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1 Bakgrund, syfte och omfattning 

Uppdraget 

Uppdraget omfattar att utifrån den tidigare genomförda pilotstudien ”Barn och ungdomars 
tillgänglighet” ange vad som ytterligare kan tillkomma i en inventering och utifrån vunna erfarenheter 
genomföra en åtgärdsanalys enligt fyrstegsprincipen.  



Barn och ungdomars tillgänglighet – Pilotprojekt Mönsterås tätort – Bilaga: Åtgärdsanalys enligt 
fyrstegsprincipen 

2

2 Frågor som ytterligare bör kunna diskuteras i framtida rapporter 
och bör behandlas i fortsatt arbete 

I pilotprojektet har inte medtagits frågeställningar kring skolskjutsar och handikappfrågor. 
Dessa frågor bör behandlas med utgångspunkt från nedanstående frågeställningar: 

Skolskjutsar

Skolskjutsarna kan indelas i följande grupper. 
Skolbuss/taxi
Buss i ordinarie linjetrafik   
Egna biltransporter 

Trafiksäkerhetsverket har utfärdat en författningssamling TSVFS 1988:17 och 1988:21 om 
skolskjutsar som fortfarande gäller. (Bil 2) Enligt skollagen är kommunerna skyldiga att vid 
utformningen av sin grundskoleverksamhet beakta vad som för eleverna är ändamålsenligt ur 
kommunikationssynpunkt. Vidare är kommunerna skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts, 
om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos 
en elev eller någon annan särskild omständighet. Kommunerna har ofta en policy att barn som 
bor på ett visst avstånd från skolan erhåller någon form av skolskjuts från en bestämd hållplats 
till skolan. Oförutsedda händelser kan därvid ske vid olika delar av transporten mellan 
bostaden och skolan. 

Vägverket har uppmärksammat problematiken med olycksrisker inom skolskjuts- och 
busstrafik och i samarbete med olika aktörer som branschorganisationer, bussbolag och 
fordonstillverkare inlett ett större samarbete för att öka säkerheten vid bussresor. Exempel på 
resultat av arbetet är lagkrav på bälten i nya bussar från 2004. Kommunerna har som 
upphandlare stora möjligheter att ställa krav på skolskjutstrafiken genom att föreskriva t.ex. 
bälten, alkolås, moderna fordon samt sittplats åt samtliga resande vid upphandling. 

I Mönsterås kommun finns fastställda riktlinjer som säger att avståndet mellan elevens bostad 
och hållplats inte får överstiga 1 km för årskurs 0-6 samt 2 kilometer för årskurs 7-9. 
Kommunen har även indelats i geografiska skolskjutszoner där hänsyn tagits till trafikmiljön. 

Oftast delas transporten in i följande delar som var och en har olika risker för eller krav från 
resenären.

1. Vägen bostaden/skolan – hållplats   – eleven går eller cyklar 
2. Väntetiden vid hållplatsen   – hållplatsens läge, utformning, skydd 
3. Fordonstransporten    – finns säkerhetsbälte, får eleven stå

    upp i bussen etc. 
4. Hållplatsen – skolan/bostaden    – hållplatsens läge, utformning, skydd 

För att få en bild av elevers förflyttningar måste en heltäckande inventering genomföras som 
även innefattar elever som är bosatta utanför tätorten. Alternativet är att endast hållplatserna i 
tätorten beaktas i rapporten. 
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 Funktionshindrade 

Funktionshindrades situation bör belysas i rapporten eller i en konsekvensbeskrivning i ett 
tidigt skede. 

Boverket har i sin författningssamling BFS 2003:19 som gäller fr.o.m. den 1 december 2003 
lämnat ”Förslag till föreskrifter och allmänna råd” om användbarheten för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra 
anläggningar än byggnader. Delar av dessa redovisas i Bilaga 1. Detta påverkar kommunernas 
och Vägverkets förhållningssätt till väg- och gatumark i tätorter. 

Vägverket har även ett policydokument för funktionshindrade (Bil 3). 
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3 Finns det alternativa möjligheter att lösa problemen i 
pilotprojektet?

Principen för åtgärdsanalys enligt fyrstegsprincipen framgår av Vägverkets publikation 
2003:72; Åtgärdsanalys enligt fyrstegsprincipen. 

Orientering om nuvarande situation 

Mönsterås tätort har generellt ett väl utbyggt gång-, cykel och gatusystem. Systemet har 
byggts ut successivt. I Mönsterås har ett flertal gator och vägar med Vägverket som 
huvudman. Uppdelningen mellan flera huvudmän har gjort att brister i samordning och syn på 
åtgärdsbehov av bl.a. gång- och cykelvägar. 

Detta medför att ett flertal förflyttningar av barn i ålder 7 – 18 mellan bostaden och skola eller 
fritidsaktiviteter sker på gator med låg trafiksäkerhetsstandard och höga fordonshastigheter 
eller på gator och platser där barnen känner otrygghet. 

I den genomförda undersökningen finns tydliga exempel på att barns och ungdomars 
rörelsemönster skiljer sig betydligt åt avseende resor till skola respektive fritidsaktiviteter. 

Pilotprojektet ska visa vilka åtgärder som bör vidtas för att öka den allmänna trafiksäkerheten 
för barnen i tätorten genom bibehållande eller förändringar av transportbehovet, ett 
effektivare utnyttjande av befintlig infrastrukturen, eventuella förbättringar eller mindre 
ombyggnader av gång-, cykel och gatusystemet och eventuell nyinvesteringar eller större 
ombyggnader. 

Bristanalys 

Brister och problem ska ställas mot barns och ungdomars krav på 

tillgänglighet  

säkerhet

god miljö.

Tillgänglighet 

Nuvarande situation 
I tätorten används ett flertal stråk som medför en gen och god tillgänglighet mellan bostad och 
skola och som även nyttjas för flyttningar mellan bostaden och fritidaktiviteter. I vissa fall 
förekommer stråk som har kontinuitet med jämn standard. Stråken utgörs bitvis av gator och 
korsningspunkter som uppfattas som osäkra och otrygga. De är inte heller anpassade till barns 
krav på en god tillgänglighet. De mest frekventa stråken är: 

Ljungnäsområdet – Parkskolan 
Kuggåsområdet – Parkskolan 
Hjältens väg - Parkskolan 
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Mål
Målet är att skapa stråk som är gena och har en kontinuerlig bra utformningsstandard på hela 
sträckan mellan bostad och skola/fritidsaktiviteter. 

Problem/Brister 

Ej kontinuerliga stråk dvs. ojämn standard inom stråken 
Osäkra korsningspunkter 
Otydlig prioritering mellan biltrafik – gång/cykeltrafik 
Barriäreffekter 

Säkerhet

Nuvarande situation 
Utbyggda gång- och cykelstråk i tätorten uppfyller i de flesta fall goda krav på säkerhet. 
Undantag är korsningspunkterna med gatusystemet där överfarter och övergångsställen inte är 
säkrade för högst 30 km/h. I övrigt förekommer gång- och cykeltrafik på ett flertal gator med 
trånga sektioner, stor andel biltrafik och inte sällan höga hastigheter eller på platser där 
skolbarnen upplever trafikmiljön som otrygg genom exempelvis skymda partier eller 
bristfällig belysning. 

Gator som eleverna uppfattar som farliga eller otrygga är: 

Åsevadsgatan
Kuggåsgatan
Södra Tingsgatan 
Jacobs gränd/Idrottsgatan

Korsningar:

Korsningar utefter Åsevadsgatan 
Storgatan/Idrottsgatan
Kuggåsgatan/Sjöfartsgatan
Drakenäsvägen/S Vägen 
S Vägen/Kalmarsundsvägen 
S Vägen/Långgatan 
S Vägen/Byggområdet 
S Vägen/Sjögatan 
S Tingsgatan/Parkgatan 
S Tingsgatan/Storgatan 
S Tingsgatan/Häradshövdingegatan

Mål
Målet är att skapa ett tryggt och säkert system för alla transporter av barn och ungdomar till 
skola och fritidsaktiviteter. Då detta mål i praktiken är mycket svårt att uppfylla p.g.a. 
bostädernas liksom målpunkternas sprida och bitvis glesa struktur måste delmål sättas upp. Ett 
lämpligt delmål är således att skapa ett tryggt och säkert transportsystem till skola och 
fritidsaktiviteter på de stråk som i första hand används av flertalet barn samt de områden där 
trafiksituationen medför särskilda risker för barn och ungdomar. 
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Problem/Brister 

Höga hastigheter i korsningspunkter 
Höga hastigheter på gator med blandtrafik 
Stor andel biltrafik på gator med blandtrafik 
Dålig sikt i korsningar 
Parkerade bilar 
Trånga gångbanor 

God miljö 

Nuvarande situation 
Bullernivåer från trafiken som överstiger 60 dB(A) förekommer på ett antal gator. Dessa är 
Drakenäsvägen, delar av Södra Vägen samt E22 förbi tätorten. Luftföroreningar som medför 
hälsorisker synes inte förekomma utefter gatusystemet inom tätorten. Skönhet och trevnad har 
inte undersökts i pilotstudien utan bör göras tillsammans med eleverna. Brister i trygghet 
utefter stråken har redovisats av eleverna och redovisas i pilotstudien. Brister i orienterbarhet 
har inte redovisats men förekommer på sträckor som inte har en kontinuitet. Växter och 
vegetation förekommer längs ett flertal stråk men har inte inventerats. 

Mål
Målet är att genom kontinuitet skapa gena och genomgående stråk med stor trygghet och god 
miljö genom låga bullernivåer, god orienterbarhet och liten risk för att råka ut för växter som 
är allergiframkallande. 

Problem/Brister 

Bullerstörningar utefter huvudgator och genomfarter 
Otrygghet i korsningspunkter 
Komplexa trafiksituationer utefter vissa gator 
Bristande orienterbarhet 
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4 Åtgärdsanalys enligt fyrstegsprincipen 

Steg 1 – Åtgärder som minskar transportbehovet och val av transportsätt 

Tänkbara åtgärder 

Överflyttning till skolskjuts för de elever som bor i området sydväst om E22 för att 
minska olycksriskerna vid korsning med biltrafiken på E22.  
Information från skolan eller kommunen till föräldrar och elever om val av 
fördelaktigaste och säkraste skolväg. 
Minska skjutsningen med personbil till skolan för att minska trafiken vid skolorna. 
Flytta fritidsaktiviteter till områden med god och säker tillgänglighet. 
Ökad styrning vid lokalisering och exploatering 

Effekter
Genom ökad skolskjuts kommer kostnaderna för kommunen att öka. Fritidsresorna kommer 
inte att kunna beaktas på ett tillfredsställande sätt varvid trafiksäkerhetsproblemen kring dessa 
resor kvarstår. 

Genom information om fördelaktigaste och säkraste skolväg förväntas eleverna välja dessa 
vägar. Det är dock osäkra om resultatet av informationen är bestående och om det 
överhuvudtaget är önskvärt att styra och reglera barn och ungdomars rörelsemönster på detta 
sätt.

En minskning av skjutsandet av barn med personbil till skolan kräver att gång- och cykelstråk 
upplevs så säkra och bekväma att föräldrarna väljer att låta barnen ta sig till fots eller med 
cykel till skolan.

Två huvudgrupper av fritidsaktiviteter förekommer i dag. Det är dels de organiserade 
aktiviteterna (simhall, idrott etc.) dels de spontana (fotboll, skateboard etc.). De första är 
lokaliserad i befintliga byggnader utbyggda för ändamålet, de senare förekommer där det för 
stunden är populärt och vistas och svåra att påverka på grund av barns spontanitet att väja 
områden som tilltalar dem. Förflyttningar av aktiviteter medför stora kostnader om det avser 
organiserade aktiviteter. Många organiserade aktiviteter är heller inte bygglovpliktiga varvid 
samhället har svårt att styra hur de lokaliseras och inte minst svårt att överhuvudtaget 
uppmärksamma dom.  

Även lokalisering av nya bostäder påverkar barns skolvägar på lång sikt och kan leda till 
behov av förändringar som medför investeringar både för kommunen och för Vägverket. Det 
är därför viktigt att dessa aspekter beaktas i den fysiska planeringen samt vid 
lämplighetsprövning för bygglov. 

Möjligheter med steg 1 
Problemställningen i Mönsterås kan inte lösas enbart genom steg 1. Mindre förändringar kan 
åstadkommas genom medveten lokalisering på lång sikt. 
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Steg 2 – Effektivare utnyttjande av befintligt gatunät 

Tänkbara åtgärder 

Omledning av gång- och cykeltrafiken till gator med mindre trafik. 
Koncentration av biltrafiken till ett utvalt huvudgatusystem.  
Indelning av Mönsterås med låghastighetszoner (30 km/h). 

Effekter
Trafikomläggning kräver att kommunen upprättar en trafikledsplan eller en trafiknätsanalys 
för att skapa en helhetsbild av trafikförhållandena i tätorten avseende alla trafikslag. Enstaka 
omledningar kan medföra oväntade omfördelningseffekter. Vissa betydelsefulla gator, 
exempelvis Sjögatan, skulle med största sannolikhet även fortsättningsvis utgöra huvudgator 
varvid ett flertal stråk med brister avseende korsningspunkter skulle finnas kvar även om 
utnyttjandet effektiviserades. En omfördelning skulle kunna möjliggöra en indelning i 
låghastighetszoner (30 km/h) på stora delar av lokalvägnätet. 

Möjligheter med steg 2 
Delar av problemställningarna kan lösas i steg 2. Ökad säkerhet kan uppnås inom delar av 
vägsystemet och förbättringar kan uppnås på delar av stråken. Vissa problem kvarstår som 
konfliktpunkter i korsningar liksom att vissa stråk inte uppnår en kontinuerligt bra standard. 

Steg 3 – Förbättringar och mindre ombyggnader 

Tänkbara åtgärder 

Säkerställa gator och korsningar för 30 km/h där blandtrafik förkommer.
Ombyggnad av vissa gator med cykelfält eller separat gång- och cykelbana. 
Utbyggnad av ett gång- och cykelvägsystem utefter ett fåtal, utvalda primära stråk. 
Dessa ska ge en bra genhet, god tillgänglighet, säkerhet och en god miljö. 
Stängning av S Tingsgatan för fordonstrafik mellan Parkgatan och Storgatan. 

Effekter
Överföring av gång- och cykeltrafik från gator med hög trafik medför en minskad risk för 
olyckor med oskyddade trafikanter. Åtgärderna kan medföra kostnader för Vägverket och 
kommunen. Planändringar kan vara nödvändiga att genomföra liksom konsekvensstudier för 
övriga, närbelägna områden. De primära stråken kommer att uppfattas sammanhängande och 
med en kontinuerligt god standard. 

Förändringarna kan även innebära andra positiva effekter förutom rent säkerhetsmässiga i 
form av ökad trevnad och en förskönad tätortsmiljö. Det är därför viktigt att se dessa åtgärder 
som en del i ett större sammanhang och inte enbart som trafiksäkerhetsåtgärder. En 
samordning med kommunens fysiska planering är därför mycket viktig för ett bra 
helhetsresultat.  

Möjligheter med steg 3 
Steg 3 löser i kombination med steg 2 merparten av de problemställningar som aktualiserats. 
En förutsättning är dock att förbättringar och ombyggnader sker efter en väl utarbetad 
prioriteringslista så att stråkens kontinuitet säkerställs för att ge en totalt sett bra standard på 
hela stråken.
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Steg 4 Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder 

Tänkbara åtgärder 
Ett ombyggnadsförslag finns för E22 förbi Mönsterås tätort med tre planskilda korsningar för 
biltrafiken och en planskildhet för gång- och cykeltrafiken håller på att utarbetas. 
Ombyggnaden är planerad i den Nationella planen efter år 2007. 

Effekter
Åtgärderna ökar tillgängligheten för alla som har att passera E22. Ombyggnaden medför 
troligen effekter på vägnätet inne i Mönsterås varvid detta bör studeras parallellt med arbetena 
för ombyggnaden av E22. 

Möjligheter med steg 4  
Steg 4 inkluderas inte i de åtgärder som berör barn och ungdomars tillgänglighet. Åtgärder 
som ökar tillgängligheten västerut är dock positiva men dessa åtgärder skulle ur ett 
tillgänglighetsperspektiv kunnat lösas i tidigare steg. Sammantaget kommer en ombyggnad av 
E22 innebära positiva effekter även för tillgänglighetsproblematiken. 

Åtgärdsstrategi

Problemen i Mönsterås tätort är att barn och ungdomar använder ett flertal gator och 
korsningar med stora trafikmängder och där hastigheten överstiger 30 km/h som gående eller 
som cyklister mellan bostaden och skolan och deras fritidsaktiviteter. 

Enligt den utförda analysen enligt fyrstegsprincipen kan vissa effekter uppnås genom steg 2 
”Effektivare utnyttjande av befintligt gatunät” medan merparten av effekterna uppnås genom 
steg 3 ”Förbättringar och mindre ombyggnader”. 

Med hänsyn till tillgängliga medel i Vägverket och hos kommunen föreslår vi att ett urval av 
de mest frekventerade stråken väljs ut och att en koncentration av åtgärder vidtas genom 
ombyggnader och ev. stängningar av gator genomförs och att andra ej utvalda gator med 
gång- och cykeltrafik skyltas om till 30 km/h. Urvalet kan med fördel ske genom en 
vidareutveckling av tidigare genomförd trafiknätsanalys. I en långsiktig plan bör övriga 
betydelsefulla stråk hanteras för att kunna utföras som ”passa-på-åtgärder” vid t.ex. 
ledningsarbeten.

Följande stråk bör prioriteras: 
Ljungnäsområdet – Parkskolan 
Kuggåsområdet – Parkskolan 
Hjälten väg – Parkskolan 

Södra Tingsgatan bör stängas för genomgående motorfordonstrafik mellan Parkgatan och 
Storgatan.

Jämfört med dagens situation bedöms de föreslagna åtgärderna medföra påtagliga minskade 
olycksrisker för gång och cykeltrafikanter avseende personskador. Jämfört med dagens 
blandtrafikgator medför en fullständig separering med skild gång- och cykelbanan en 
minskning av antalet olyckor med ca 60 %. Avseende korsningar ger hastighetssäkring genom 
upphöjning en olycksreduktion på ca 50 %. Hastighetssäkring med refug ger ca 20 % 
olycksminskning och klackar (avsmalning) ger endast 5 % olycksminskning. Enkelriktning 
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ger ingen påvisbar effekt. En sänkning av den skyltade hastigheten från 50 till 30 km/h 
medför en minskning på mellan 70-80 % för alla trafikantgrupper avseende döda och svårt 
skadade.



Bilaga 1 

Udrag ur Boverkets föreskrift, BFS 2003:19, och allmänna råd om 
undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten 
har tillträde. 

Föreskrifterna är kopplade till Plan- och Bygglagen 17 kap 21a § och omfattar befintliga 
lokaler dit allmänheten har tillträde samt befintliga allmänna platser. I detta fall omfattar 
föreskrifterna de områden som anges som allmän plats i detaljplan. Nedan redovisas 12-18 §§ 
som avser gatumiljöer och liknande. 









 TSVFS 1988:17 
Utkom frän trycket 

Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter den 30 juni 1988 
om skolskjutsning 

Föreskrifter markeras 
 med kryss till vänster 
 om texten.  
Trafiksäkerhetsverket föreskriver med stöd av 6 och 8 §§ förord- Allmänna 
ningen (1970:340) om skolskjutsning samt med stöd av ikraftträ- råd saknar sådan 
dandebestämmelserna enligt förordningen (1988:68) om ändring i markering. 
skolskjutsförordningen följande. 

1 Tidsplaner och färdvägar 

1.1 I tidsplaner bör anges tidigaste avgång från vissa hållplatser. 

 x Körtiden skall beräknas så att föraren kan att följa de  
x bestämmelser som gäller för trafiken och vidta behövliga  
x säkerhetsåtgärder. Vidare skall beaktas de ändringar i  
x siktförhållanden och väglag som kan uppkomma. 

1.2 Färdväg för skolskjuts bör inte läggas över skolgård. Om 
färdvägen läggs över en skolgård bör den avskiljas från de 
områden där eleverna uppehåller sig. Backning på skolgård och 
område i direkt anslutning till skolan bör förbjudas. 

2 Hållplatser 

2.1 Vid skola bör hällplats för skolskjuts läggas i direkt anslutning 
till skolområdet. Kan hållplats inte förläggas i direkt anslutning 
till skolområdet och måste eleverna därför korsa väg med livlig 
fordonstrafik, bör det eftersträvas att gångtunnel, gängbro eller 
signalreglerat övergångsställe anläggs. 

2.2 Om på- eller avstigning skall ske vid livligt trafikerad väg bör  
särskilt anordnad hållplats användas eller särskild hållplats för  

 skolskjutsning anordnas. 

3 Samråd 

Samråd enligt 2 § 2 st förordningen (1970:340) om skolskjutsning 
bör ske i god tid före varje läsårs början. Skolstyrelsen bör också 
samråda med dem som kommer att svara för skolskjutsningen, för 
äldraföreningar, trafiksäkerhetsnämnd eller motsvarande och rep-  
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resentanter för skolskjutsförarna. Berör skolskjuts mer än en kommun 
bör samråd  mellan skolstyrelserna i berörda kommuner. 

4 Undervisning, ordning 

4.1 Vid läsårets början bör hällas särskild genomgång med de elever 
som färdas till, och från skolan med skolskjuts, Genomgången bör 

 omfatta trafiksäkerhets- och ordningsregler vid hållplats, vid på- och 
avstigning, under färden samt vid förflyttning till och från fordonet. 
Vidare bör lämnas räd och anvisningar om åtgärder och uppträdande 
i samband med ert eventuell olycka. 

4.2 Lärare, skolvärd eller vaktmästare bör svara för ordningen vid på- 
och avstigning vid skolan. 

5 Utmärkning av skolskjuts 

5.1  Om särskild utmärkning av fordon som används för skolskjutsning 
  finns bestämmelser i föreskrifterna (TSVFS 1985:43) om anordningar för  
  utmärkning av skolskjuts.  

5.2 Anordningar för utmärkning av skolskjuts bör användas även vid 
 persontransport som inte är att anse som skolskjutsning om flerta 
 let av passagerarna utgörs av skolelever. Som exempel på sådana 
 transporter kan nämnas bad- och studieresor samt sådan transport 
. av skolbarn sent inrättas som linjetrafik för att bereda vuxna möj 
 lighet att medfölja. 

5.3 x När fordon används för annat ändamål än för skolskjutsning eller 
 x enligt 5.2 skall utmärkningsanordning vara borttagen, övertäckt 
 x eller vänd. 

 5.4 x På fordon som används för skolskjutsning skall blinklyktorna  
x tändas då det befinner sig cirka 100 meter frän den plats där det  
x skall stannas för på- eller avstigning. Blinklyktorna skall släckas  
x när fordonet befinner sig cirka 160 meter från den plats där på-  
x eller avstigning skett. 

5.5 x Genomlyst skylt skall vara tänd vid skolskjutsning. 

6 Dörrlås 

 I 15 § andra meningen förordningen (1970:340) om skolskjutsning 
 föreskrivs att dörr på vänster sida av fordonet ej skall kunna öpp
 nas av passagerare. En sådan konstruktion kan vara att dörrens 
 låsanordning är försedd med spärr som i ett läge sätter inre låsvre 
2 det eller motsvarande anordning ur funktion. 

x Spärren skall ej vara åtkomlig när dörren är stängd. 
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7 Mellanvägg 

x Skyddskåpa av plast som godkänts av trafiksäkerhetsverket för användning  
x som mellanvägg behöver inte tas bort vid skolskjutsning. 

8 Bilbälte och särskild skyddsanordning 

8.1 x Utan hinder av föreskrifterna i 5 § tredje stycket skolskjutsförord- 
 x ningen (1970:340) får personbil, som före den 1 januari 1989 god 
 x känts vid registrerings- och lämplighetsbesiktning med sittplats 
 x utan bilbälte, användas för skolskjutsning till den 1 augusti 1991
 x om kommunen gett tillstånd till detta. 

8.2 x Ett barn skall till och med det år varunder barnet fyller fem år istäl 
 x let för eller tillsammans med bilbältet använda särskild skyddsan- 
 x ordning för barn. 

8.3 x Bestämmelserna i 1.1 - 1.3, 2.1, 2.2, 3.5, 3.6 p 1 och 2, och 3.7 i 
 x trafiksäkerhetsverkets föreskrifter (TSVFS 1988:7) om använ 
 x dande av bilbälte och. särskild skyddsanordning gäller även vid 
 x skolskjutsning. 

9 Inspektion m m 

x Skolstyrelsen skall se till att bestämmelserna om skolskjutsning och styrelsens 
x direktiv efterlevs. 

10 Undantag 

10.1 x Åtgärd enligt 5.3 behöver inte vidtas 

x - under transportsträckor till och från skolskjutskörning 

x -vid transporter enligt 5.2 på sträcka där endast vuxna passagerare befordras. 

10.2 x Undantag från dessa föreskrifter prövas av trafiksäkerhetsverket 

Dessa föreskrifter träder i kraft såvitt avser 8.2 den 1 augusti 1989
och i övrigt den 1 augusti 1988. Genom föreskrifterna upphävs fö- 
reskrifterna (TSVFS 1986:99) om skolskjutsning. 

LARS EGGERTZ 

Dick Ivarsson 
(Trafikbyrån) 
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 Utkom från trycket 
Trafiksäkerhetsverket föreskrifter den 30 augusti 1988
om ändring i föreskrifterna (TSVFS 1988:17) om 

skolskjutsning Föreskrifter markeras 
 med kryss till vänster 
 om texten, Allmänna 
Trafiksäkerhetsverket föreskriver med stöd av 6 och 8 §§ förord- råd saknar sådan 
ningen (1970:340) om skolskjutsning att punkt 8.2 i föreskrifterna markering. 
(TSVFS 1988:17) om skolskjutsning samt att ikraftträdandebe- 
bestämmelserna till föreskrifterna skall ha nedan angivna lydelse. 

8.2 x Barn, som färdas på plats med höftbälte, får istället för bilbältet 
 x använda särskild skyddsanordning som innehåller höftband (ex- 
 x empelvis dubbelkudde). 

x Barn skall dock, oavsett vilken sittplats som används, till och med 
x det år varunder barnet fyller fem år istället för eller tillsammans 
x med bilbältet använda särskild skyddsanordning för barn. 

Dessa föreskrifter träder i kraft såvitt avser 8.2 andra stycket den 1 
augusti 1989 och i övrigt den 1 augusti 1988. Genom föreskrifterna 
upphävs föreskrifterna (TSVFS 1986:99) om skolskjutsning. 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 1988. 

LARS EGGERTZ 

Bengt Wilde 
(Trafikbyrån) 
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Policydokument 

POLICY FÖR HANDIKAPPFRÅGOR 

Beteckning 1998:3  Beslutsdatum 2000-09-18 

Syfte 

Funktionshindrade har samma behov som andra av att kunna använda den 
fysiska miljön och samma rätt att använda den. Vägverkets policy i 
handikappfrågor lägger grunden för hur vi inom vårt ansvarsområde arbetar för 
att funktionshindrade alltid skall ha samma möjligheter som andra att resa och 
för att de skall ha tillgång till information och service. Arbetet bedrivs främst 
genom intern och extern samverkan. 

Förhållningssätt

Vi skall 
genom samverkan och samråd skapa förutsättningar för funktionshindrades 
delaktighet och jämlikhet inom vägtransportsystemet  
undanröja hinder för funktionshindrade att använda vägtransportsystemet  
ställa krav på tillgänglighet från början, när fysisk miljö planeras, projekteras och 
byggs
göra information och dokumentation tillgänglig  
stimulera alla aktörer att ta hänsyn till funktionshindrades behov av tillgänglighet inom 
hela vägtransportsystemet

Ansvar

Arbetet med att skapa förutsättningar för funktionshindrades delaktighet och 
jämlikhet skall bedrivas som en integrerad del i verksamheten. Varje chef har ett 
ansvar för hur den egna verksamheten påverkar möjligheterna för 
funktionshindrade att använda vägtransportsystemet, samt för att 
handikappfrågorna beaktas i verksamheten. Samråd med 
handikapporganisationerna skall vara en del i det ordinarie arbetet. 

Som central förvaltningsmyndighet med sektorsansvar för hela vägtransportsystemet
har Vägverket ett övergripande ansvar för att hänsyn tas till funktionshindrades behov 
inom hela vägtransportsystemet. Vägverket skall följa upp och driva på en utveckling 
för ökad tillgänglighet. Detta innebär även en skyldighet att verka för förbättringar i 
transportsystemet som helhet när detta är befogat av tillgänglighetsskäl.  
Som väghållare är Vägverket ansvarigt för den påverkan och de störningar som 
förorsakas av det statliga vägnätet och av väghållningen och transporterna på detta 
vägnät. I detta ansvar ingår att den väghållning som Vägverket beställer skall utföras 
på ett sätt som stämmer med höga krav på tillgänglighet. Vägverket skall också 
uppmuntra entreprenörer att utveckla produktionsmetoder som innebär att 
väghållningen utförs på ett sådant sätt att det underlättar för funktionshindrade såväl 
under som efter utförandet.
Som organisation ansvarar Vägverket för att hänsyn tas till funktionshindrade i all 
verkets egen verksamhet. Vi har stora möjligheter att driva på branschens teknik och 
metodutveckling i riktning mot ökad tillgänglighet, bl a genom samhällsplanering, 
planering av vägtransportsystemet och väghållning.



Generaldirektören är ytterst ansvarig gentemot styrelsen för att handikappfrågorna 
beaktas i Vägverkets alla verksamhetsområden.  
Varje chef har ansvar för att handikappfrågorna beaktas inom hans eller hennes 
ansvarsområde och skall arbeta för att medarbetarna får en ökad medvetenhet om 
människor med funktionsnedsättningar, om deras rättigheter, behov, möjligheter och 
om vad de kan bidra med.  
Varje medarbetare skall känna till Vägverkets policy i handikappfrågor och arbeta 
efter dess intentioner.  

Funktionen för barn- och handikappfrågor i GD-stab följer upp verkets samlade 
arbete inom handikappområdet.



Policydokument 

POLICY FÖR BARNFRÅGOR 

Beteckning 2000:1  Beslutsdatum 2000-06-19 

Syfte 

Barn skall på samma villkor som andra samhällsmedlemmar utifrån sina 
behov och förutsättningar tillförsäkras bästa möjliga villkor när det gäller att 
förflytta sig och att resa säkert inom hela vägtransportsystemet. Vägverkets 
policy i barnfrågor lägger grunden för hur vi inom vårt ansvarsområde 
medverkar till att uppfylla kraven i FN:s konvention om barnets rättigheter. 
Med barn avses personer 0 till 18 år. 

Förhållningssätt 

Vi skall arbeta inom vägtransportsystemet med konventionen som 
utgångspunkt och därvid 
- genom samverkan skapa bästa möjliga förutsättningar för barns 
  rörelsefrihet och säkerhet och för en god miljö 
- undanröja hinder för barn att använda systemet 
- tillse att tillgängligheten för barn beaktas tidigt i den fysiska planeringen 
  samt vid projektering, byggande, drift och underhåll 
- stimulera andra aktörer att ta hänsyn till barns behov av tillgänglighet, 
  säkerhet och god miljö 
- samråda med barn eller dem som företräder barn. 

Ansvar 

Arbetet med barns säkerhet i vägtransportsystemet och med tillgänglighet för 
barn via vägtransportsystemet skall vara långsiktigt och resultatinriktat. Vid 
alla beslut som rör barn skall barns fria rörlighet, tillgänglighet, miljö, hälsa 
och säkerhet beaktas. Arbetet skall bedrivas som en integrerad del i 
verksamheten. Varje chef har ett ansvar för hur den egna verksamheten direkt 
eller indirekt påverkar möjligheterna för barn att använda 
vägtransportsystemet. 
- Somcentral förvaltningsmyndighet med sektorsansvar för hela 

vägtransportsystemet har Vägverket ansvar för att hänsyn tas till barns 
  förutsättningar och behov inom hela vägtransportsystemet. Vägverket skall 
  följa upp och driva på utvecklingen för ökad tillgänglighet, säkerhet och 
  god miljö. Detta innebär även skyldighet att verka för förbättringar i 
  vägtransportsystemet som helhet. 
- Som väghållare är Vägverket ansvarigt för att väghållningen genomförs så 
  att höga krav på god tillgänglighet för barn tillgodoses. I detta ansvar ingår 
  att den väghållning som Vägverket beställer skall uppfylla högt ställda 
  krav på god tillgänglighet. 

- Som organisation ansvarar Vägverket för att hänsyn tas till barn i all egen 
  verksamhet. Verket har stora möjligheter att driva på branschens teknik-och 
  metodutveckling i riktning mot ökad tillgänglighet, bl a genom 



  samhällsplanering, planering av vägtransportsystemet, väghållning och 
  vägutformning. 

- Generaldirektören är ytterst ansvarig gentemot styrelsen för att 
  barnfrågorna beaktas i Vägverkets alla verksamhetsområden. 

- Varje chef har ansvar för att barnfrågorna beaktas inom hans eller hennes 
  ansvarsområde och skall tillse att medarbetarna har god kunskap om barns 
  rättigheter, förutsättningar och behov. I detta ingår att driva på och följa 
  upp att denna policy efterlevs. 

- Varje medarbetare skall känna till Vägverkets policy i barnfrågor och 
  arbeta efter dess intentioner. 
  Funktionen för barn- och handikappfrågor i Generaldirektörens stab följer upp 
  verkets samlade arbete inom området. 
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Alternativ 1, årsdygnstrafik 2001. 




