bussen på 90-vägen jämfört med om man 
möter den på 70-vägen, Figur 3. 
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Figur 3 Genomsnittlig hastighet (slangar – ht 2006) för samtliga fordon som hinner i 
kapp respektive möter en stillastående skolskjuts. 
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5.3.2 Medelhastighet och hastighetsspridning hos fria fordon 
I Tabell 7 presenteras resultat från mätningar separat för var och en av mätplatserna och 
tidpunkterna då mätningen genomförts. I analys av resultatet har endast fordon 
inkluderats som har varit fria. Ett fordon har bedömts ligga i kö dvs. inte varit fritt om 
tidluckan till framförvarande fordon var kortare än 5 sekunder.  

Tabell 7 Dag och tid för mätstart, medelhastighet (v) och medelfel(se) för fria?? fordon 
som hinner i kapp bussen respektive möter den,  samt antal observationer av fria fordon 
(N). 

Plats Dag Tid v(ikapp) se(ikapp) N(ikapp) v(möter) se(möter) N(möter) 
Kronholmen 9 8.56 48.89 4.4 18 80.00 2.5 21 
Kronholmen 9 9.24 40.35 4.3 17 65.83 3.2 24 
Kronholmen 9 15.08 46.65 4.2 20 70.55 3.0 29 
Kronholmen 10 7.58 43.71 2.3 21 70.50 3.8 26 
Kronholmen 10 14.24 58.50 7.1 8 75.85 4.4 13 
Kronholmen 10 14.37 43.70 6.6 10 63.92 6.2 12 
Kronholmen 10 15.13 50.11 10.0 9 76.14 5.4 14 
Kronholmen 10 15.26 49.09 7.6 11 81.63 3.3 8 
Kronholmen 11 11.38 53.40 8.3 5 75.50 5.1 14 
Kronholmen 11 11.50 38.00 10.2 4 73.82 6.0 11 
Kronholmen 11 12.02 50.57 5.5 7 65.29 5.9 7 
Tofta 9 14.42 48.88 4.4 16 66.05 3.3 22 
Tofta 10 11.26 54.86 5.8 7 57.00 4.6 8 
Tofta 10 15.39 58.46 3.2 13 67.18 4.8 11 
Tofta 10 15.01 55.08 5.5 12 60.50 4.3 10 
Tofta 10 14.49 61.08 3.2 13 71.71 1.7 7 
Tofta 10 7.29 55.13 4.0 16 62.10 2.9 21 
Tofta 10 12.28 49.44 5.7 9 63.69 2.1 13 
Tofta 10 14.12 63.22 6.5 9 63.87 2.3 15 

 

v(möter) = medelhastighet för fria?? fordon som möter bussen 

se(möter) = spridning i hastighet för fria?? fordon som möter skolskjutsen 

N(möter) = antal fria?? fordon som mött bussen 

v(ikapp) = medelhastighet för fria?? fordon som hinner i kapp bussen 

se(ikapp) = spridning i hastighet för fria?? fordon som hinner i kapp skolskjutsen 

N(ikapp) = antal fria?? fordon som hunnit i kapp bussen. 

 

Genomsnittlig hastighet samt SE  vid dessa mätplatser redovisas i Tabell 8. 
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Tabell 8 Genomsnittlig hastighet och SE för fria fordon vid respektive mätplats, 
uppdelat på dem som möter bussen och dem som hinner i kapp bussen. 

 
Möter bussen   
 Medelhast SE 
Kronholmen 90 km/h   73 1,8 
Tofta 70 km/h 64 1,6 
   
Hinner i kapp 
bussen 

  

 Medelhast SE 
Kronholmen 90 km/h   48 1,8 
Tofta 70 km/h 56 1,8 

SE=standard error of mean (s/√n) 

 

Medelhastigheten hos fordon som hunnit ikapp bussen var 48 +/- 1.8 km/h vid 
Kronholmen (hbg 90 km/h) och 56 +/- 1.8 km/h vid Tofta (hbg 70 km/h). Skillnaden i 
hastighet på 70- respektive 90-väg var signifikant (t=3.178; p=0.006; df 17). De fordon 
som hinner ikapp körde långsammare då de hann ikapp en buss på 90-vägen jämfört 
med samma situation på 70-vägen.  

Medelhastigheten hos fordon som mötte bussen var 73 +/- 1.8 km/h vid Kronholmen 
(hbg 90 km/h) och 64 +/- 1.6 km/h vid Tofta (hbg 70 km/h). Skillnaden i hastighet hos 
fordon som mötte bussen på 70- respektive 90-väg var signifikant (t=3.45; p=0.003; df 
17). De mötande fordonen körde långsammare då de mötte bussen på 70-vägen jämfört 
med samma situation på 90-vägen. 
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5.4 Jämförelse av mätning med laser och slang  
 

I Tabell 9 redovisas en jämförelse mellan resultaten från lasermätningarna och 
slangmätningarna från oktober. 

 

Tabell 9 Lasermätningarna och slangmätningarna från mätningar efter kampanjen 
startade 

Möter bussen Laser Slang Differens 
 Medelhast Medelhast Laser-slang 
Kronholmen 90 km/h   70 71 -1  
Tofta 70 km/h 64 63 1 
    
Hinner i kapp 
bussen 

   

 Medelhast Medelhast Differens 
Kronholmen 90 km/h   51 47 4 
Tofta 70 km/h 54 53 1 
    

 

Resultaten tyder på små skillnader i hastighet mellan mätningar med slang och med 
laser (från -1 km/h till 4 km/h vid Kronholmen, mindre än 1 km/h vid Tofta). På grund 
av de stora osäkerheterna avseende lasermätningarna har vi avstått från att 
signifikanstesta skillnaderna. 

 
5.4.1 Tidlucka 
En kritisk tidlucka har definierats som en tidlucka mindre än 2 sekunder. Av samtliga 
598 observerade personbilar var det 82 personbilar som hade en kortare tidlucka till 
framförvarande än 2 sekunder.  Hurvida detta är kritiskt eller inte i egentlig mening går 
inte att avgöra. Det är situationsberoende. Vidare kan noteras att det saknas uppgifter 
om bortfall vilket gör en beräkning av tidlucka mellan fordon svår. 
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6 Slutsats 
 
Metod 
Lasermätningarna 
Mätningar före kampanjens start gjordes endast med laser och huvudsakligen av 
orangeklädd mätpersonal som kunde ses av bilisterna. Detta har med största sannolikhet 
påverkat bilisternas hastighetsval. Bland mätpersonalen var uppfattningen att ett flertal 
bilister sänkte sin hastighet på grund av att de såg mätpersonal med laserpistol snarare 
än på grund av hänsyn till skolbussen. Personalen kunde också notera att fler sänkte 
farten i slutet av mätveckan, vilket också tyder på att personalens närvaro påverkat 
hastigheten bland dem som passerat mätplatserna.  

 

För mätningar med laser har mätmetoden ändrats från föresituationen till 
eftersituationen, vilket gör en jämförelse svår. Vidare är det inte genomgående 
särredovisat vilken typ av fordon som mätts. 

 

Jämförelser mellan medelhastigheten baserad på lasermätningar före och efter påbörjad 
kampanj tyder dock ändå på en sänkning på ca 5-10 km/h vid möte med skolbuss. 
Resultaten tyder också på att sänkningen när man hinner ikapp skolskjutsen är större, ca 
20-25 km/h.  På grund av nämnda brister i metoderna är det svårt att med statistisk 
säkerhet säga hur stor eller liten eventuell förändring i verkligheten varit. Mätresultaten 
kan dock ändå tjäna som fingervisning. Det är rimligt att tro att bilisterna hade hållit en 
högre hastighet vid föremätningen om de varken hade observerat mätpersonalen eller 
laserpistolen. Skillnaderna mellan före- och eftersituation är därför troligen 
underskattade, liksom absolutnivån för medelhastigheten vid föresituationen. 

 

Slangmätningar 
Slangmätningarna och den metod som använts (riggad buss) har fungerat bra. Praktisk 
erfarenhet visar på vikten av att noga föra protokoll över hur mätningarna görs, detta 
med avseende på hur riktning definieras i utrustningen som används vid 
hastighetsmätningen, men även med avseende på i vilken riktning den uppställda bussen 
har stått.  

 

De data som analyserats har varit angivna i heltal, hur avrundningen har skett är oklart. 
Vidare råder en osäkerhet avseende omfattningen av bortfall i data och hur dessa 
fördelar sig över tid. Detta medför att beräkningar av kölängd och tidluckor inte är 
möjlig. Detta är dock mått som är viktiga att fånga vid kommande hastighetsmätningar 
inom ramen för det fortsatta 30-försöket. 
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Resultat 
Om de data som finns tillgängliga nyttjas på bästa sätt kan följande resultat ses som de 
mest trovärdiga. Medelhastigheten verkar ha sjunkit både för dem som mötte bussen 
och för dem som hunnit ikapp den, på såväl 70- som 90-sträckan. Sänkningen av 
medelhastigheten verkar ha varit större för dem som hunnit ikapp bussen jämfört med 
dem som mött den.  

Data från de mest tillförlitliga data dvs. slangmätningarna visar att fordon som på 90 
väg som hinner i kapp en buss kör i genomsnitt 47 km/h (SE 1.64), motsvarande 
hastighet på 70 väg är 53 km/h (SE 1.40). Fordon i på 90 väg möter en buss kör i 
genomsnitt 71 km/h (SE 1.28), motsvarande siffra på 70 väg var 63 km/h (SE 1.07. Det 
kan konstateras att variationen i hasighet (här uttryckt som SE) är större under 
föremätningarna än under eftermätningarna. Detta tros beror på den större osäkerheten i 
mätning som mätningar med laser medför jämfört med mätningar med slang. 

 

Tidlucka 
Cirka 14 procent av fordon mätta med slang i efterperioden hade en tidlucka kortare än 
2 sekunder. 

 

 

Rekommendation 
Inför kommande mätningar rekommenderas att mätningar sker med slang. 

För att detta ska fungera så att hastighet, tidluckor och kölängd ska kunna registrerars 
krävs följande: 

- Entydigt mätprotokoll där tider och riktningar för mätning samt uppställd 
buss klart framgår. 

- Schema för alternering mellan mäthållplatser 

- Hastighet mätt med två decimalers noggrannhet 

- Kodning för bortfall av fordon 

- Enkel programvara för automatisk analys av data 
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