Inventering av skolskjutshållplatser
Säkra och trygga hållplatser och gånganslutningar är viktiga av trafiksäkerhetsskäl
Och för att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft.
Det har länge funnits en efterfrågan från kommuner med flera att få tillgång till en
generell, enkel och tillförlitlig modell, som ger stöd för att göra översiktliga bedömningar
och för att prioritera behov av åtgärder vid busshållplatser på landsbygd.
För att kunna bedöma bussresenärernas olycksrisk och otrygghet vid busshållplatser samt
till och från dessa på landsbygd, har Trafikverket tagit fram en enkel modell som beaktar
de viktigaste faktorerna.
Trafikens hastighet väger tyngst, men modellen hanterar beräkningsmässigt även trafikflöde, sikt och belysning. Beräkningen kompletteras med en subjektiv bedömning. För en
få översiktlig bedömning av åtgärdsbehov beaktas även utnyttjandet, alltså hur många
som använder hållplatsen och gånganslutningen.
Resultaten (”risk och otrygghet” samt ”åtgärdsbehov”) som tar särskild hänsyn till
barns problem i samband med vistelse på eller i nära anslutning till hållplats, redovisas
i siffror och i färgskalan grönt/ gult/ rött.
Den framtagna modellen beaktar forskningsresultat, olycksstatistik samt människors
behov och beteende.
Under de senaste åren har flera tillbud och tragiska olyckor inträffat i samband med
att elever vistats vid skolskjutshållplatser eller varit på väg till och från dessa.
NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland erbjuder sig att genomföra inventering och
bedömning av skolskjuthållplatser enligt Trafikverkets ”Modell för bedömning av risk och
otrygghet vid busshållplatser på landsbygd”. Vi har utbildad personal som har erfarenhet
av att arbeta med modellen. Beskrivning av modellen finns på Trafikverkets hemsida för
nedladdning.
Bifogat finns riskanalys genomförd av NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland.
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Hur trafiksäker är skolskjutshållplatsen?
Skulle du vilja se kommunens skolskjutshållplatser i en applikation som är färgkodad
trafiksäkerhetsmässigt? Applikationen är klickbar för att få upp detaljerad beskrivning med
information om hållplatsen, se nedan.
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