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1 Projektet SAFEWAY2SCHOOL
SAFEWAY2SCHOOL (SW2S) är ett EU-projekt inom 7: e ramprogrammet
som påbörjades 1 september 2009 (http://www.safeway2school-eu.org/ ).
Syftet var att designa, utveckla, integrera och utvärdera teknik för att ge en
heltäckande och säker transport för barn, från hemmet till skolans dörr och
vice versa. Projektet har omfattat såväl verktyg för till exempel
hållplatsinventering till tjänster och utbildning för alla viktiga aktörer i
transportkedjan 1. Det är det vi kallar ”holistisk perspektiv” (Figur 1).

Figur 1 Holistisk perspektiv från dörr till dörr i SW2S projekt
Den holistiska ansatsen inkluderar även ruttplanering där korta avstånd och
högsta möjliga säkerhet för barnen optimerats, men där även omdirigering av
skolskjutsar ingår i syfte att öka säkerheten. Effektiva varnings- och
informationssystem för busschaufförer, barn, föräldrar och den omgivande
trafiken, samt utbildningsprogram för alla aktörer är andra exempel.
Säkerheten ombord är viktig och exempel på system som ingår i konceptet är
säkerhetsbältespåminnare som stöd för bussföraren. Syftet har varit att öka
säkerheten även utanför bussen och här har bland annat "intelligenta"
busshållplatser som tänds när barnen är där integrerats i den holistiska
ansatsen.
En mängd utvärderingar har skett i fem olika försöksområden i Europa varav
Örnsköldsvik i Sverige var ett.
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2 SAFEWAY2SCHOOL i Örnsköldsvik
I försöken i Örnsköldsvik testades de flesta funktioner som tagits fram inom
SW2S. Samtliga tester utfördes enligt den plan som arbetats fram i projektet 2.
Denna plan var framtagen med utgångspunkt i de system som ingick i
projektet från start. Dessa var:
 Förarstödsystem med alla funktioner som ingår så som navigering,
information om hållplatser, barn och särskilda uppgifter (DSS)
 Sändare som barnen bär med sig (VRU)
 Kommunikation mellan barnens sändare och busshållplats
 Inventeringsverktyg för hållplatser (BSIT)
 Blinkande ljus vid hållplats aktiverat när barnen är där (IBS)
 Hållplatsskylt med platsnamn
 Skylt på bussen (plåt och VMS)
 Utbildnings- och träningsmaterial för barn och bussförare

Dessutom erbjöds projektet av företaget Cimi AB att använda en så kallad
Reflexsnurra vid de hållplaterna som ingick. Reflexsnurrorna donerades till
försöket och monterade vid samtliga på och avstigningsplatser som ingick i
utvärdering utom de där hållplatser med blinkande ljus fanns så kallade
IBSer.

3 Reflexsnurran
Reflexsnurran är ett system som den som väntar vid hållplatsen aktiverar genom att snurra
på den. Detta gör man när man kommer till hållplatsen, men framförallt när bussen närmar
sig. Snurran roterar (är aktiv) under cirka 60 sekunder från det att man snurrat på den.
Snurran är fäst på hållplatsstolpen (http://reflexsnurra.se/), se Figur 1. Tanken är att den
aktiva snurran ska underlätta för bussföraren att se att det finns någon som väntar på att få
åka med.
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http://www.safeway2school-eu.org/assets/docs/deliverables/SW2S_D7.1.pdf

Figur 1 Bild av reflexsnurran fäst på stople vid busshållplatsen

4 Syfte
Syftet har varit att utvärdera bussförares-, barns- och föräldrars uppfattning om
reflexsnurran och dess för- och nackdelar. Utvärderingen är gjord inom ramen för SW2S
och i föreliggande pm summeras resultaten. Figurerna i texten är på engelska då detta är
ett utdrag ur den interna projektrapporten från det svenska försöksområdet.

5 Metod
Reflexsnurran har utvärderats genom att vi i enkäter frågat vad bussförare, barn och
föräldrar anser om snurran. Skalorna som har använts är femgradiga. I utvärderingen ingår
svar från 55 barn som deltog i studien, 35 föräldrar till dessa barn och 10 bussförare.

6 Resultat
Bussförarnas upplevelse
Bussförarna var överlag positiva till RS i de flesta avseenden. Den minst positiva
synpunkten var kopplad till reflexsnurrans bidrag till en ökad grad av rutin (~3 på en 5
gradig skala), se Figur 2.

Figur 2 “Reflex snurra” – Förarnas upplevelse av var man ska stanna, workload, barn vid hållpats och grad av
rutin med anledning av RS. Bars representerar medelvärde.

Bortsett från synbarhet i dagsljus så skattades RS ha en god design, se Figur 3.

Figur 3 “Reflex snurra” – Förarnas upplevelse av RS design. Bars representerar medelvärde.

Kritiken som nämndes i öppna svar var att en förutsättning för att de ska fungera är att
barnen aktiverar den.

Barnens upplevelse

Barnen var positiva till RS (~1.5), se Figur 4. Det man var mest neutral till var storleken
på reflexen och synbarheten i dagsljus.

Figur 4 Barnens uppfattning om RS. Bars representerar medelvärde.

Föräldrarnas uppfattning
Föräldrarna ansåg att RS var bra i de flesta avseenden. Mest neutral var man avseende
synbarheten på landet och i dagsljus, se Figur 5.

Figur 5 Föräldrarnas uppfattning om reflexsnurran. Bars representerar medelvärde.

En förälder kommenterade att barnen inte kommer att aktivera RS om den är på andra
sidan vägen, i ett dike eller om det är mycket snö. Detta visar på att valet av placering är
centralt.

7 Slutsats
Bussförare, barn och föräldrar var postiva till Reflexsnurran såväl avseende funktion som
design. De ansåg att den syntes bra i mörker, men mindre bra i dagsljus. Såväl bussförare
som barn och föräldrar ställer sig positiva till att RS finns vid alla hållplatser. Det ska
betonas att placeringen av RS är viktig så att barnen kommer åt att aktivera den såväl
sommartid som vintertid då det är snödrivor.
Det finns inget i utvärderingen som gör att vi inte kan rekommendera en användning av
Reflexsnurror vid busshållplatser, med syftet är att förbättra möjligheten för de som väntar
på bussen att kommunicera till bussföraren att de finns vid platsen och vill åka med.

