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SALA 
KOMMUN 

§ 244 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPRDTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-11-18 

Dnr 2014/820 

Trafiksituationen kring skolor och förskolor med förslag till åt
gärder, samt erfarenheter och konsekvenser av nya skolskjuts
organisationen när det gäller barns säkerhet i trafiken; redo
visningar 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen gav 2014-09-11, § 14 7, tekniska kontoret i uppdrag att genom
föra en undersökning kring trafiksituationen vid skolor och förskolor i Sala 
kommun, samt att till kommunstyrelsen presentera en sammanställning och redo
visning av inkomna synpunkter och eventuella åtgärder. I samma paragraf gavs även 
ett uppdrag till samhällsbyggnadskontoret att redovisa erfarenheter och konsekven
ser av Sala kornmuns nya skolskjutsorganisation när det gäller barns säkerhet i tra
fiken. Redovisningar presenteras nu från de bägge kontoret. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/147/2, redovisning från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret 
Bilaga KS 2014/147/3, redovisning från kommunstyrelsens förvaltning, 
samhällsbyggnadskontoret 

Tf chef för tekniska kontoret Lisa Granström och transportstrateg Kristina Eriksson 
föredrar sina respektive redovisningar. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kornmunstyrelsen beslutar 
att godkänna tekniska kontorets redovisning och föreslagna åtgärder, 
att uppdra till tekniska kontoret att begära in svar senast 2015-01-31 på tidigare 
utskickad enkät från de skolor /förskolor som ej besvarat enkäten, och komplettera 
med utskick av enkät till de förskolor som drivs i privat regi, samt 
att godkänna samhällsbyggnadskontorets redovisning och lägga den till 
handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna tekniska kontorets redovisning och föreslagna åtgärder, 

att uppdra till tekniska kontoret att begära in svar senast 2015-01-31 på tidigare 
utskickad enkät från de skolor /förskolor som ej besvarat enkäten, och komplettera 
med utskick av enkät till de förskolor som drivs i privat regi, samt 

att godkänna samhällsbyggnadskontorets redovisning och lägga den till 
handlingarna. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

c)rL 
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DIARIENR: 2014/820 
MISSIV 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret SALAKOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -11- 1 l 
Dlarlerwgy A~o IAklblla~ 
Dpb: 

MJSSIV 

Tekniska kontorets redovisning av trafiksituationen kring skolor 
och förskolor i Sala kommun samt förslag till åtgärder. 

BAKGRUND 
Tekniska kontoret fick i uppdrag den 12 september 2014 att undersöka 
trafiksituationen kring skolor och förskolor i Sala kommun, samt redovisa inkomna 
synpunkter och ev. åtgärder. 

UNDERSÖKNING 
Undersökningen genomfördes med hjälp av en enkät bestående av fyra frågor som 
skolans rektor fick i uppgift att besvara. Frågornas syfte var att skolorna själva 
skulle beskriva hur man upplevde trafiksituationen samt själva komma med förslag 
till åtgärder. 

RESULTAT 
Av 32 utskickade enkäter inkom 10 besvarade. Hälften av skolorna ansåg att 
trafikmiljön var bra och övriga acceptabel eller dålig. De skolor som enligt 
undersökningen uppges ha den mest problematiska situationen är Vallaskolan, 
Åkraskolan och Lärkbackssko lan. Ett internt möte inom tekniska kontoret den 1 O 
november 2014 visade att möjlighet finns att tillmötesgå några av de önskemål om 
åtgärder som inkommit, exempelvis: 

)> Vallasko lan. Angörningsplats för lämning och hämtning kommer att byggas 
vid Ringgatan om byggnaden färdigställs. 

)> Vallasko lan. Inställning av varningsljus ses över vid övergångsstället vid 
Ringgatan. 

)> Åkraskolan. Hastighetsbegränsning 30km/h på Strandvägen. 

)> Åkraskolan. Omkörningsförbud förbi skolans entre. 

)> Lärkbacksskolan. Grusplanen ses över och helheten utreds i samband med 
vision Lärkan. 

Återkoppling till rektorerna kommer att ske om vad tekniska kontoret 
kommit fram till och vill skolan av att vi kommer ut och informerar så är det 

SAlAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 sala 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C, Sala 
Växel: 0224·74 70 00 
Fax: 0224·188 50 
tekniska@sala.se 
www.sala.se 

Tekniska kontoret 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

också en viktig åtgärd. Attitydförändring och fysiska åtgärder är något som 
möjligen tillsammans skulle kunna bidra till en hållbar förändring. 

Flera av skolornas önskemål om åtgärder kommer att översändas till 
lokalförvaltarna då dessa ligger inom deras ansvarsområde. 

TEKNISKA KONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna ovanstående utredning och 
förslag. 

Tekniska kontoret 2014-11-11 
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D!ARIENR: 2014/820 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret 
j en ny julin 

Ink. 2014 -11- j 1 
Dlarienr 

20!2 

Tekniska kontorets redovisning av trafiksituationen kring skolor 
och förskolor i Sala kommun samt förslag till åtgärder. 

Tekniska kontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsens förvaltning den 12 
september 2014 att undersöka trafiksituationen kring skolor och förskolor i Sala 
kommun, samt redovisa inkomna synpunkter och ev. åtgärder. 

Redovisningen av undersökningen är uppbyggd på så sätt att efter varje skolas 
enkätsvar lämnar Tekniska kontoret sina synpunkter på svaren. 

UNDERSÖKNING 
Den 15 september sändes en enkät med fyra frågor ut till samtliga för- och 
grundskolor i Sala kommun. Skolans rektor fick i uppdrag att besvara enkätfrågorna. 
Den 15 oktober skulle svaren senast ha inkommit till Tekniska kontoret. Syftet med 
frågorna var att skolorna själva skulle få berätta om sina upplevelser samt försöka 
se orsaken till den ev. bristande trafiksäkerheten. 

Nedan följer enkätfrågorna. 

Fråga 1. 
Hur upplever ni trafiksäkerheten/trafiksituationen vid er skola? 

Bra Acceptabel Dålig 

Fråga2. 
Oavsett svar i föregående fråga vill vi att ni beskriver vad ni tror är anledningen till att 
trafiksituationen ser ut på detta sätt 

Fråga3. 
Om ni har svarat acceptabel eller dålig ifråga l, har ni några egnafunderingar pc'l hur 
trafiksäkerheten skulle kunna förbättras kring er skola? 

Fråga4. 
Om er skola arbetar med trafiksäkerhet vill vi att ni beskriver på vilket sätt 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 

Fax: 0224-188 50 
tekniska@sala.se 

www.sala.se 

Aktbitaga 

4 

Jenny Ju!in 
Trafikingenjör 

Tekniska kontoret 

jenny .jul in @sala, se 
Direkt: 0224-747566 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

RESULTAT AV ENKÄTEN 
Av totalt 32 skolor svarade lO stycken. Av dessa 10 ansåg följande 5 skolor att 
trafiksäkerheten var bra: 

~ Gärdesta förskola 

~ Eke by förskola 
~ Ekorrens förskola 
~ Åkra förskola 
~ Kyrkskolan 

Kyrkskolan önskar dock ett övergångsställe rakt utanför busshållplatsen mot 
kyrkan. Åkra förskola önskar hastighetsbegränsning 30km/h runt hela 
skolan/ f ö r sko lan. 

Sammanfattande kommentar 
Undersökning angående skälet till övergångsställe krävs vilket tekniska kontoret 
kommer att genomföra. Rekommendationen från Trafikverket är att dessa enbart 
sätts upp av framkomlighetsskäl och inte av trafiksäkerhetsskäL 

FÖLJANDE SKOLA ANSÅG ATT SITUATIONEN VAR ACCEPTABEL: 

Vallaskolan förskaleklass-sjätte klass 

Skolan har svarat följande: 

Vi har en personalparkering där föräldrar åker inför att släppa av sina barn Många barn 
använder utrymmet "bakom bilarna"för att ta sig till skolan Det innebär stor riskför olyckor 
eftersom det blir mycket "in- och utfart" från själva parkeringsfickorna. (Personalen parkerar 
sin bil och sen står den hela dagen, vilket innebär att när man då lämnar skolan är det inte alls 
samma "trafik" av barn) 
Mångaföräldrar parkerar längs "/oka/gatan" vid Ringgatan Där är detganska mycket trafik 
och därför ingen lämplig plats att släppa av barn. Det är heller inte tillåtet att parkera där, 
(Önskvärt hade varit att man vid planeringen av den "Nya sträckningen" genom centrala Sala, 
hade gjort en riktig "ficka"för avsliippning av barn till skola och fritids). 
Detförekommer också att föräldrar kör in på själva skolgårdenför att släppa av barn, vilket 
inte är tillåtet 
Fritids har uppmärksammat att föräldrar åker in bakom matsalenför att släppa av barn, och 
sedan backar ut vilket innebär att de riskerar backa mot cyklande elever, [Det har varit tillbud 
där elever varit nära att bli påkördajust i sådana situationer) 

Fråga 3, Egna förslag kring förbättrad trafiksäkerhet 

En skylt med "förbjuden infart" vid personalparkeringen ["endast skolans personal"-skylten bör 
också vara kvar). 
Tydlig skyltning vid Ringgatan 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

Möjlighet attgöra en "runda" dar man "kör in, slapper av och kör vidare" utan att behöva 
backa. 

Vallaskolan åk 7-9 
Skolan önskar ett bättre bevakat övergångsställe vid Ringgatan för de elever som "går ner på 
stan". 

Sammanfattande kommentar till Vallaskolan F-9 
Ett helhetstänk behövs vid Vallaskolan. Problemen kan dock inte enbart lösas med 
regler och fysiska åtgärder, en attitydförändring krävs. 
Tekniska kontoret utreder ärendet 

FÖLJANDE SKOLA SVARADE ATT TRAFIKSÄKERHETEN VAR MITTEMELLAN 
ACCEPTABEL OCH DÅLIG: 

Dagbarnvårdarna/öppna förskolan 

Skolan anser att det finns för få parkeringar när föräldrar hämtar och lämnar sina 
barn. Grindarna är lätta för barnen att få upp och för krångliga för föräldrar att 
stänga. Låsning av grind innefattar två moment Barnen springer ut till sina 
föräldrar vid gatan i samband med hämtning. 
Skolan önskar att grindarna görs med barnsäkra. 

Sammanfattande kommentar till dagbarnvårdarna/öppna förskolan 

Tekniska kontorets förslag är att skolan informerar föräldrar om vikten av att och 
hur man låser grinden och att föräldrarna hjälps åt med detta. För att undvika 
ökning av trafik utanför ingången till förskolan skulle föräldrar kunna samverka 
genom att flera barn med föräldrar möts upp en bit bort från skolan och att en eller 
två föräldrar följer med barnen till skolan. Föräldrarna turas sedan om med denna 
uppgift. 
När det gäller barnsäkra grindar skickas frågan över tilllokalförvaltarna. 

FÖLJANDE SKOLOR ANSÅG ATT TRAFIKSÄKERHETEN VAR DÅLIG: 

Åkraskolan 

På fråga 2 har skolan svarat att trafiksituationen känns otrygg trots att skolan har 
"bussvakter" och man ger också följande förslag till åtgärder: 

1. Skyltar som markerar att det är en skola på Åkragatan, varning för barnskyltar 
uppsatta, placeringen bör ses över för de syns inte 

2. 30 km/h-skyltar aven på Åkragatan 

3 (6) 
2014-11-04 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

3. 30 km/h även pd Strandvägen. Detta pga. cyklande barn som passerar vägen, 
aktiviteter vid skolgården ochföräldrar som lämnar barn till Åkraförskola. 

4. Vägskylt med påbud att man ska köra till höger när man kör ut på Åkragatanfrdn 
matsalen och att det är endast 7km/h på denna lilla väg. Att cykelbanan och 
parkering är fristående från varandra. 

S. Förbud att köra om skolskjutsbussar 
6. Anvisat körfältför taxi och bussar 
7. P-platser endast för skolans personallängs vägen mot matsalen 
8. Bra med bänkar utanför stora entr<!n, särskolans elever väntar på taxi där. 
9. Staketjspärr mot vägbanan. {lika som vid skolbussen). 

Kommentarer till Åkraskolans önskemål 

l. Vägmärken finns. Placeringen kan ses över angående möjlighet at flytta 
dessa. 

2. Vägmärken med hastighetsbegränsning 30km/h finns redan uppsatt vid 
korsningen SivermyntsgatanfBerggatan som är korsningen före Åkragatan. 
Vägmärket upprepas endast när ny hastighet börjar gälla. 

3. Hastighetsbegränsningen längs Strandvägen är idag 50 km/h. Skolan önskar 
att hastigheten ändras till30km/h. Mätning genomförd på Strandvägen 
140925 -141005 visar att av de flesta fordon håller gällande hastighet, dvs. 
inom 50 km/h. Tekniska kontoret ser över möjlighet till hastighetssänkning. 

4. Hastighetsbegränsning 7 km/h är inte tillåtet att besluta om. Önskan om 
vägmärke angående påbud (krav) att endast svänga till höger kommer att 
utredas av tekniska kontoret. 

5. Fortsatt utredning inom tekniska kontoret. 
6. Fortsatt utredning inom tekniska kontoret 
7. Då detta genererar mer trafik (fler som använder bil om fler 

parkeringsmöjligheter finns) och bidrar till en sämre trafikmiljö, kommer 
därför inte önskemålet utredas vidare. 

8. Önskemålet skickas tilllokalförvaltarna. 

Sammanfattande kommentar till Åkraskolan 
Här behövs ett samarbete mellan Tekniska kontoret och Åkraskolan Istället för att 
enbart arbeta med fysiska åtgärder är tekniska kontorets förslag att skolan även 
arbetar med attitydförändring. Tekniska kontoret och närpolisen Sala har inlett ett 
samarbete och förslag är att föra en dialog med Åkraskolans rektor. Risken finns att 
om endast fysiska åtgärder genomförs kommer det att generera nya problem och 
ökad trafik efter ett tag. 

Åby för- och grundskola 
Skolan anser att grunden till bristande trafiksäkerhet är följande: 

Y För få P-platser 
Y Personal och vårdnadshavare parkerar hur som helst vilketgör att det är svårt för 

bilförarna att se åt alla håll, samt stör grannar 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

Enligt fråga 3 önskas följande åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten: 

Se till att parkeringsplatser ordnas för personal samt några P-platser för vårdnadshavare som 
hämtaroch lämnar barn iförskolan och på fritids. 

Sammanfattande kornmentar till Å by för- och grundskola 
Tekniska kontoret föreslår att Åby för- och grundskola arbetar med 
attitydförändring eftersom fler parkeringsplatser kommer att generera mer trafik 
och därmed leda till farligare trafiksituation. 
Tekniska kontoret och Sala närpolis föreslås inleda samtal med skolans rektor för 
att diskutera hur man kan arbeta vidare. Ex vis föräldramöten, introducera levande 
skolbuss dvs. föräldrar turas om att gå med en grupp barn till skolan. 

Lärkbacksskolan 

På fråga 2 angående anledningen till trafiksituationen svarar Lärkbackssko lan: 

De som lämnar våra elever med bil kör så långt de kan. Det hiinder ofta att detförekommer 
bilar på cykelbanan. Har blivit mycket bättre sedan en bom sattes upp vid ändan av cykelbanan 
vid badhusets parkering. Den går att ställa upp har några kommit på så ibland kör det bilar 
däriaf 

När det gäller fråga 3 och förslag till åtgärder ges följande svar: 

Eftersom den stora grusplanenfinns närmast Dalhem så kanske det kan dirigeras hur de 
lämnande och hiimtande föräldrarna kan använda den. En planför den planen. Går det att 
göra en infart högre iställetför att de åker in via den på cykelbanan. 

Sammanfattande kornmentar till Lärkbacksskolan 
Tekniska kontoret har låtit placera ut betongsuggor vid infarten till den stora 
grusplanen. Grusplanen är inte avsedd att hämta och lämna elever på utan är en 
aktivitetsplan där fotbollsmål tidigare var utplacerade. 
Till vintern kommer dessa suggor att plockas bort för att snöröjning ska möjliggöras. 
Beroende på fortsatt agerande i samband med hämtning och lämning kommer 
tekniska kontoret eventuellt att låta placera en vägbom. 
När det gäller långsiktig planering av trafiksäkerhet ligger "Vision Lärkan" till grund 
för fortsatt arbete. En ny detaljplan för området är under utformning där 
trafiksituationen utreds. 

Avslutande kornmentar 
Ett internt möte inom tekniska kontoret är bokat till måndagen den lO november 
2014. 
Vid detta möte ligger enkätundersökningen som grund för fortsatt diskussion kring 
arbetet med skolornas trafikmiljö. 
Tekniska kontorets förslag är därefter att ett inledande samtal förs med rektorerna 
för de skolor som har mest problem med trafiksäkerhet om hur tekniska kontoret, 
rektor j skola och polis tillsammans kan skapa en bättre trafikmiljö. Exempelvis 
genom föräldramöten och eventuella fysiska åtgärder. 

5{6) 
2014-11-04 



PmSALA 
~KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

Trafiksäkerheten kring skolor är ett nationellt problem och studier visar att det som 
mest bidrar till en farlig trafikmiljö är föräldrar som hämtar och lämnar sina barn 
vid skolan. Att få till stånd en attitydförändring är nödvändig för att föräldrar ska 
våga lämna sina barn att själva gå till skolan. En förändring som inte bara skulle 
gagna trafikmiljön utan samhället och miljön i övrigt 

Tekniska kontoret 
2014-11-05 
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DIARIENR: 2014~ 
SKRIVELSE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret 
jenny julin Ink. 2014 ·Il- j 1 

SKRIVELSE 

Angående trafiksäkerhet kring skolorna i Sala kommun. 

Kommunstyrelsen har gett Tekniska kontoret i uppdrag att undersöka 
trafiksäkerheten kring förskolor och grundskolor i kommunen. 

Oiarienr 

ZOlLt 
l 

Uppdraget består i att kartlägga upplevelserna av trafiksäkerhet kring skolan för att 
få en grund på vilket sätt man kan gå vidare. 

Som ett första steg i detta uppdrag bifogas med denna skrivelse en enkät där vi ber 
om er hjälp att så utförligt som möjligt besvara frågorna om just trafiksäkerheten. 

Senast den 15 oktober 2014 vill vi ha ert svar till 

Intern post: jenny !u lin. tekniska kontoret eller via mail: jenny.julin@sala.se 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta jenny juli n på telenummer: 0224-7 4 75 66. 

Tack för hjälpen! 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C, Sa!a 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224"188 50 
tekniska@sala.se 

www.sala.se 

Aktbliaga 

s 

Jenny Julin 
Trafikingenjör 

Tekniska kontoret 
je n ny. juli n @sala. se 

Direkt: 0224-747566 



Enkät- trafiksäkerhet vid grundskolor och förskolor, 

Sala kommun. 

Skolans namn: ...................................................... . 

Rektors namn: ................................................... . 

Dagens datum: ................................................ . 

Ringa in ert svarsalternativ. 

Fråga 1. 

Hur upplever ni trafiksäkerheten/trafiksituationen vid er skola? 

Bra Acceptabel Dålig 

Fråga 2. 

Oavsett svar i föregående fråga vill vi att ni beskriver vad ni tror är 

anledningen till att trafiksituationen ser ut på detta sätt. 



Fråga 3. 

Om ni har svarat acceptabel eller dålig i fråga 1, har ni några egna 

funderingar på hur trafiksäkerheten skulle kunna förbättras kring er 

skola? 

Fråga 4. 

Om er skola arbetar med trafiksäkerhet vill vi att ni beskriver på vilket 

sätt. 

Om svarsraderna inte räcker till, v.g. använd baksidan av enkäten. 

Tack för er medverkan! 
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KRISTINA ER!KSSON 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kom~~h~r~R~OOU~ing 
Ink. 2014 -11- l 1 

Diarienr',!f) il< 19.;'7, D IAktbilaga (., 

Optr l 

Samhällsbyggnadskontorets redovisning av erfarenheter och 
konsekvenser av Sala kommuns nya skolskjutsorganisation när det 
gäller barns säkerhet i trafiken. 

Bakgrund: 

Under 2009 genomförde Sala kommun ett samarbetsprojekt med dåvarande Vägverket 
och WSP. I projektet undersöktes hur ruttoptimering kan effektivisera skolskjutsen. 
Resultatet visade att det i teorin fanns en avsevärd effektiviseringspotentiaL Under våren 
2009 inledde Länstrafiken Mälardalen projektet Mer Koll, med syfte att skapa nya 
samarbetsformer mellan olika intressenter och utveckla den kollektiva trafiken i 
Västmanlands och Örebro län. Projektet har finansierats av kommunerna i Västmanland 
och Örebro län, trafikverket Länsstyrelsen i Västmanlands län, regionförbundet Örebro 
samt EU:s strukturfond för östra Mellansverige. Sala har deltagit i projektet under 2010-
2012, med målsättningen att utveckla kollektivtrafiken genom förbättrad tillgänglighet 
och användning av kollektivtrafiken, samt öka samordningen av den särskilda 
kollektivtrafiken. From höstterminen 2014 har kommunen genomfört ett nytt 
skolskjutsupplägg utifrån Mer Kolls förslag till ökad samplanering mellan olika trafikslag, 
linjelagd kollektivtrafik och upphandlad entreprenadskjuts till utförande av skolskjuts. 

De samhällsfinansierade resorna inom Sala kommun var tidigare organiserade inom fyra 
olika nämnder, kommunstyrelsen ansvarade för kollektivtrafiken, vård och 
omsorgsnämnden ansvarade för färdtjänst, riksfärdtjänst, daglig verksamhetsresor samt 
dagvårdsresor, skolnämnden ansvarade för skolskjutsar och utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden för elevresor. Kostnaderna för samhällsfinansierade resor var 
förhållandevis höga i Sala kommun och då framförallt för skolskjuts. 

2010-06-10 fattade KS i Sala beslut om att samordningen mellan befintlig linjetrafik och 
skolskjutsar ska öka för barn i årskurs 0-6 och därmed minimera antalet skolskjutslinjer 
och sänka kostnaderna. Kommunfullmäktige beslutade2010-06-23 att bilda en 
sammanhållen organisation för samhällsfinansierade resor inom Sala kommun. 
Organisationen placerades inom kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning, med 
start 2011-01-01. Den samlade verksamheten ansvarar för handläggning, upphandling, 
samordnings och utvecklingsansvar för kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik 
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Tidigare gällande riktlinjer på skolförvaltningen övertogs i princip oförändrade av 
kommunstyrelsen 2011-01-01, förutom en förändring i avstånd till hållplats och totala 
planerade restiden. 2014-02-06 beslutades om en minskning i väntetid för särsko leelever 
från 30 min till15 minuter, samt gjordes ett tillägg att skolskjuts medges när annan 
särskild omständighet föranleder det t. ex. elevs behov av trygghet och säkerhet. 

Avstånd Avstclnd hpl. Avstånd hpl 
Bostad- t.o.m2010 from 2011-01-01 
skola 

Förskaleklass minst2,0 km l,Okm 2,0km 
År 1-3 minst 2,0 km l,Okm 2,0km 
År4-6 minst 3,0 km 2,0km 3,0km 
År 7-9 minst4,0 km 3,0 km 4,0km 

Uppdrag 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-11 

att uppdra till tekniska kontoret att genomföra en undersökning kring trafiksituationen 
vid skolor och förskolor i Sala kommun, samt att därefter presentera en sammanställning 
och redovisning av inkomna synpunkter och eventuella åtgärder till kommunstyrelsen. 

att uppdra till samhällsbyggnadskontoret, att redovisa erfarenheter och konsekvenser av 
Sala kommuns nya skolskjutsorganisation när det gäller barns säkerhet i trafiken. 

Erfarenheter och konsekvenser: 

Vid övertagandet av skolskjutsen från skolförvaltningen till KSF överlämnades pärmar 
med klasslistor och listor på vilka elever som var skolskjuts berättigade. F-klass-åk 6 åkte 
entreprenadskjuts och taxi förutom elever till Åkraskolan från jugansbo/Saladamm som 
åkte linjetrafik. Rätten till skolskjuts gällande avstånd grundade sig på uppgifter från 
eniro.se och hitta.se. All planering av hållplatser och körrutter gjordes av entreprenörerna. 
Kommunen var uppdelad i tre skolskjutsområden med tre olika entreprenörer. 
Transporter över skolskjutsgränser betalade kommunen extra för, utöver fast pris i 
upphandlingen. Ingen samplanering gjordes mellan de olika entreprenörerna eller med 
linjetrafik. Kommunen hade lite kunskap om påstigningsplatser och körrutter, då detta 
gjordes av tre olika entreprenörer, som efterföljde riktlinjerna på lite olika sätt bia. 
gällande avstånd till hållplats. Listor med hållplatser lämnades till kommunen från 
entreprenörerna, men inga kartor bifogades för att kunna se var påstigningsplatsen var 
placerad. 

Idag har vi ett geografiskt IT program som ger underlag från trafikverkets NVDB till beslut 
om skolskjuts gällande upptagningsområde, avstånd till skola och hållplats. Vi kan även 
"spärra" vissa vägavsnitt till hållplats/skola pga. bristande trafiksäkerhet eller annat skäl, 
ex. tillfälligt avstängd väg för reparation av bro eller privat väg där väghållaren ej har 
stadsbidrag och därför nekar skolskjutstrafik Alla elever med rätt till skolskjuts får inför 
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skolstart ett elevkort med information om transportsätt, busstider samt ramschema för 
sin årskurs. Elevkortet skapas enligt reglerna i riktlinjerna för restid och väntetid och 
eleven ansluts tilllämpligt trafikslag och linje. De elever som inte uppfyller avståndskravet 
för skolskjuts kan skriftligen ansöka om skolskjuts ex. p.g.a. trafikfarlig väg, 
funktionshinder eller växelvis boende. Som underlag för dessa beslut har uppgifter 
hämtats från trafikverkets hemsida med uppgifter om trafikmätning, bredd på väg, 
hastighet mm. Det geografiska IT programmet är även kopplat till Google Earth så vi kan 
direkt söka i kartan och hämta upp väg till skola och hållplatsens utformning. Ibland har 
även besök på plats genomförts. Vi har åkt alla entreprenörslinjer för att på plats se 
samtliga påstigningsplatser och då framförallt de som inte är VL-hållplatser. 
Handläggarna, transportstrateg samt trafikingenjör har även möten för att diskutera 
specifika vägsträckor och hållplatser samt ev. åtgärder på de vägar där kommunen är 
väghållare. Är trafikverket väghållare har kontakt tagits med RKTM och trafikverket för 
åtgärder. Då vi har fått respons på önskad åtgärd kan det trots det ta tid att få den utförd. 
Tyvärr har vi även ibland mötts av negativ respons" men det här är inte värre än någon 
annanstans i Sverige längs det statliga vägnätet", som ett exempel på utebliven åtgärd, där 
vi önskade en spång över ett dike för att säkerställa gångväg till hållplats/påstigningsplats 
för entreprenadbuss. 

Turplaneringen utgår i grunden från den planering som gjordes av trafikplanerare på VL i 
Mer Koll projektet, samt den hållplatsinventering med säkerhetsklassificering som gjordes 
under 2010 inför uppstart Löpande under läsåret görs smärre justeringar p.g.a. flyttar 
under termin, eller synpunkter som kommer från entreprenören gällande körtide r, 
tillgänglighet eller trafiksäkerhet. För att få förutsättningar att göra en bra planering och 
även hinna kolla upp nya påstigningsplatser krävs att uppflyttningen mellan årskurser och 
då framföralltF-klasselever görs tidigt under våren på skolförvaltningen. Det har tidigare 
gjorts först vid vårterminens slut, men där fick vi gehör så att det gjordes tidigare under 
våren 2014, vilket var till stor hjälp inför läsår 2014-2015. 

l nuvarande upphandling är hela Sala kommun ett skolskjutsområde, vilket möjliggör 
samutnyttjande av fordon mellan skolor och om planering av bussar mellan läsår, samt 
även under läsår om ex. nya elever tillkommer som inte ryms i fordon eller medför 
problem med körtid er. l det geografiska planeringsprogrammet skapar transportenheten 
hållplatser och turlinjer för de elever som inte åker VL. Entreprenörerna får inför skolstart 
turrapporter på elever, hållplatser, tider, kartor med körlinjerna samt kontaktuppgifter till 
vårdnadshavare. Vi har avstämningsmöte inför skolstart samt löpande kontakt vid 
skolstart för att göra justeringar om det behövs gällande tider och påstigningsplatser. 
Chaufförernas och entreprenörens åsikter efterfrågas inför skolstart utifrån 
planeringsunderlaget samt även en period efter skolstart 

l upphandlingen av skolskjuts ställs krav på att entreprenören anordnar och deltar i årliga 
utrymningsövningar j och eller andra aktiviteter som genomförs tillsammans med eleverna 
i samråd med beställaren/skolan. Motsvarande finns inte för elever som åker linjetrafik. Vi 
har framfört önskemål om detta till VL, frågan är även väckt gentemot kommunens 
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säkerhetsansvarige, hur vi ska kunna erbjuda även linjetrafikens elever motsvarande 
aktivitet. 

För de elever som åker VL linjetrafik lämnar vi turrapporter och kontaktuppgifter på 
vårdnadshavare till VL, samt att vi har regelbunden kontakt med trafikplaneraren, som 
utifrån kommunens synpunkter på trafiksäkerhet har möten med trafikverket De har på 
vår begäran gjort kompletteringar gällande hållplatser samt placerat ut ståplattform vid 
busshållplats för att förbättra trafiksäkerhet. Insatser från trafikverket är tyvärr lite 
segdragna, det tar ofta lite tid att få åtgärder utförda. Skolskjuts med linjetrafik kräver god 
framförhållning i planeringen, då länets tidtabeller löper kalenderårsvis och linjerna inte 
kan om planeras under termin p.g.a enskild elev mer än i undantagsfalL Detta har krävt en 
tidigarelagd planering på skolan av placering av förskoleklasselever till respektive skola. 
Inför skolstart 2014 tillmötesgick skolan våra önskemål, så vi kunde göra 
skolskjutsplaneringen tidigt och få justeringar tillgodosedda tillläsårsstart, med hållplats 
och tidtabelljusteringar, för att passa kommunens önskemåL 

Det geografiska !t- programmet ger kvalitetssäkring att samtliga elever finns med i 
planeringen och att vi lätt under terminen ser beslut, transportsätt, tider och linjer både 
för entreprenadskjuts och linjetrafik Underlaget uppdateras varje vecka från 
kommuninvånarregistret 

l tabell nedan visas sammanställning på antal skolskjutsbeslut och trafikslag för utförande. 

Fördelning trafikslag för grundskola särskola och gymnasiesärskola läsår 2014 2015 ' -

Totalt antal elever grundskola, särskola, gymnasiesärskola 2261 

skolskjutsberättigade 797 

1 Därav högstadieelever 276 linjetrafik 

Grundsärskolan 15 taxi 

Gymnasiesärskolan 16 Taxi, VL 

F~skoleklass- åk 6 490 127 302 entreprenad 

linjetrafik 
--

61 Kombination mellan 

l trafikslag; VL entreprenad eller 

L taxi 

Sala kommun har stor landsbygd med stora avstånd. Detta gör att det blir många 
hållplatser med endast 1-2 elever per stopp. Vi undviker att göra avstickare upp på alltför 
små vägar och gårdsplaner när avståndsreglerna tillåter det, utan hämtar eleverna efter 
planerade rutter, men i så nära anslutning till anslutningsvägar och hållplatser som möjligt 
enligt avståndsregler i riktlinjerna. Några vägar körs i båda riktningarna för att undvika att 

4 

l 



s {13) 
2014-10-27 

Kommunstyrelsens förvaltning 

' ' ' 

eleverna ska passera över större väg_ Att ha iordningsställda hållplatser vid samtliga stopp 
är mycket svårt, då många av eleverna hämtas längs mindre vägar. Här blir det ett val att 
hämta i så nära anslutning till hemmet som möjligt längs rutten, eller ha större 
uppsamlingsplatser som innebär en längre sträcka att gå/cykla till påstigningsplats, men 
med bättre utformning. Då många stopp är längs mindre vägar ger bussen en viss 
trafiksäkerhet att den helt blockerar vägen och ingen annan trafik kan passera 
påstigningsplatsen. Enligt skollag och riktlinjerna finns det även ett föräldraansvar för 
eleverna på dess väg från hemmet till hållplats och för vistelsen på hållplats till dess 
eleven har klivit på bussen. 

l tabell nedan visas antal påstigande elever per hållplats och trafiks/ag. 

Antal!låstigande elever !ler håll!llats 

Påstigande Fsk-låg- VL- Entreprenad 

mellanstadiejhpl linjetrafik 

1-2 51 hpl 83 hpl 

--
3-4 11 hpl 16 h pi 

5-7 8 hpl 11 hpl VL: Örlinge, Salbohed, Sör Salbo, Norr Salbo, Brobacke, 

Kärrvägen, Åby skola, Jugansbo 

Ent: Forneby, Sär H ärende, Kurnia Vad korsning, Kumla 

1 Vad lilla vägen, Ulvs bo, Styrars, Finntorpet, Sör Gärsbo 

norra, Folkhögskolevägen, Gruvan, Salbohed hpl, 

8> i l h pi 2 h pi VL: Fläckeho Ent: Stampers, Furuvägen, 

Totalt ' l 70 hpl 113 hpl 

l nedanstående tabell visas antal elever och avstånd till hållplats läsår 2014-2015. 
Tabellen visar elevers avstånd till hållplats som är berättigade till skolskjuts. Ingen hänsyn 
har tagits till om barnet har fritids och därför inte åker skolskjuts, har funktionshinder 
eller av andra skäl åker taxi och hämtas närmare hemmet. 

l Meter till hållplats F-klass-åk3 Åk4-6 Ak7-9 
! linjebussjentreorenörsbuss Max2 km Max3 km Max4km 

0-200 103 
135 117 

-
201-1000 134 

131 128 

1001-2000 35 
33 46 

2001-3000 o 2 25 

l l 16 
Överenskommelse gjord med 

3001-4000 o förälder om skjuts. 
l o lO 

l4000-
Finns med anslutnings· 

o trafik till VL buss, 

' 

' 

' ' 

l 
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From l juli 2011 gäller den nya skollagen där skolskjuts har blivit överklagningsbart Det 
finns ett underlag som grund för samtliga beslut rörande skolskjuts, Vid skriftlig ansökan 
för trafikfarlig väg, funktionshinder eller växelvis boende finns en utredning som grund för 
beslut. Avslag kan överklagas till förvaltningsrätten, 

l tabellen nedan visas antal överklagningarflåsår och förvaltningsrättens beslut samt åtgärd 
vid bifall av överklagan 

läsår Överklavan, antal Anlerlnin• llJun Åtgärd ---
2011-2012 l Ej anvisad skola 1 avslag 

2012-2013 4 Ej anvisad skola 4 avslag 

2013-2014 3 Skola i annan kommun 3 avslag 

l Funktionshinder 1 bifall taxi 

3 Trafikfarlig väg 3 avslag ' 

3 Ej anvisad skola 3 avslag 

2014-2015 l Ei anvisad skola 1 avslag -~ 
3 Ej anvisad skola Ännu ej inkommit dom 

I Mer Koll projektet var fokus på F-klass-åk 6 och hur man skulle kunna samordna 
skolskjuts mellan trafikslag samt justera ramschema för att merutnyttja fordon till flera 
skolor i ytterområdena, Resultatet blev en samplanering av fordon till flera skolor ex, 
samma buss kör elever till Åkra- Åby och Kyrkskolan som resulterade i en minskning från 
13 bussar till nuvarande upphandling med 8 bussar, Samtidigt gjordes en anpassning till 
tågtider och en utökning av VL trafik med nya linjer Svartbäcken-Sala- Varmsätra, Kilbo
Rosshyttan-Möklinta, Nilsbyn-Kilbo-Västerfärnebo och utökning i turer på befintliga linjer 
from, hösten 2014, Linjebussarnas utökning finansierades av kostnader från tidigare 
entreprenörsbussac Innan uppstart fanns farhågor hur de mindre barnen skulle hantera 
att ha busskort, skulle många tappas bort eller skadas? Så har det inte blivit, utan det har 
fungerat bra för de mindre eleverna, 

l tabell nedan visas resandestatistik på linjetrafik för första halvåret 2012-2013-2014, ,-----------------, 
Resandestatistik med VL jan-juli 2012-2013-2014 Linje 60 SaJa,Saladamm-Jugansbo 

25000 

20000 

15000 

10000 

5000 

o 
60 

""2012 11 2013 2014 Linje61Sala-Salbohed-Västerfärnebo 
1111 Linje 62 Sala-Sätrabrunn-Fläckebo

Västerfärnebo 

llilo ~~~ . 
% 
g, 

_t?f 

61 62 63 

Linje 63 Sala-Broddbo-Möklinta 
Linje 64 Sala-Sa!adamm-Möklinta-
Rosshyttan 
Linje 65 Sala-Kumla-Ransta-Vallrum/Tomta· 
[V-ås) 
Linje 66 Kärrbäck -sala -V armsätra 
Linje 461 Västerbykil- Brobacke-Salbohed 
[Sala) 
Linje 464 Kilbo-Brobacke-Rosshyttan
Möklinta 
Linje 401 Silverlinjen 
Felaktig statistik, resandet högre 
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Högstadiet har "alltid" åkt linje buss. Högstadieeleverna har med den förstärkta 
linjetrafiken fått fler alternativ till hemturer, då det individuella schemat avviker från 
ramschemat Högstadiet var inte så involverade i Mer Koll projektet då skolornas 
ramschema och tidtabell redan var anpassat till varandra. En anpassning av linjetrafiken 
till tågtider runt hel timme medförde en viss förskjutning i busstidtabellen. Med fler VL 
turer har önskemål framförts från vårdnadshavare och elever på mer anpassning mellan 
bussturer och det individuella schemat. Idag har högstadiet mellan 9-13 olika sluttider på 
det individuella klasschemat beroende på dag, som i värsta fall kan diffa med 5-10 minuter 
mot passande busstider. 

Inom kommunen finns 2+ l väg som påverkar och försvårar skolskjuts för barn som ska till 
högstadiet i Sala, helt oberoende av skolskjutsorganisation. Längs 2+1 vägen finns bra 
hållplatser med ståytor och busskurer, och bitvis bra sidovägar samt ett stort utbud av 
bussturer. Problemet är att i ena riktningen måste vägen passeras. För högstadieeleverna 
har nya hållplatser skapats längs anslutningsvägar, ex. Tullsta och Grällsta för att undvika 
passage över 2+ l väg, tyvärr minskar det urvalet av bussturer. 

Cykelvägar avskilda från övrig trafik skulle möjliggöra för fler elever att ta sig till skolan på 
egen hand, utan skolskjuts. Ibland saknas det endast en kort sträcka för att sammanfoga 
två cykelvägar. En satsning på utbyggnation av cykelvägar borde prioriteras högt för att 
öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Högst prioriterat från vår synpunkt är att 
knyta ihop cykelväg från Sala tätort till cykelväg vid Evelund och Kivsta till Ängshagen. En 
översyn av redan befintliga cykelvägar och dess stäckning med korsning av gator skulle 
också öka trafiksäkerheten på barnens väg till skolan, även för de som idag inte åker 
skolskjuts. Ska cykelvägar fungera som väg till skolan, måste de plogas och sandas 
vintertid. 

På linjetrafiken finns även andra resenärer än skolelever. Från förändringen förra hösten 
då fler elever åker linjetrafik till dags dato, har det i stort fungerat bra med något 
undantag. Har vid något tillfälle funnits stökig medresenär med på bussen. Hållplatsen 
Fiskartorget har många påstigande, även skolelever som väljer den framför hållplats vid 
Ekebyskolan. Detta medför en rörig trafiksituation med oskyddade trafikanter, bussar och 
bilar. Önskemål har framförts från transportenheten till tekniska, om översyn av 
gatumiljön, bl.a. har gallring av träden gjorts för att öka belysningens effekt. Trots det är 
trafikmiljön inte bra med bilar som passerar bussarna när de står stilla för påstigning och 
fotgängare som samtidigt passerar över gatan. Under hösten 2014 har ett samarbete 
etablerats mellan polisen, VL, kommunens säkerhetssamordnare och transportenheten för 
att diskutera hur man kan förebygga och hantera framtida stökiga situationer. 

Andra aktörers Synpunkter: 

skolförvaltningen var fram tom 2010 ansvarig för skolskjutsen. De personer som då 
ansvarade för skolskjutsen på övergripande nivå och överlämnade den till KSF finns inte 
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Under hösten 2013 hade vi uppföljningsmöten med rektorerna för att fånga upp deras 
synpunkter. Då tyckte de i stort att omläggningen hade fungerat bra. Motsvarande fråga är 
ställd även hösten 2014, inga synpunkter har inkommit. 

Föräldrar Inför förändringen besöktes samtliga skolors föråldraråd för information och 
att svara på frågor i samverkan med trafikplanerare från VL. Synpunkter har även efter 
uppstart framkommit per telefon och mail, oftast rörande påstigningsplats för barnen 
gällande trafiksäkerhet, hur linjesträckningen är dragen för bussen och att de inte längre 
blir hämtade hemma på gården. l vissa fall har påstigningsplatsen flyttats eller vi har 
skapat ytterligare stopp efter resonemang med föräldrar och entreprenör, i andra fall har 
vi haft fortsatt olika uppfattningar. Inför skolstart 2014 har ytterst få synpunkter 
inkommit. 

Axelssons trafik var en av tre avtalsparter under förra avtalsperioden, samt har hela 
skolskjutsavtalet under denna avtalsperiod. KSF har efterfrågat deras synpunkter för att 
beskriva skillnaden då och nu. Deras uppfattning är att det inte är så stor skillnad då och 
nu för de skolor och turer de kör. De har alltid följt kommunens riktlinjer men upplever att 
där har det tidigare varit skillnad mellan olika entreprenörer, när det fanns fler bussbolag 
inblandade som körde till olika skolor. Den stora skillnaden idag är att kommunen gör 
planeringen av trafiken vilket de tidigare gjorde själva. De har alltid hänvisat till 
kommunen vid synpunkter från föräldrar om ex. hållplatser. Deras bedömning är att 
nuvarande trafikupplägg med kopplade skolor är bra och ger mer körtid per buss, samt att 
trafikplaneringen upplevs trafiksäkert. Axelssons vänder sig till kommunen när de har 
synpunkter och upplever att de fått respons på sina åsikter om önskemål till justringar 
gällande linjesträckning, hållplatser och körtider. 

Kollektivtrafikmyndigheten 
Erfarenheter av trafiksituationen vid skolor och förskolor 
Det är positivt att kommunen tar denna fråga på allvar. Vid många skolor upplever vi att 
trafiksituationen är oklar med trängsel och osäkerhet, både för barnen och för övriga 
trafikanter. Största problemet som vi ser det är oftast när föräldrar ska lämna och hämta 
med bil, helst så nära entn\n snm möjligt bland bussar och oskyddade trafikanter. 

Erfarenheter av Sala kommuns nya skolskjutsorganisation 
Tidigare sköttes detaljplaneringen av särskild skolskjuts av entreprenörerna och vissa 
elever åkte med den allmänna kollektivtrafiken (VL). Konsekvensen blir att ett stort 
ansvar för barnens säkerhet hamnade hos den enskilde chauffören att lösa då kommunen 
oftast inte hade kunskap om hur bussarna kör, hållplatser eller vilka som åkte med eller 
hade rätt till skolskjuts. l projekt MerKoll genomfördes därför en genomlysning av 
kommunens skolskjutsorganisation och ett trafikeringsförslag togs fram vilket till stora 
delar senare infördes. 
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I den nya skolskjutsorganisationen åker fler och även yngre elever med den allmänna 
kollektivtrafiken (VL). Flera områden med svagt resandeunderlag har genom att 
skolskjutsar och linjetrafik samordnats fått utökad kollektivtrafik, t.ex. kring Mö klinta, 
Hedåker /Västerbykil och Varmsätra. För högsta die- och gymnasieelever innebär det fler 
möjligheter att åka mellan skola och hemmet vilket enligt våra erfarenheter upplevs 
positivt. Grunden för all planering av skolskjuts är kommunens beslutade riktlinjer för 
skolskjuts. Vi anser att Sala kommuns organisation där ansvaret för alla samhällsbetalda 
transporter samlats under en förvaltning är en styrka eftersom kommunen nu har kontroll 
på sin skolskjuts, kan följa upp denna samt att medborgarna får en likvärdig behandling 
enligt kommunens riktlinjer och den kommunala likställighetsprincipen. 

Erfarenheter av att elever åker med linjetrafiken 
Innan omorganisationen fanns en oro främst hos skolor och föräldrar för att de yngre 
barnen skulle klara att åka linjetrafik med äldre barn och andra resenärer, samt hantera 
skolkort. Under planeringsfasen tog vi denna oro på största allvar och har därefter pekat 
ut turer främst där yngre barn åker och i samarbete med våra entreprenörer organiserat 
trafiken så att dessa turer i möjligaste mån körs av få eller samma chaufförer. Vår 
erfarenhet är att detta har fungerat bra då chaufförerna också lär sig var barnen kliver på 
och av och känner ansvar för "sina" barn. Att barnen känner igen chaufförerna ökar också 
den upplevda tryggheten både hos barnen och hos föräldrarna. Åkerierna får också 
tillgång till kommunens listor över vilka barn som är inplanerade på den tur man kör och i 
körplanerna finns förtydligad information. 
Det vi har märkt främst på de mindre linjerna är att det ibland har varit svårt för skola och 
föräldrar att skilja på om det är linjetrafik eller upphandlad skolskjuts, linjetrafiken är inte 
lika flexibel som upphandlad skolskjuts då planeringen av tidtabeller sker på lite längre 
sikt vilket man inte alltid förstått. Inom linjetrafiken har vi heller inte någon organisation 
eller krav på entreprenörerna att de ska utbilda elever t.ex. hur man beter sig på bussen, 
som man i vissa fall har i den upphandlade skolskjutsen. Hur vi kan bli bättre att informera 
och formalisera informationen kan vara en ide att ta upp internt. 

Erfarenheter av hållplatser och infrastruktur 
Kommunens beslutade riktlinjer för skolskjuts ligger till grund för vilka elever som kan 
åka med linjetrafiken och dess hållplatser utefter regler för gångavstånd och 
trafiksäkerhet. På mindre vägar med lite trafik är detta oftast inget problem eftersom 
bussen blockerar vägen när elever kliver på eller av. I regel är det samma plats där den 
upphandlade skolskjutsen stannade tidigare. På större vägar med mer trafik är 
hållplatsens placering och utformning viktigare utifrån trafiksäkerheten. Många av våra 
hållplatser i länet är en hållplatsstolpe i anslutning till en infartsväg, hållplatsficka eller 
annan sidaanläggning (t.ex. grusad ståyta eller metallplattform J. 
På flera linjer har vi löpande efter samråd med chaufförer och kommunen flyttat 
hållplatser, lagt till nya och på några platser där vi inte funnit en bra lösning låtit bussen 
göra en avvikelse från linjen till en avskild uppsamlingsplats, t.ex. Lungbo (Brobacke), 
Särsal bo (Salbohed) och Norrbäck Naturligtvis på bekostnad av restid för övriga 
resenärer och elever. 

Ett av problemen vi som kollektivtrafikmyndighet har i Västmanland är att det inte finns 
särskilt mycket pengar i länsplanen för kollektivtrafikåtgärder som t.ex. hållplatser eller 
andra åtgärder. Att få till stånd åtgärder på Trafikverkets vägar tar tid och hanteringen är 
ofta byråkratisk. Tidigare fanns hos Trafikverkets driftentreprenör en liten pott pengar för 
mindre åtgärder vilket vi ofta använde t.ex. för trafiksäkerhetsåtgärder på hållplatser som 
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användes av skolelever. Denna pott har tyvärr tagits bort i Trafikverkets nya organisation 
men vi arbetar för att finna en ny lösning där mindre åtgärder kan hanteras snabbare och 
mindre byråkratiskt. 

Lämpligt vore att samtliga hållplatser vilka används för skolskjuts löpande inventeras och 
dokumenteras samt att man använder en mall för likvärdig bedömning av 
trafiksäkerheten. Här finns en brist idag. På så sätt identifierar vi behov och få ett underlag 
för planering, finansiering och prioritering av åtgärder. 

Sammanfattning 
Vi bedömer utifrån de kontakter vi har haft med intressenter, inkomna synpunkter och 
med de justeringar vi fortlöpande arbetat med tillsammans med kommunen, att Salas nya 
skolskjutsorganisation i huvudsak fungerar bra gällande elevers trafiksäkerhet. Det 
återstår ett arbete med inventering och bedömning av trafiksäkerhet vid hållplatser för att 
vi ska kunna få ett underlag att planera för och kunna prioritera åtgärder, samt att man 
bör fundera på hur vi kan utveckla informationen till elever om hur man beter sig när man 
åker med linjetrafiken. 

Trafikverket 

Här kommer några reaktioner från oss på Trafikverket. Har frågat runt på Trafikverket Vi 
har dessvärre inga detaljerade synpunkter på de vägar och hållplatser Sala listar i brevet. 
Vi uppfattar att problemen handlar om säkerhet och trygghet vid hållplatser. De större har 
ofta acceptabel standard med de mindre har brister. En utmaning för väghållaren och 
kollektivtrafikutföraren är att hitta ett upplägg och standard för de mindre hållplatserna. 
Här har vi en del jobb framför oss. Ann-Katrin Björklund som är utredare inom 
Samhällsplanering och personresor i Trafikverket meddelar att Trafikverkets skrift 
"Modell för bedömning av risk och otrygghet vid busshållplatser på landsbygd" 
(Publikation nr 2010:110) ska uppdateras utifrån den nya lagstiftningen om skolskjuts, för 
att vara ett bättre stöd vid planering och utformning av skolskjutshåll platser. 
Uppfattningen är också att frågan om skolskjuts mer ägs av SKL än av Trafikverket 

Sammanfattning 
Gemensam organisation för samhällsfinansierade resor med ett skolskjutsområde har gett 
samplaneringsmöjligheter mellan trafikslag ex. VL linjetrafik och entreprenadbuss. 
Kommunen kan ta ansvar för hur skolskjutsplaneringen är gjord, samt att skapa så hög 
trafiksäkerhet som möjligt utifrån de förutsättningar som är, när kommunen också gör 
planeringen. Det geografiska !T-systemet har gett underlag till att följa riktlinjer gällande 
avstånd till skola och hållplats som grund till beslut, samt följa regler för restid och 
väntetid. Vi kan linjeplanera, välja placering av hållplatser/ påstigningsplatser och få ut 
kartor till entreprenörerna där påstigningsplatser är markerade. 

Vi har löst trafiksäkerhetsfrågor här och nu i samverkan med VL och entreprenörer. Har 
inte kunnat vänta på stora åtgärder som ev. kommer att tas med i länsplan. Flertalet stopp 
är längs mindre vägar, där 1-2 elever kliver på bussen. De större påstigningsplatserna har 
bra ståyta och ofta busskur. 
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Den inventering och klassificering av hållplatser som gjordes 2010 borde systematiskt 
uppdateras då Trafikverkets skrift "Modell för bedömning av risk och otrygghet vid 
busshållplatser och landsbygd" utifrån nya skollagen är framtagen. 

Avsaknad av ett heltäckande cykelvägnät gör vissa vägsträckor trafikfarliga och gör att 
elever måste åka skolskjuts, trots korta avstånd till skolan. Skulle cykelvägar byggas ut 
ökar trafiksäkerheten och behovet av skolskjuts minska, inte i hög omfattning, men trots 
allt för några elever. Plogning och sandning är ett villkor att det utförs vintertid. 

Kristina Eriksson 
Transportstrateg 
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Exempel på samlingshållplatser VL linjelagd skolskjuts. 

Sör Salbo 

jugansbo 

saladamm f Å by skola 
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Finnbo, idag med ståplattform 
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