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Förord 
 
Denna litteraturstudie ingår som en del i forskningsprojektet ”Uthålliga transporter 
-Trygghet, säkerhet och tillgänglighet för gående och cyklister i små orter och byar”, 
finansierat av Trafikverket och har utförts av Luleå tekniska universitet. Kontaktperson på 
Trafikverket är Anette Rehnberg. 
 
Arbetet avser att studera och analysera befintlig litteratur som främst behandlar gående och 
cyklisters situation på landsbygd, i första hand med avseende på säkerhet och trygghet men 
även andra faktorer som berör människor boende på sådana platser. Mycket av innehållet i 
den funna litteraturen innebär också jämförelser mellan tätorter och glesbygd. 
 
Charlotta Johansson har deltagit i diskussioner om upplägg, innehåll och avgränsningar vid 
framtagandet av denna rapport. Vår tidigare medarbetare Sebastian Arnehed har bearbetat och 
sammanställt material till denna rapport och gjort att arbetet kunnat fortskrida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luleå mars 2012 
Peter Rosander 
 
Peter.Rosander@ltu.se 
Tfn: 0920-49 24 09 
 
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN) 
Luleå tekniska universitet 
 

 
  



 IV 

 
 



 V 

Sammanfattning 
 
De framträdande riktningarna som kan spåras från genomgången litteraturstudien visar att 
kunskapen gällande tekniska lösningar samt förståelsen för problemet med oskyddade 
trafikanterna i den aktuella miljön är relativt stor. En tendens som går att urskilja är att 
studierna ofta behandlar frågorna var för sig och främst fokuserar på planering, säkerhet och 
trygghet och inte så mycket på framkomlighet. 
 
Det som, utifrån resultaten i databassökningen, saknas är en bredd av studier avseende 
oskyddade trafikanters möjlighet att färdas med samma typ av transportkvalitet som övriga 
trafikantgrupper och framför allt på landsbygden eller i små orter. Studier som tar ett 
helhetsgrepp om de oskyddades situation i den aktuella miljön bör därför ses som önskvärda.  
 
Den svenska utformningsprincipen för landsbygd utgår från människors resande med bil 
vilket yttrar sig i detaljerade anvisningar för utformning för fordonstrafik, det finns dock 
begränsade anvisningar som i samma omfattning tar hänsyn till de oskyddade trafikanternas 
anspråk. 
 
I rapporten redovisas den funna sakkunskapen i befintlig litteratur med uppdelning i olika 
miljöer och angreppssätt. 
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1. Inledning 
För att minska behovet av fordon för att göra kortare förflyttningar och samtidigt öka 
möjligheten att gå eller cykla bör även de som bor i mindre orter eller glesbygd ges möjlighet 
att kunna välja realistiska, trygga och trafiksäkra alternativ. I de så kallade transportpolitiska 
målen (Regeringen 2011) nämner man bland annat att förutsättningarna för att färdas som 
gående eller cyklist ska förbättras, att det ska vara jämställt mellan könen, det ska vara säkert 
så att ingen skadas allvarligt eller dödas. Man strävar alltså efter att öka förutsättningarna för 
att kunna förflytta sig som oskyddad trafikant. 
 
Idag förs det diskussioner om regionförstoring, hur man kan skapa större områden för 
arbetsmarknad, studier, förenings- och kulturliv där pendling över en längre sträcka blir en 
naturlig del av vardagen. Bra kollektivtrafik är viktigt för att det ska kunna genomföras och 
vara intressant för invånarna. På samma sätt är den viktig för boende i mindre orter och byar 
som ett komplement till den egna bilen. 

2. Bakgrund 
I Sverige är de oskyddade trafikanternas anspråk på säkra och trygga möjligheter att förflytta 
sig bäst tillgodosedda inom tätbebyggda områden. På landsbygden kan motsättningar 
föreligga mellan fordonstrafikens krav på hög framkomlighet och hastighet, och fotgängares 
och cyklisters krav på säkerhet, trygghet och tillgänglighet. Det kan vara svårt att skapa 
kostnadseffektiva lösningar på landsbygden i relation till nyttjandet, t.ex. separata gång- och 
cykelvägar för oskyddade trafikanter, och är i dagsläget oftast inte aktuellt på grund av 
ekonomiska skäl och begränsad tillgång till ytor för den typen av åtgärder. Dessutom kan 
behoven i tätbebyggda områden ofta anses större. Ett alltmer sviktande befolkningsunderlag 
utanför tätorterna bidrar också till dessa prioriteringar. 

3. Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie har varit att ta fram information om befintlig kunskap inom 
ämnet och sammanställa de slutsatser som framkommit och resultaten ingår som en delstudie i 
forskningsprojektet ”Uthålliga transporter - Trygghet, säkerhet och tillgänglighet för gående 
och cyklister i små orter och byar”. 

4. Metod 
En databassökning har genomförts med 13 nyckelord kopplade till projektbeskrivningen för 
projektet. De sju databaser som använts är följande: 
 
 

• SCOPUS – (sökt på engelska, Health Sciences ingår ej) 
• Trafikverket – biblioteksdatabas (sökt på engelska) 
• Transguide – sökt i elektroniska dokument, alla kategorier och alla områden (sökt på 

engelska) 
• VTI – (sökt på svenska) 
• SKL – endast publikationer (sökt på svenska) 
• Banverket – sökt på alla webbplatser inom Banverket (sökt på svenska då Banverkets 

egen webb fanns tillgänglig) 
• Boverket – (sökt på svenska) 
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I tre av databaserna genomfördes sökningarna med engelska nyckelord medan de övriga 
gjordes med svenska översättningar av nyckelorden. Dessutom användes tre tilläggsord i 
kombination med nyckelorden för att ytterligare förfina databassökningen. De nyckelord och 
tilläggsord som använts återfinns i tabell 1 nedan. I bilaga 1 finns de fullständiga 
sökresultaten från respektive databas Orden har kombinerats enligt de föreskrifter som 
respektive databas föreskrivit med avseende på booelska operatorer. 
 
För varje ny författare eller publikation som återges i texten har ett indrag gjorts för att 
tydligare särskilja ny information. 
 
 
Tabell 1. Sökord i databaser. 

Nyckelord Tilläggsord 

engelska svenska engelska svenska 
”traffic safety” trafiksäkerhet rural landsbygd 
accessibility tillgänglighet ”rural areas” landsbygdsområden 
mobility framkomlighet ”rural traffic” landsbygdstrafik 
security säkerhet   
planning planering   
"traffic planning" trafikplanering   
pedestrians gående   
bicyclists cyklister   
elderly äldre   
children barn   
sustainable hållbar   
"environmentally 
sustainable transport" ”hållbara transporter”   

"public transport" kollektivtrafik   
    
 

5. Definitioner 

Uttrycket glesbygd eller landsbygd används i denna undersökning som motsats till tätort. En 
närmare undersökning visar att uttrycket glesbygd/landsbygd har flera olika definitioner 
beroende på sammanhang, syfte eller varifrån källan härstammar, och betydelsen kan därför 
variera. Det innebär därför att direkta jämförelser av resultat från olika undersökningar får 
tolkas försiktigt. 
 
Flera definitioner och geografiska indelningar har tagits fram i olika sammanhang för att 
tillgodose särskilda behov och syften. Till exempel kan man i vardagligt tal benämna en plats 
eller ett område i en del av en kommun som landsbygd utifrån storlek och avstånd till 
närmaste tätort trots att kommunen totalt sett har en stor befolkning. SCB gör till exempel 
geografiska indelningar som används generellt i redovisning av statistik. Kriterierna för vad 
som är landsbygd och glesbygd kan alltså variera beroende på vilka förhållanden som avses 
och syftet med avgränsningen. Nedan har några olika definitioner hittats i litteraturen. 
 

Johansson, Marell och Westin (2000) har gjort följande analys: 
 

”…I många länder definieras glesbygd som allt utanför tätorter, däremot 
varierar gränsen för vad som är tätort.” 



 3 

 
…”En annan vanlig utgångspunkt för definition av glesbygd är 
befolkningstäthet.” 
 
”Svårigheten att hitta en definition eller avgränsning av glesbygd som är 
gemensam för flera länder är således uppenbar. I Sverige florerar ett antal 
olika indelningar och klassificeringar. Så har t ex Svenska Kommunförbundet, 
Glesbygdsverket, Länsstyrelserna och SCB olika definitioner av glesbygd, och 
variationerna beror på olika syfte med avgränsningen. Svenska 
Kommunförbundet definierar glesbygdskommun som en kommun med färre än 
20 000 invånare och mindre än 5 invånare per kvadratkilometer. Enligt denna 
definition finns det 29 glesbygdskommuner i Sverige, och 228 000 människor 
bor i glesbygd. Landsbygdskommun är en kommun med mindre än 70 procents 
tätortsgrad och med stor jord- och skogsbrukssektor. Landsbygdskommunerna 
har enligt denna indelning ca 382 000 invånare. Totalt finns ca 610 000 
invånare i gles- och landsbygd, vilket motsvarar 7 procent av Sveriges 
befolkning (1997 års befolkningssiffror). Glesbygdsverket har gjort en indelning 
av landet i vilken möjligheten att nå service och arbete avgör vad som är 
glesbygd. Glesbygd innebär mer än 45 minuters bilresa till närmaste tätort 
större än 3 000 invånare. Denna glesbygd kan inkludera både landsbygd och 
tätorter med upp till 3 000 invånare. Tätortsnära landsbygd betecknar områden 
inom 5 till 45 minuters bilresa från tätorter större än 3 000 invånare. Omkring 
25 procent av landets invånare bor enligt denna avgränsning i glesbygd och 
landsbygd. Länsstyrelserna i respektive län har, utifrån förordningen om 
landsbygdsstöd (SFS 1994:577), utarbetat en avgränsning för områden som är 
berättigade till landsbygdsstöd. Glesbygdsområden definieras som stora 
sammanhängande områden med gles bebyggelse och långa avstånd till större 
orter, sysselsättning och service. Med landsbygd avses områden med liknande 
förhållanden, men med kortare avstånd till större orter och service. Enligt 
denna avgränsning, som varierar något mellan länen beroende på olika 
metoder för avgränsning, har glesbygden ca 818 000 invånare och landsbygden 
ca 1 708 000, tillsammans nästan en tredjedel av landets befolkning. SCB:s 
definition av tätort innebär en ort med mer än 200 invånare och mindre än 200 
meter mellan husen. Det som finns utanför tätortsavgränsningen benämns 
glesbygd. Enligt denna definition bor ca 16 procent av befolkningen – ca 1.4 
miljoner människor - i glesbygd.” 
 
…”Glesbygd är en flitigt använd term, som i förstone kan tyckas enkel. 
Glesbygd är glest befolkade områden, ofta med ett begränsat serviceutbud och 
längre avstånd till större städer. Begreppet blir genast lite knepigare om man 
börjar försöka avgränsa glesbygd från landsbygd – var går gränsen? Glesbygd 
förefaller vara ett mycket svenskt eller nordiskt begrepp. I europeisk och 
nordamerikansk litteratur används ordet rural som med olika prefix betecknar 
olika grader av landsbygd. Definitionen av begreppet rural bygger antingen på 
en regionindelning, eller på en ekonomisk indelning. Den regionala indelningen 
fokuserar på platser (localities) och rural får här innebörden landsbygd, inkl. 
mindre samhällen och byar, medan det i den ekonomiska indelningen är 
näringslivet och beroendet av den primära sektorn som avgränsar 
landsbygd.”… 
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Gröna 
områden 

Figur 1. Glesbygdskommuner 
i Sverige enligt SCB. 
 

Statistiska centralbyrån, SCB (2007) har publicerat en förteckning över de viktigaste 
regionala indelningarna i Sverige, däribland en lista över glesbygdskommuner i Sverige som 
är 39 st, se tabell 2. SCB redovisar också andra geografiska indelningar som exempel svenska 
tätorter, kommungruppsindelningar mm. 
 
Tabell 2. Glesbygdskommuner enligt SCB. 
Arjeplog Ljusdal Ragunda Ydre 
Arvidsjaur Lycksele Robertsfors Ånge 
Berg Malung  Rättvik Åre 
Bjurholm Malå Sorsele Årjäng 
Bräcke Nordmaling Storuman Åsele 
Dals-Ed Norsjö Strömsund Älvdalen 
Dorotea Ockelbo Torsby Älvsbyn 
Gällivare Orsa  Vansbro Överkalix 
Härjedalen Ovanåker Vilhelmina Övertorneå 
Jokkmokk Pajala Vindeln  
 
 
I figur 1 visas den geografiska spridningen i landet. 
De gröna områdena avser glesbygdskommunerna 
enligt SCB:s klassificering. De ligger till största 
delen i de mittersta och norra delarna av Sverige 
med undantag för östkusten. 
 

Glesbygdsverket (2008), numera 
Tillväxtanalys, har genomfört en kunskapsöversikt 
där man studerat olika beskrivningar av gles- och 
landsbygd. Jämförelser mellan Sverige, Norge, 
Finland och Skottland samt några fler länder har 
använts för ett belysa skillnader. Man har främst 
tittat på metoder utifrån geografiska förhållanden 
men de jämförda länderna visar att även andra 
faktorer kan ha betydelse, till exempel tar man på 
Irland hänsyn till socioekonomiska faktorer, 
arbetsmarknadens dynamik, 
sysselsättningsförändringar m.m. Enligt författarna 
har tidigare Sveriges Kommuner och Landsting vägt 
in andelen sysselsatta inom areella näringar vid sin 
kommunklassificering. Dessutom kan politiska och 
administrativa överväganden påverka vad som 
klassas som landsbygd eller glesbygd. I rapporten 
konstaterar man att människors uppfattning av 
begreppen gles- och landsbygd varierar också 
mycket från person till person, även om begreppen 
ofta innehåller vissa gemensamma nämnare. Man 
kan uppfatta en skillnad mellan tätort och landsbygd 
avseende den fysiska miljön, det vill säga 
naturlandskap, brukat landskap, bebyggd miljö etc. 
Skillnaden ligger även i de glesa strukturerna som 
ger längre avstånd och en annan tillgänglighet på 
landsbygden, vilket påverkar alla aktiviteter som 
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människor utför där. Även med synsättet att landsbygden börjar utanför tätorterna går det att 
välja ”skala” beroende på vad som studeras enligt författarna. 
 

Redan år 1987 genomförde dåvarande Svenska Kommunförbundet (SKL 2011) en första 
gruppering av landets kommuner, då med ett begränsat urval av kommuner. Syftet var att 
analysera de regionala konsekvenserna av den framtida nationella utvecklingen. Året efter 
beslutade man att denna gruppering skulle omfatta samtliga kommuner. Därefter har ungefär 
vart femte år genomförts en revidering och år 2011 beskriver den nu senaste indelningen. 
Grupperingen är gjord utifrån befolknings- och näringsstruktur och används i olika 
sammanhang för statistiska redovisningar, jämförelser och analyser. Den senaste versionen 
innehåller tio grupper vilket är en ökning med en grupp från den föregående indelningen från 
år 2005, se tabell 3. 
 
 
Tabell 3. Kommungruppsindelning enligt Sveriges kommuner och Landsting 
Kommungruppsindelning 
2011 Antal Beskrivning 

1. Storstäder 3 Kommuner med en folkmängd som överstiger 200 000 invånare 
 

2. Förortskommuner till 
storstäder 

38 Kommuner där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i 
någon annan kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet ska vara någon av 
storstäderna 

3. Större städer 31 Kommuner med 50 000-200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 
70 % 

4. Förortskommuner till 
större städer 

22 Kommuner där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i en 
annan kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet ska vara någon av de större 
städerna i grupp 3 

5. Pendlingskommuner 51 Kommuner där mer än 40 procent av nattbefolkningen pendlar till en annan 
kommun 

6. Turism- och 
besöksnäringskommuner 

20 Kommuner där antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och campingar 
överstiger 21 nätter per invånare eller där antalet fritidshus överstiger 0,20 
fritidshus per invånare 

7. Varuproducerande 
kommuner 

54 Kommuner där 34 procent eller mer av nattbefolkningen mellan 16 och 64 år är 
sysselsatta inom tillverkning och utvinning, energi och miljö samt 
byggverksamhet enligt Svensk Näringsgrensindelning (SNI2007) 

8. Glesbygdskommuner 20 Kommuner med en tätortsgrad understigande 70 procent och mindre än åtta 
invånare per kvadratkilometer 

9. Kommuner i tätbefolkad 
region 

35 Kommuner med mer än 300 000 personer inom en radie på 112,5 kilometer 

10. Kommuner i 
glesbefolkad region 

16 Kommuner med mindre än 300 000 personer inom en radie på 112,5 km 
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6. Resultat från databassökning 
Resultaten från databassökningarna visar att det finns ett stort antal artiklar, rapporter och 
avhandlingar kopplade till nyckelorden, se bilaga 1. Databassökningen visar också att det 
finns en stor mängd, både internationella samt nationella, undersökningar inom ramen för 
respektive nyckelord. 
 
Antalet träffar på nyckelord såsom planering, kollektivtrafik, hållbar osv. tyder på ett stort 
antal möjliga källor till information inom respektive område, det är dock svårt att generellt 
uttala sig om kvalitén på respektive träff då antalet i vissa fall är så pass stort att varje träff ej 
kunnat kontrolleras som relevant. Det är dock uppenbart att en stor del av materialet saknar 
relevans för det aktuella projektet. De engelska nyckelorden i kombination med begreppen 
”rural”, ”rural areas” samt ”rural traffic” minskar dock antalet träffar betydligt, vilket tyder på 
en minskad mängd material kopplat specifikt till landsbygden, och resultaten av sökningarna 
är därmed mer användbara. Resultaten från flera av de svenska databaser som undersökts 
leder till information som i första hand är relaterade till tätorten och dess utmaningar. Andra 
vanliga träffar berör planering och miljöfrågor. 
 
De mest intressanta resultaten från databassökningarna kan i grova drag delas upp i ett antal 
kategorier som speglar studiernas innehåll. De kategorier av studier, kopplade till oskyddade 
trafikanter i landsbygdsmiljö och på små orter som kunnat identifieras är: 
 
 

1) Utformning av den fysiska miljön, såsom vägrensbredd, typ av kantmarkering 
(målade linjer, frästa markeringar, kantsten) osv. 

2) Planering 
3) Hastigheter på landsvägar och i små orter 
4) Trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, både generellt men också specifikt för 

barn och äldre 
5) Tillgänglighet och kollektivtrafikens betydelse för landsbygden och små orter 
6) Resvanor i små orter 
7) Mörker och snö i små orter 

 
 
Ovanstående rubriker har valts ut och fungerar som underkapitel i denna publikation. De 
återfinns under kapitel 6. Respektive kapitel redovisar innehållet från det urval av skrifter som 
påträffats i databassökningarna och som ansetts relevanta i sitt innehåll med avseende på 
tillgänglighet, säkerhet och trygghet för främst gående och cyklister i små orter. 
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6.1 Utformning av den fysiska miljön 
 

I en rapport från Luleå tekniska universitet (Johansson, Rosander och Lyckman, 2008) 
redovisas en utvärdering från Bonäs i Sverige av en så kallad 2 minus 1-väg (2-1-väg) eller 
även kallad bymiljöväg. Konceptet innebär att man smalnar av en väg genom att måla 
intermittenta sidolinjer närmare vägens mitt så att endast ett körfält för fordon återstår. Syftet 
är att skapa ett tryggare och säkrare område på vägens sidor för oskyddade trafikanter. 
Undersökningen som redovisas bestod bland annat av två enkäter till boende i området med 
frågor om hur man upplevde situationen längs den aktuella vägsträckan före och efter åtgärd. 
Den skickades både till vuxna och skolbarn. Utredningen innehöll också en 
observationsstudie på trafikanterna kombinerat med hastighetsmätningar på fordon. De 
resultat som framkom visade att de oskyddade trafikanterna var mindre oroliga för att bli 
inblandad i en olycka och mer nöjd med utrymmet på vägen efter att man genomfört 
åtgärderna. Det fanns dock fortfarande kvar en alltför stor andel som uttryckte osäkerhet eller 
rädsla. Likaså var fordonsförarna mindre oroliga för olycka efter åtgärd. Medelhastigheterna 
för fordonen sänktes med 3-7 km/h på sträckan men var ändå alltför höga utifrån skyltad 
hastighet. Antalet olyckor var lågt både före och efter åtgärderna. 
 

En liknande studie har också genomförts av författarna (Johansson, Lyckman och 
Rosander, 2007) där man jämfört andra likartade åtgärder i Piteå och Luleå med de i Bonäs. 
Här har man undersökt effekterna av heldragna, inflyttade kantlinjer på en plats, ett särskilt 
fält avsett i första hand för cyklister på en annan plats, och slutligen en tredje plats där man 
skapat ett separat gång- och cykel fält genom att avdela en del av den tidigare vägen med 
kantstolpar. Resultaten pekar på bristande regelefterlevnad från fordonsförarna främst 
avseende hastighet och överskridande av heldragen linje. Vissa av åtgärderna krävde att 
fordonsförarna skulle stanna eller tvingas sänka hastigheten avsevärt vid möte med ett annat 
fordon, men det respekterades inte så väl. I vissa fall färdades fordon i det område som var 
avsett för oskyddade trafikanter, dock utan att någon olycka skedde. Antalet olyckor var lågt 
både före och efter åtgärderna. 
 

Daniel (2007) presenterar resultaten från en studie av hur cyklister påverkas av frästa 
räfflor i vägbanan. Testet utfördes med olika typer av markeringar, räfflor samt cyklar. 
Studien kunde inte visa på några fall där cyklisten tappat kontrollen över cykeln pga. 
räfflorna. Dock, kände de flesta cyklister ett visst obehag samt ett visst mått av irritation när 
de korsade räfflorna. Slutsatsen som drogs var att markeringen i sig inte utgjorde någon fara 
för cyklisterna. Vidare framkom det att cyklister fann det farligt att färdas på räfflorna i 
hastigheter över 8 km/h (5 mph). Studien visar också att målade räfflor orsakar mindre 
problem för cyklister än vad de frästa gör. 
Tabell 4, hämtad från Daniel (2007), är en kort sammanfattning av för och nackdelar vid 
utformning och placering av räfflor vid vägren, sett från både bilistens och cyklistens 
perspektiv.  
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Tabell 4. För- och nackdelar med räfflor (Daniel 2007). 

Trafikanter Räfflors placering 

 Nära kantlinje Nära vägkant 
Fordonsförare 1. Större utrymme 

2. Varnar förare tidigare 
1. Mindre utrymme 
2. Minskar möjligheten att 

varna tidigt 

Cyklister 1. Tvingar cyklister över 
räfflorna 

2. Räfflorna placeras 
mellan fordon och 
cyklister 

1. Tillåter cyklister att 
färdas fritt på vägen 

2. Cyklisterna hamnar i 
fordonens utrymme 

3. Cyklisterna kommer 
närmare fordonen 

 
Gårder (1995) har i en undersökning från USA studerat hur räfflor kan förbättra 

säkerheten för cyklister på landsväg. Förutom att det ger en möjlighet att skapa ett ”utrymme” 
för cyklisterna utanför fordonens körfält kan de ge det en positiv effekt på fordonstrafiken då 
de varnar förare som är på väg att passera räfflorna med risk för avåkning. Enligt Gårder är en 
av de vanligaste orsakerna till att man inte cyklar rädslan för bristande trafiksäkerhet. Han 
skriver att den upplevda risken inte bör minskas utan snarare på motsatt sätt, öka för att 
antalet olyckor ska bli färre. Om bilister och cyklister färdas helt åtskilda, bör ingen av dem 
uppfatta vägen som säkrare än den faktiskt är. Detta sker ändå, och det är en del av 
förklaringen till varför det sker fler olyckor där cykelvägar som ibland möter eller korsar 
vägar än miljöer där man använder samma väg. Det är också därför utformningen inte ska 
baseras på vad cyklisterna själva upplever som säkert om vi har i åtanke vilka konsekvenser 
det kan ge med ökat antal skadade även om vi samtidigt vill öka cyklandet. 
 
 I de svenska utformningsråden som återges i en del av VGU, Vägar och gators 
utformning (Trafikverket 2012b) angående räfflor i vägmitt anges att räfflor bör undvikas på 
vissa sträckor beroende på förekomsten av gående och cyklister. 
 

Bilfria cykelleder på landsbygden är hittills sällsynta i Sverige (SKL, 2005), men det har 
stegvis börjat ske en del förändringar inom området. De sex, enligt SKL, huvudsakliga 
ekonomiska nyttorna med att anlägga bilfri cykelleder har presenterats: 

 

• bättre komfort, tillgänglighet och minskad rädsla för att råka ut för en trafikolycka, 
både för cyklister och andra användargrupper 

• färre och mindre allvarliga olyckor och lägre sjukvårdskostnader 
• minskad miljöpåverkan 
• hälsovinster 
• turistinkomster och landsbygdsutveckling 
• ökade fastighetsvärden 

 
Lederna kan nyttjas av såväl cyklister som de som åker inlines eller rullskidor och 
rullstolsburna. De kan användas för rekreation i närområdet och för kortare arbetsresor mellan 
närbelägna tätorter, men även för cykelturism. På initiativ av den nybildade ”Föreningen 
bilfria leder” har man tagit fram en handledning till hjälp att planera, projektera och sköta 
bilfria leder. Den vänder sig till kommunernas och Trafikverkets trafikplanerare och deras 
konsulter. 
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6.2 Planering 
 

Fyrstegsprincipen (Trafikverket, 2012a) är en planeringsmetodik som används bland 
annat av Trafikverket och en del kommuner vid planering och utveckling av 
transportsystemet. Metoden bygger på fyra steg som används för analys av tänkta projekt. De 
fyra stegen är: 

1. Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt 
2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur och fordon 
3. Begränsade ombyggnadsåtgärder 
4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder 

 
Hållbart resande lägger tyngdpunkten på de två första stegen, som handlar om att bearbeta 
attityder och att framhålla och marknadsföra hållbara resval. 
 

Svenska Kommunförbundet (2001) har i en idéskrift behandlat vikten av hur en bra 
kommunal planering kan påverka trafiksäkerheten i olika planskeden. I planeringsskedet av 
åtgärder ska hänsyn tas till trafiksäkerheten och dess konsekvenser redovisas och jämföras. 
Det underlag som tas fram får inte vilseleda och alla väsentliga konsekvenser ska redovisas på 
ett förståeligt sätt. I skriften har man tagit fram en checklista att användas för egenkontroll 
och exempel på hur den kan användas i olika situationer. 
 

Boverket (2010) har sammanställt en rapport med erfarenheter och kunskap om hur man 
med god planering, främst då detalj- och översiktsplanering, kan bidra till att minska 
samhällets klimatpåverkan. Utsläpp som kommer från boende och transporter kan minska 
genom kloka val av lösningar. Samhällets fysiska struktur kan vara ett viktigt medel för en 
hållbar utveckling enligt rapporten. Man beskriver till stor del om byggandet, bostädernas 
storlek och placering men även kopplingen till en bra infrastruktur som medför liten 
energiåtgång för transporter. Servicefunktioner i närheten av boendet är en sådan viktig faktor 
säger man. Som många andra skrifter om planering lägger även denna fokus på tätortens 
potentialer. 
 

GCM-handboken (SKL, 2010.) är ett samlat dokument om gång-, cykel och mopedtrafik 
skapat som ett stöd vid planering, projektering och drift och underhåll av GCM-infrastruktur. 
Den är till nytta för både kommuner och Trafikverket i deras arbete och ger många goda 
exempel på lösningar. Förutom rena regel- och säkerhetsaspekter som skriften innehåller är 
tanken att den ska inspirera och utveckla möjligheterna att skapa säkra och trygga 
förutsättningar för gruppen oskyddade trafikanter. Att blanda oskyddade trafikanter med 
biltrafik som färdas i mer än 30 km/h strider i grunden mot de krav för separering som finns 
framtagna i handboken. Dels för att risken för att dödas som oskyddad trafikant ökar avsevärt 
om hastigheten överstiger 30 km/h och dels för att fordonsförarnas benägenhet att lämna 
företräde minskar vid högre fordonshastigheter. 
 

Syftet med Trafik för en attraktiv stad, TRAST (SKL, 2007) är att vägleda planerare och 
beslutsfattare i arbetet med stadens trafikfrågor och foga in trafiksystemet i sitt sammanhang 
och skapa en brygga mellan olika sektorer inom samhällsplaneringen. Det ska också hjälpa till 
att kunna skapa en balans mellan de olika trafikslagen och mellan tillgänglighet och andra 
kvaliteter. TRAST består av två delar, handbok och underlag, den första är avsedd att vara en 
hjälp i kommunens processinriktade arbete med trafikfrågorna, den andra innehåller 
faktaunderlag för arbetet med trafikstrategin, trafikplaner och åtgärdsprogram. I TRAST 
redovisas hur man kan göra avvägningar mellan egenskaper som stadens karaktär, 
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tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet och miljöpåverkan. Skriften handlar om de 
förhållanden som gäller i orten eller staden, och inte i mindre orter eller byar. 
 

Vägar och gators utformning, VGU (Trafikverket 2012b) är framtaget parallellt med 
TRAST i ett gemensamt utvecklingsprojekt. VGU innehåller utformningsråd för vägar och 
gator för såväl statliga som kommunala vägar och gator, och är ett hjälpmedel för projektörer 
och beställare i planerings-, utrednings- och projekteringsskedena. Tanken är att utformningen 
ska bestämmas utifrån platsernas förutsättningar oberoende om väghållaren är statlig eller 
kommunal. VGU används både av Trafikverket och kommunala väghållare, och är i det 
sistnämnda fallet rådgivande, inte tvingande. Angående utformningsråd på landsbygd 
innehåller skriften vissa delar som berör oskyddade trafikanter, till exempel, ett cykelfälts 
bredd bör uppgå till 1,75 meter för att motsvara god standard men kan vara smalare vid låga 
trafikflöden. Man ger två exempel på utförande av vägren; den kan antingen vara smal och 
främst fungera som en markering av vägens kant eller bredare så att utrymme skapas för 
gång- och cykeltrafik, nöduppställning av fordon som havererat eller som en alternativ väg för 
räddningsfordon. Vidare finns råd avseende vägrenens utformning med särskild hänsyn till 
personer med barnvagn, rullstol eller ledarhund. och särskilt i anslutning till busshållplatser 
där separat GC-bana saknas. Cykelfält och vägren som separeringsform kräver cykelvänlig 
beläggning. Man beskriver också de olika metoder som kan användas för att separera gående 
och cyklister från övrig trafik. På tvåfältsvägar där referenshastigheten är VR 110 
rekommenderas normalt avskild GC-bana, men vid mycket små GC-flöden kan dock vägrenar 
som är minst 0,75 meter accepteras. Vid VR≤90 kan blandtrafik med GC-trafik på vägren 
väljas om GC-flödena är låga eller måttliga. Vid måttliga GC-flöden och högt biltrafikflöde > 
3000 ÅDT-DIM bör dock avskild bana eller cykelfält med 2 m bredd anordnas. Vid låga GC-
flöden och samtidigt låga biltrafikflöden behöver vägrenarna inte ha bredden 0,75 m. Vid 
höga GC-flöden bör avskild GC-bana övervägas. Cykelfält kan dock väljas vid 
dimensionerande ÅDT< 3000 och vägren vid dimensionerande ÅDT<1500 om anläggnings-, 
drift- eller intrångskostnader är höga. 
Kapitlet grundvärden innehåller en särskild del där gående och cyklister behandlas. 
Informationen berör utrymmesbehov, lutningar, sikt mm., men avser i första hand 
tätortsmiljö. 
Ett särskilt kapitel berör belysning utanför tätort. Enligt detta bör belysning övervägas på 
tvåfältsväg med ÅDT mer än 5000 där gång- och cykeltrafik finns. Dessutom är vägbelysning 
inte samhällsekonomiskt lönsamt vid vissa vägar och miljöer men kan ändå övervägas på 
kortare sträckor. Nedan listas ett antal exempel av miljöer där man enligt handboken bör 
överväga belysning på landsbygd: 
 

• Övergångsställen med stort antal fotgängare och tät fordonstrafik 
• Busshållplatser med stort antal fotgängare och tät fordonstrafik 
• Rastplatser 
• Vägtrafiktunnlar och långa vägportar 
• Vid hög andel mörkerolyckor 
• Vid störande eller missledande ljus i stor omfattning 
• Vid stor gång- och cykeltrafik i mörker 

 
Urvalen ovan från handboken har främst skett med avseende på förhållanden på landsbygd 
och för oskyddade trafikanter, fler exempel finns. 
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6.3 Hastigheter på landsvägar och i små orter 
Rätt fart i staden (SKL, Vägverket, 2008) är en handbok avsedd att användas av främst 

kommuner som ett stöd i trafikfrågor och vid anpassning av nya hastighetsgränser och då 
främst i tätort. Någon liknande handbok finns inte för tätort. Tanken är att anpassa 
trafiksystemet till stadens förutsättningar, i stället för det omvända. Genom att bedöma olika 
delar av trafiknätet med hjälp av handboken, kan de valda hastighetsgränserna medverka till 
att stadsrummet används på ett sätt som bättre stödjer stadens utveckling och krav samt att 
förståelsen för de valda hastigheterna ökar. Med hjälp av handbokens metodik tas en 
hastighetsplan fram som bildar underlag för beslut om nya, justerade hastighetsgränser. För 
att de ska kännas relevanta kan fysiska åtgärder krävas. I Gcm-handboken från SKL (2010) 
beskrivs gående och cyklisters rörelsemönster, främst i urbana miljöer. En normal 
gånghastighet är mellan 5-7 km/h och bör dock även gälla för landsbygden. En joggare 
springer i cirka 11 km/h. Cyklister färdas oftast i hastigheter mellan 15-20 km/h. En ”normal” 
cyklist har en vingelrörelse på cirka 0,2 m, men det är ett mått som är större hos barn och 
äldre. 
 
 Forsberg et. al., (2010) redovisar i en rapport en studie där man genom 
fokusgruppintervjuer tagit del av trafikanters upplevelser och åsikter om de nya 
hastighetsgränserna som införts i Sverige. Både tätort och landsbygd har studerats och de 
frågeställningar man arbetat med är hur de nya hastigheterna upplevs och om man kan se 
några skillnader mellan tätort och landsbygd. De intervjuade på landsbygd ansåg att 
hastighetssänkningarna ökade tryggheten för oskyddade trafikanter men kunde även uppfattas 
som negativ eftersom det uppstod buller på grund av den ryckiga körning som de olika 
hastigheterna innebar. Köer och sämre regelefterlevnad var andra negativa effekter som 
framkom. Generellt upplevdes hastighetsgränsförändringarna som ologiska på grund av 
svårigheter att förstå hur man valt vissa hastighetsgränser eller att man upplevde att bilister 
inte följde de nya gränserna. Detta till skillnad mot fokusgruppen med oskyddade trafikanter i 
tätort där 40-området i Malmö upplevdes som logiskt, vilket i sin tur innebar att de var mer 
positiva till förändringen. Slutsatsen var att trafikanterna upplever att hastigheterna ändras för 
ofta och att de inte alltid upplevs logiska och självförklarande. Generellt men speciellt bland 
de boende på landsbygd upplevdes förståelsen för hastighetsgränser som låg. Resultaten från 
undersökningen visade att de olika kriterier som ligger bakom hastighetsgränsförändringarna 
bör göras tydligare. Detta skulle i sin tur kunna öka acceptansen och därmed 
regelefterlevnaden. Riktad information som även innehåller vilken påverkan hastigheterna har 
på säkerhet, framkomlighet och miljö skulle behövas både generellt men särskilt till de 
boende på plats. 
 
 Rosander och Johansson (2006) redovisar i en arbetsrapport resultaten från en 
undersökning i Sverige. Det genomfördes hastighetsmätningar i en före- och efterstudie från 
tre platser intill skolvägar. Mätningarna genomfördes där någon form av ombyggnadsåtgärder 
vidtagits för att öka trafiksäkerheten för främst skolbarn. I Munksund studerades en plats där 
en befintlig gång- och cykelväg fick en delvis ny och kompletterande sträckning, man flyttade 
ett övergångsställe och en ny busshållplats anlades utformad som en upphöjd platå med 
mittrefug som hindrar övrig trafik att passera då bussarna stannar. Man skapade också en port 
in mot området i form av en mittrefug med gångpassage. Vid Kurirvägen fick korsningen 
efter ombyggnad trottoarer och fler övergångsställen. Hastighetsbegränsningen var tidigare 
30 km/h, mån-fre kl. 7-18 och 50 km/h övrig tid. Efter ombyggnad ändrades detta till 30 km/h 
alla tider. Samtliga hastighetsmätningar genomfördes alltid dagtid, således vid begränsningen 
30 km/h, se tabell 5. 
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Tabell 5. Resultat från hastighetsmätningar Munksund. 
 skolinfarten Kurirvägen 

före/efter ombyggnad före  efter  före  efter  
antal fordon 104  53  82  51  
medelhastighet (km/h)  38,3  34,4  39,9  31,3  
90-percentil  52,7  43,8  53,0  40,0  
 
Resultaten visade att fordonshastigheterna blev lägre på bägge platserna, även vid infarten till 
skolområdet trots att ingen ombyggnadsåtgärd genomfördes där, dock hade platsen innan 
ombyggnad en körbanehållplats samt övergångsställe men efter ombyggnad fanns inget av 
detta kvar. 
 
Vid en annan plats, Alvik, genomfördes under hösten 2004 ett försök med variabla 
hastigheter. På en sträcka av ca 2 km placerades 8 digitala hastighetsskyltar som vid 
aktivering visar 30 km/h, rekommenderad hastighet och då de är avaktiverade gäller 50 km/h. 
Vägen är smal och saknar gång- och cykelbanor och används av många små barn till och från 
skolan som är belägen intill. Skyltarna programmerades efter skolans schema så att 
hastigheten anpassades bäst då många rör sig till och från skolan. Både medelhastigheten och 
90-percentilen blev lägre då skyltarna var aktiverade med 30 km/h. Skillnaderna var större på 
sträckan än vid skolinfarten, se tabell 6. 
 
Tabell 6. Resultat från hastighetsmätningar i Alvik. 
 skolinfarten på sträcka 

gällande hastighet 50 km/h 30 km/h* 50 km/h 30 km/h* 
antal fordon 19 83 4 36 
medelhastighet (km/h) 43,4 41,4 49,3 39,7 
90-percentil 54,6 53,8 54,9 48,5 
* rekommenderad hastighet     
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6.4 Trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter 
 
Till gruppen oskyddade trafikanter räknas vanligtvis gående, cyklister och mopedister. De är 
till skillnad mot biltrafikanter oskyddade mot väder och vind, men framförallt saknar de ett 
yttre skydd vid en eventuell olycka. Gående och cyklister är också mer känsliga för kuperad 
terräng eftersom de färdas med hjälp av muskelkraft. Det innebär att det ställs särskilda krav 
på utformning och planering för denna grupp. 
 

Forskningen avseende barns säkerhet, speciellt i landsbygdstrafik eller i små orter är 
begränsad, något som tas upp i en litteraturstudie från England (Christie, Dale och Lowe 
2002.). Detta faktum konstateras också av OECD enligt rapporten. Vidare fastställs också att 
betydligt färre barn skadas i trafiken på landsbygden än vad det gör i tätorter, samt att de 
flesta barn på landsbygden som skadats färdades i bil. Det låga antalet olyckor med barn på 
landsbygden gör det svårare att dra slutsatser samt se ett mönster i de olyckor som sker. 
Studien belyser främst förekomsten av olyckor med barn på landsbygd i relation till flera 
olika faktorer. Få av resultaten som tas upp i texten bygger på upplevd eller verklig trygghet 
och säkerhet, eller främst förebyggande säkerhet. Ett av resultaten som presenteras i studien 
visade att 75 % av de oskyddade trafikanter som var inblandade i olyckor inom ett avstånd av 
upp till 20 meter från en korsning, avled eller fick svåra skador. Samma rapport belyser också 
att cyklisterna som stod för 0,3 % av transporterna var inblandade i 3 % av olyckorna. Nyare 
statistik visar att i tätbebyggda områden sker 62 % av olyckorna med barn i eller i nära 
anslutning till korsningar, medan den siffran för glesbygd endast är 38 %. I detta fall avser 
värdena alla typer av olyckor, ej enbart för oskyddade trafikanter. En tidigare studie från 1997 
som också presenteras i rapporten belyser att olyckor med cyklister i glesbygden endast står 
för 9 % av det totala antalet cykelolyckor, men hela 45 % av det totala antalet olyckor med 
dödlig utgång. 
Nedanstående tabell 7, hämtad från Christie, Dale och Lowe (2002) visar på andelen barn som 
var på väg till/från skolan eller inte vid olyckstillfället. Den visar att barn från glesbygd 
skadades i mindre utsträckning vid förflyttningar till eller från skolan jämfört med barn från 
tätbebyggda områden. Däremot blev något fler från glesbygd skadade då det inte avsåg resor 
till eller från skola. 
 
Tabell 7. Från Christie, Dale och Lowe (2002). Andel (%) gående omkomna barn beroende på 
resväg till/från skola eller annan resa, år 1995-2000, medelvärde. 
Resväg: tätbebyggda områden icke tätbebyggda områden 

Till eller från skola 20 11 
Ej till eller från skola 80 89 
 
  



 14 

 
Nedanstående tabell, från samma studie, visar vilken typ av förflyttning barn gjort vid 
olyckstillfället. 
 
Tabell 8. Andel (%) gående omkomna barn beroende på förflyttning och område, år 1995-
2000, medelvärde. 

Korsat vägen från: tätbebyggda områden icke tätbebyggda områden 

närmaste sidan 38 38 
närmaste sidan, skymd 17 8 
bortre sidan  21 24 
bortre sidan, skymd 12 6 

Färdats längs vägen:   

stillastående 3 4 
stillastående och skymd 1 0 
gick mot trafiken 1 4 
gick i samma riktning som trafiken 1 7 
okänt hur personen har gick 6 8 
Totalt samtliga förflyttningar 100 100 
 
 

Johansson, Gårder och Leden (2004) har presenterat en genomgång av olycksdata från 
Sverige och Finland tillsammans med studier av cykel- och fotgängarpassager. Resultaten 
visar att det främst är barn och äldre som är de mest utsatta i trafikmiljön. Risken att skadas 
som gående eller cyklist är högre för barn än för vuxna personer men risken är alltid störst för 
äldre personer. Man har därför föreslagit principer för en trafikmiljö som ökar säkerheten för 
gående och cyklister, speciellt barn och äldre. Huvudprincipen är att den verkliga 
fordonshastigheten inte ska överstiga 30 km/h där barn och äldre korsar gatan. Man bör också 
genomföra åtgärder för att öka sikten och förbättra orienterbarheten i trafikmiljön, enligt 
författarna. 
Författarna har gjort beräkningar på hur stora riskerna är för gående och cyklister med 
avseende på risk att skadas eller dödas. Resultaten som kommer från svenska förhållanden är 
indelade på färdsätt, ålder och trafikmiljö, se tabell 9. Resultaten visar att förhållandena 
varierar för olika åldersgrupper och trafikmiljö, men äldre gående personer (äldre än 64 år) 
löper alltid den högsta risken oavsett trafikmiljö och skadas alltid svårare. Detta kan till viss 
del bero på att en äldre kropp är skörare. I tätort har gående barn i åldern upp till 6 år större 
risk att skadas än barn i åldern 7-14 år. Gående barn och äldre i Sverige löper två till tre 
gånger högre risk att skadas allvarligt eller dödas i tätort jämfört med åldersgrupperna 15-24 
och 25-44 år som har den lägsta skaderisken.  Enligt resultaten är risken lägre för gående barn 
utanför tätort jämfört med andra åldersgrupper, men resultaten kan vara osäkra på grund av 
barns låga exponering i den miljön. Barn som cyklar tillhörande åldersgruppen upp till 6 år 
löper mindre risk att skadas än de i gruppen 7-14 år, detta oavsett trafikmiljö. Likaså är det för 
gående utanför tätort, den yngre gruppen upp till 6 år skadas i mindre omfattning än de 
7-14 år. 
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Tabell 9. Risk för gående och cyklister att skadas eller dödas per miljon personkilometer och 
konsekvenser av dessa olyckor. (Från Johansson, Gårder och Leden 2004) 
 

Risk att 
skadas 

Risk att dödas Risk att  
 eller skadas 

 
dödas Konsekvens 

Gående     
Tätortstrafik     
1-6 år 1,153 0,348* 0,028 0,025 
7-14 år 1,098 0,279 0,011 0,010 
15-24 år 0,532 0,120** 0,007** 0,014 
25-44 år 0,423** 0,098** 0,006** 0,014 
45-64 år 0,495 0,140 0,016 0,032 
65-84 år 1,313** 0,544* ** 0,106* ** 0,080 
1-84 år 0,639 0,183 0,020 0,031 
Utanför tätort     
1-6 år 0,190 0,098 0,011 0,057 
7-14 år 0,214* 0,094 0,014 0,066 
15-24 år 0,232** 0,115 0,030 0,129 
25-44 år 0,132 0,075* 0,020** 0,152 
45-64 år 0,107** 0,061** 0,026 0,238 
65-84 år 0,160 0,097 0,054* ** 0,336 
1-84 år 0,153 0,082 0,027 0,179 
Cyklister     
Tätortstrafik     
1-6 år 1,219 0,179 0,007 0,006 
7-14 år 1,263 0,242 0,009 0,007 
15-24 år 1,394 0,238 0,005** 0,004 
25-44 år 1,081 0,199** 0,007** 0,006 
45-64 år 1,221 0,283 0,015 0,012 
65-84 år 1,664 0,506** 0,075* ** 0,045 
1-84 år 1,244 0,255 0,014 0,011 
Utanför tätort     
1-6 år 0,261 0,058 0,000 0,000 
7-14 år 0,331 0,112 0,009** 0,026 
15-24 år 0,282 0,084** 0,012** 0,041 
25-44 år 0,330 0,119 0,009** 0,029 
45-64 år 0,321 0,141 0,028 0,086 
65-84 år 0,379 0,180* ** 0,071* ** 0,188 
1-84 år 0,325 0,125 0,023 0,071 
*Signifikant skillnad mot det förväntade värdet baserat på exponering och totalt antal olyckor (vid 95 % 
signifikansnivå) Poisson. ** Signifikant skillnad mot det förväntade värdet baserat på exponering och totalt 
antal olyckor (vid 95 % signifikansnivå) Normalfördelning. 
 
De redovisar också en jämförelse av skaderisk vid gångpassager i olika trafikmiljöer, se 
tabell 10. Den visar att risken att skadas eller dödas är betydligt högre utanför tätort. Säkrast 
är en 30-gata i tätort. Risken ökar också med stigande ålder. Ungefär liknande resultat 
presenteras avseende cyklister och avser resandekilometer. Risken är i samtliga fall mycket 
större för cyklister än för gående. 
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Tabell 10. Jämförelse av skaderisk (totalt antal skadade inklusive dödade per miljon 
gångpassager) vid gångpassager i olika trafikmiljöer. (Från Johansson, Gårder och Leden 
2004) 
 30-gata tätort övrigt i tätort utanför tätort 

Totalt antal omkomna eller svårt skadade gående per miljon som korsar en gata. Medel 0,11 

1-64 år 0,03* 0,08 0,11 
65-84 år 0,05* 0,25* 0,13 

Totalt antal omkomna eller svårt skadade cyklister per miljon resandekilometer. Medel 0,73 

1-64 år 0,65 1,06 0,32* 
65-84 år 0,40 1,54* 0,38 
* Signifikant skillnad jämfört med medel baserat på exponering och totalt antal olyckor (vid 95 % 
signifikansnivå). Normalfördelat. 

 
 
Författarna redovisar också data hämtat från Finland. Figur 2 visar andel omkomna gående i 
olyckor efter ålder och det inblandade fordonets hastighet. I de flesta fallen var fordonets 
hastighet högre än 30 km/h. 
 

 
Figur 2. Andel omkomna gående och det inblandade fordonets hastighet. (Från Johansson, 
Gårder och Leden 2004) 
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Gcm-handboken (SKL, 2010), författad av Sveriges Kommuner och Landsting 
tillsammans med Trafikverket presenterar många bra lösningar och råd beträffande gcm-
trafikanter. I handboken visas också olycksstatistik, dock utan möjlighet att koppla några av 
uppgifterna till landsbygd eller till små orter. I övrigt verkar handboken vara en källa till bra 
lösningar rörande oskyddade trafikanter, i alla fall då det berör urbana miljöer. Glesbygd samt 
de små orternas problem behandlas i mycket liten omfattning. Man konstaterar dock att 
mopedförare bör, om möjlighet finns, färdas på separerade cykelbanor vid färd på landsbygd. 
Detta eftersom övriga fordons hastigheter är betydligt högre än i stadsmiljöer. Dessutom 
beskriver man funktionella krav på grusbelagda gcm-vägar som kan förekomma bland annat 
på landsbygden och skötsel av vägkanter på gcm-vägar i allmänhet. Man nämner också att 
bredden på gc-banor på landsbygden kan minskas på grund av det lägre flödet. 
 
 Larsson (2009) har jämfört fotgängarnas skadeutfall beroende på bebyggelsetyp med 
hjälp av olycksdata från databasen STRADA. I studien har både svårt skadade och omkomna 
fotgängare studerats under åren 2003-2007 med avseende på bebyggelsetyperna okänd, 
tätbebyggt och ej tätbebyggt område. Enligt resultaten har de flesta fotgängare både 
omkommit och skadats svårt i tätbebyggda områden, dock visar resultaten att skillnaderna 
mellan bebyggelsetyperna är mindre för omkomna fotgängare än för svårt skadade. Andelen 
svårt skadade är klart störst i tätbebyggt område, se figur 3. 
 

 
Figur 3. Andel svårt skadade fotgängare, medel för åren 2003-2007, fördelat på område (från 
Larsson 2009). 
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6.5 Tillgänglighet och kollektivtrafikens betydelse för landsbygden 
och små orter 
 

I rapporten ”Resande och tillgänglighet i ett glesbygdsområde” (Johansson, Marell och 
Westin, 2000) konstateras att tillgängligheten till olika funktioner varierar kraftigt för boende 
i glesbygd jämfört med boende i en tätort. Variationerna i tillgängligheten genererar således 
också olika resmönster, val av färdmedel samt vilken tid som läggs på resor. Av rapporten 
framgår att de boende i glesbygd anser sig har alternativ till bilen för att uträtta sina ärenden, 
speciellt ärenden som kan anses vara icke arbetsrelaterade. Uppfattningen om den möjligheten 
minskar ju längre från tätorten man kommer. För personer på landsbygden konstateras att det 
ofta inte finns något bra alternativ till bilen.  
 

Johansson och Westin (2000), beskriver i ”Daily travel in sparsely populated areas” 
nyttjandet av kollektiva transportmedel i södra Lappland som lågt. Det är fortfarande främst 
bilen och transporter till fots som utgör den största delen av de dagliga resorna. Mer än 50 % 
av respondenterna svarade att de använder bilen varje dag. En anledning till detta kan vara det 
faktum att möjligheten att resa kollektivt är relativt låg, bra resalternativ saknas. Bilen ger 
också flexibilitet, vilket anses ännu viktigare då olika målpunkter med samhällsservice, arbete 
och fritidsaktiviteter är spridda. Användandet av kollektivtrafik i södra Lappland är lågt, 10 % 
av invånarna uppger att de nyttjar den dagligen, någon gång per vecka eller åtminstone någon 
gång per månad. Trots detta är kollektivtrafiken och taxi viktig för de som saknar körkort eller 
tillgång till bil. Andelen offentligt subventionerade resor med taxi, som till exempel färdtjänst, 
sjuktransporter, skoltaxi mm. är högre i södra Lappland jämfört med kuststaden Skellefteå 
som användes som jämförelse. På samma sätt är subventionerade resor vanligare i inlandet 
jämfört med kommunala centra. Andelen utan körkort är mycket liten i dessa delar av 
Sverige. 
 

Eriksson och Westin (2003) beskriver resultaten från telefonintervjuer som genomförts 
med 11 personer boende i norra Norrlands glesbygd med avseende på kommunikationer och 
förflyttningar till olika fritidsaktiviteter, arbete, skola, service och nöje. Man skildrar till 
största delen de boendes uppfattningar om hur det är att bo i glesbygd, för- och nackdelar 
samt värdet av bra kommunikationer. De berör inte trafiksäkerhet eller trygghet i glesbygd 
något närmare men det framkommer hur bra eller dåliga kommunikationer kan påverka både 
människorna och utvecklingen av ett samhälle. 
 
De intervjuades variationer i färdmedelsanvändningen som fanns var främst mellan de som bodde 
utanför och innanför kommuncentra. Bil ansågs vara ett viktigt färdmedel, både som förare och 
passagerare. För längre arbetsresor använde sig de flesta av endast ett färdmedel, antingen bil eller 
kollektivtrafik, man kombinerade inte olika färdsätt. På kortare arbetsresor promenerade man, 
åkte moped eller cyklade. Många barn och ungdomar med längre avstånd till skola nyttjade 
skolbuss medan de med kortare avstånd gick eller använde cykel eller spark under vintertid. Inget 
av barnen blev skjutsade till skolan med föräldrarnas bil. För andra resor, till exempel till 
fritidsaktiviteter, inköpsresor och besöksresor användes bil eller buss för längre resor, och för 
kortare resor promenerade man, cyklade eller åkte moped. Det framkom också att man ansåg att 
olika färdmedel kräver olika mycket planering. 

I intervjuerna diskuterades mycket angående kollektivtrafikens betydelse. Det gavs emellertid 
exempel på idrottsaktiviteter, föreningsmöten, besök på bibliotek eller liknande som kan vara 
svåra att genomföra utan goda förbindelser. Bland de äldre som deltog i intervjustudien fanns det 
visserligen de som använde kollektivtrafiken för en del resor men få uttryckte ett stort behov av 
kollektivtrafiken. Det kan bero på att behovet av att resa minskar när man blir äldre och att 
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ärenden kan utföras på annat sätt. Behovet av kollektivtrafiken för övriga deltagande 
intervjupersoner var mindre. Intervjuade med körkort använde i stor utsträckning bilen för sina 
resor. De intervjuade utan körkort hade ett visst behov av kollektivtrafik, men i de fall det var 
möjligt valde även de att åka bil –att samåka med andra. Till viss del berodde det på att det 
upplevdes svårt att använda kollektivtrafiken vid exempelvis inköpsresor, då tung packning och 
behovet att ofta utföra flera ärenden på olika platser (ärendekedjor) i den tätort eller stad man 
besökte gjorde resan besvärlig. För att kollektivtrafiken skulle nyttjas ville man även att det 
färdmedelsalternativet ska vara billigare än att åka bil. Intervjustudien visar att kollektivtrafikens 
utformning kan få stor betydelse för de enskilda hushållen. Det framkom också att 
kollektivtrafiken var viktig för företag i glesbygden som har behov av godstransporter eftersom 
det kombineras med persontrafiken. 
 

Pyddoke (2009) har i rapporten Empiriska analyser av bilanvändning och bilägande i 
Sverige gjort statistiska analyser på hur vårt bilanvändande påverkas av olika faktorer. 
Målsättningen var att särskilt undersöka om boende i lands- och glesbygd är mer kostnads- 
och inkomstkänsliga i sitt bilägande och sin bilanvändning än övriga människor i Sverige. 
Några av de mest intressanta resultaten var följande: 
 

• Invånare i tätortsområden äger bilar i mindre utsträckning än landsbygdsinvånare 
• Bilar ägda av invånare i tätortsområden körs mindre än bilar ägda av invånarna i 

landsbygdsområden, men skillnaden är liten 
• Det är små skillnader i känsligheten för förändringar i disponibel inkomst och 

kostnader 
• Bilanvändningens inkomstkänslighet avtar med disponibel inkomst 
• Bilanvändningen är något mer inkomstelastisk i landsbygdsområden än i tätorter 
• Invånare i landsbygd använder sina bilar något mer än tätortsinvånare när de har barn 
• Landsbygdsbor är något mindre benägna att upphöra att äga bil och mer benägna att 

öka det till fler bilar än jämförbara individer i tätort 
• Unga och pensionerade bilägare är mer benägna att upphöra äga bil 
• Förändringar i inkomst beräknas ha försumbara effekter på bilägande 
• Avståndet till arbetet har ingen effekt på benägenhet att äga bil. 

 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL 2012) har i en beräkning presenterat hur 

kollektivtrafikbranschens mål om att öka sina marknadsandelar genom en fördubbling av 
antalet kollektivtrafikresor till år 2020 jämfört med år 2006 ger kraftigt ökade kostnader för 
samhället. Ökat kollektivtrafikresande som innebär en ökad marknadsandel för 
kollektivtrafiken är positivt på flera sätt, det gynnar exempelvis miljön, klimatet och det 
kommunala skatteunderlaget. 
Några av branschens enskilda medlemmar har formulerat egna långsiktiga mål medan andra 
inte gjort det. En del av målen innebär en fördubbling till år 2020, andra innebär fördubbling 
men vid en senare tidpunkt, åter andra har lägre målsättning än fördubbling. Summerar man 
de mål som enskilda medlemmar satt upp med en trendmässig framskrivning för de övriga 
hamnar man på en ökning som uppgår till 34 % enligt SKL. Denna ökning skulle sannolikt 
kosta drygt 50 öre på skatten och en fördubbling betydligt mer konstaterar man.  
SKL säger att mot bakgrund av att förutsättningarna för kollektivtrafik varierar stort mellan 
olika delar av landet bör målet för kollektivtrafikens omfattning också anpassas för olika 
län/regioner. De regionala kollektivtrafikmyndigheter som nu bildas bör därför föra 
diskussioner om mål för kollektivtrafiken inom sina respektive regioner och om hur 
kollektivtrafiken ska finansieras, hur kostnaden ska fördelas mellan resenärerna och mellan 
resenärer och andra menar SKL. 
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6.6 Resvanor i små orter 
 
Data om res- och kommunikationsvanor för personer bosatta i Sverige ger en viktig 
bakgrundsinformation för utformning av den nationella och regionala trafikpolitiken. 
Kunskap om människors resande och kommunikationsmönster är också viktigt för utveckling 
av infrastruktur och trafikutbud, trafiksäkerhetsarbete och forskning. 
 

Den nationella resvaneundersökningen, RES 2005–2006 är den största nationella 
resvaneundersökningen som hittills har genomförts i Sverige. Den handlar om människors 
dagliga resande, vid vilka tidpunkter görs resor, vilka färdsätt används och vad är 
syftet/ärendet för resan. Undersökningen omfattar Sveriges befolkning i åldern 6–84 år. 
 
Några utdrag om resultaten från undersökningen: 

• Under en genomsnittlig dag gjorde 83 % av Sveriges befolkning förflyttningar utanför 
det egna hemmet. 

• Det vanligaste färdmedlet var bil som användes för 64 % av alla resta kilometrar. 
• Under en genomsnittlig dag reste 53 % med bil, 14 % med kollektiva färdmedel och 

5 % både kollektivt och med bil. 
• Totalt reste befolkningen 4 gånger så långt med bil som med kollektiva färdmedel. 
• En genomsnittlig person reste 40 km under en dag, vilket tog 70 minuter. De boende i 

storstäder gjorde de kortaste resorna men samtidigt tog de resorna också längst tid. I 
övrigt var det relativt små skillnader i restid mellan olika boenderegioner. 

• Den genomsnittliga arbetsresan var 16 km. Reslängden på en arbetsresa var längst i 
pendlingskommuner, 20 km, och längsta restiden (35 minuter) hade boende i 
förortskommuner. För glesbygdskommunerna var motsvarande värden 17 km och 
22 minuter. 

• Det var mycket vanligare att åka bil än kollektivt. Närmare 90 % av befolkningen åkte 
bil åtminstone någon gång i veckan, medan bara 30 % åkte med kollektiva färdmedel 
någon gång i veckan. Under en genomsnittlig dag reste 53 % med bil, 14 % med 
kollektiva färdmedel och 5 % både kollektivt och med bil. 

• 76 % av arbetsresorna i glesbygdskommuner sker med bil och 3 % med 
kollektivtrafik. Motsvarande värden i storstäder är 41 % åker med bil och 32 % 
kollektivt. 

 
Gustafsson (2003) har genomfört en sammanställning av svaren från en enkätbaserad 

trafiksäkerhetsundersökning, TSU92- där man tittat på svenskarnas resande med olika 
färdmedel. Uppgifterna avser åren 1996-2002 med tonvikt på de sista tre åren. Nedan 
presenteras ett urval av resultat från undersökningen som berör landet som helhet men även 
delmängder från både tätort och glesbygd. Under tidsperioden 2000–2002 utgjorde resandet i 
personbil nästan 75 % av det totala väg- och spårbundna persontransportarbetet. 
 
Gåendes andel av det totala persontransportarbetet ökade något under den undersökta 
tidsperioden och utgjorde under den sista treårsperioden knappt 2,5 % av detta. Drygt 30 % av 
det totala gåendet skedde utanför tätort. Gåendet i mörker minskade något under hela den 
undersökta tidsperioden. 
 
Cyklandet, som andel av det totala persontransportarbetet, minskade något under den totala 
undersökningsperioden och utgjorde under den sista treårsperioden knappt 2 % av detta. 
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Omkring 10 % av cyklandet skedde på cykelbana utanför tätort och något mer, nära 20 % på 
landsväg. Resterande drygt 70 % skedde i tätort. 
 
I figur 4 visas fördelningen av det totala persontransportarbetet på cykel på cykelbana i och 
utanför tätort för varje vägverksregion. Av det totala cyklandet skedde ungefär 4 % på 
cykelbana i tätort och mindre än 10 % på cykelbana utanför tätort. Skillnader fanns mellan de 
olika vägverksregionerna, till exempel var andelen av cyklandet på cykelbana i tätort nästan 
15 procentenheter högre i Region Skåne än i Region Mitt. Förhållandet var det omvända när 
det gällde cyklandet på cykelbana utanför tätort, där Region Mitt hade drygt fem 
procentenheter högre andel än i Region Skåne. 
 

 
Figur 4. Resandet med cykel på cykelbana som andel av det totala persontransportarbetet på 
cykel uppdelat på trafikmiljötyp och vägverksregion åren 2000-2002 (från Gustafsson, 2003) 
 
Busspassagerarnas resande utgjorde under den sista undersökningsperioden drygt 6 % av det 
totala persontransportarbetet. Resandet som busspassagerare på landsväg minskade sin andel 
något mer än i tätort, sett till hela undersökningsperioden. 
 
Resandet med moped hade en mycket liten andel, ungefär 0,1–0,2 %, av det totala resandet i 
Sverige. Av resandet med moped skedde den större delen, ca 60 % utanför tätort. 
 

I en resvaneundersökning baserad på svaren från invånarna i sju inlandskommuner i 
Västerbotten har Johansson, Marell och Westin (2000) undersökt om det kan uppvisas någon 
skillnad i resande och rörlighet, aktivitetsmönster och tillgänglighet mellan boende i olika 
glesbygdsområden. Som referens har Skellefteå kommun använts. I rapporten delade man upp 
inlandet i tre kategorier. Definitionerna på de tre var följande: 

• Kommuncentra, vilket omfattar kommuncentrum med 5 kilometers omland. Gränsen 
5 kilometer motiveras av att det är ett rimligt avstånd om man exempelvis cyklar 

• Omland, vilket innefattar områden 5-30 kilometer runt kommuncentrum 
• Ytterområde, vilket omfattar områden mer än 30 kilometer från kommuncentrum 
 

I rapporten presenteras vilka olika typer av transportslag som nyttjas samt i vilken 
utsträckning dessa används. Bilanvändningen samt bilinnehavet i glest befolkade områden är 
högre än i övriga landet medan det kollektiva resandet är lägre. I rapporten konstateras också 
att möjligheten för människor att använda cykel eller att gå till fots inte varierar beroende på 
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vart man bor på samma sätt som t.ex. kollektivtrafik gör. Användning av spark samt snöskoter 
är två färdmedel som är utmärkande för landsbygden (i södra Lappland). Det senare används 
till stor del för nöje och rekreation men även för praktiska skäl. För äldre är möjligheten att 
använda spark till stor nytta vid halka samt för att frakta exempelvis matkassar. 
Undersökningen hos glesbygdsinvånarna visade att 60 % av resorna gjordes med bil, för det 
mesta som förare men även som passagerare. 28 % gjordes till fots eller med spark. Cirka 
hälften av personerna uppgav att de inte åkt kollektivt på över ett år. 
 
Det konstateras att personer som bor glesbygd både gör längre och fler resor än 
riksgenomsnittet. Flest resor gör de som bor i ett kommuncentrum. Det konstateras dock att 
glesbygdsborna gör samma typ av resor som övriga invånare men att en större del av resorna 
är arbetsrelaterade medan de boende i Skellefteå gjorde fler fritidsresor. Rapporten innehåller 
flera detaljerade beskrivningar av resmönster och färdmedelsval beroende på respondenternas 
geografiska boendeläge. 
 

En stor del av landsbygdens transporter består av pendlingsresor. I rapporten av Sandow 
och Westin (2010) presenteras nedanstående figur 5, som visar restidernas längd med 
respektive transportslag samt vilka restider som är önskvärda och vad som anses vara längsta 
acceptabla restid. En annan aspekt som framkommit är skillnader mellan könen, kvinnor kan 
tänka sig att gå och cykla längre medan männen kan tänka sig att köra bil längre. I slutsatsen 
av rapporten konstateras att det svenska samhället måste acceptera ett högre bilberoende i 
vissa områden om målet med en levande landsbygd skall uppnås, trots att det går emot de 
miljömål som finns uppsatta. 
 

 
Figur 5. Nuvarande, önskade och längst accepterade restider per färdsätt (från Sandow och 
Westin, 2010). 
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6.7 Mörker och snö i små orter 
 

Nedanstående tabell 11, hämtad från Christie, Dale och Lowe (2002), och beskriver 
antal dödsolyckor med barn vid olika ljusförhållanden, i tätort respektive glesbygd. 
Informationen härstammar från en engelsk databas. De flesta olyckorna har skett i dagsljus. 
Man tror att det kan föreligga ett nära samband med det faktum att de flesta resor sker i 
dagsljus. I mörker där belysning saknas inträffar betydligt fler olyckor i glesbygd (13 %) mot 
i tätort (1 %) medan det är omvända förhållanden där belysning finns och är tänd, 6 % i 
glesbygd mot 15 % i tätort. 
 
Tabell 11. Dödsolyckor med barn beroende på ljusförhållanden och områdestyp (%). 
 tätort glesbygd 
Dagsljus 83  79  
Mörker med tänd belysning 15  6  
Mörker med släckt belysning 1  1  
Mörker, belysning saknas 1  13  
Mörker, okända belysningsförhållanden 1  1  
Samtliga ljusförhållanden 100  100  

 
 
Betydligt fler barn omkom i olyckor vid dagsljusförhållanden i glesbygd jämfört med vuxna 
enligt studien se tabell 12, 79 % mot 49 %, det innebär alltså att 21 % av barnen och 51 % av 
de vuxna omkom i mörkerförhållanden. I mörker där belysning saknades var det 34 % av de 
vuxna och 9 % av barnen som dödades. 
 
Tabell 12. Dödsolyckor i glesbygd med barn och vuxna under varierande ljusförhållanden (%). 
Ljusförhållande barn vuxna 
Dagsljus 79 49 
Mörker med tänd belysning 10 14 
Mörker med släckt belysning 1 2 
Mörker utan belysning 9 34 
Mörker med okänd belysning 1 2 
Samtliga dödsolyckor vid mörkerförhållanden 21 51 
Samtliga väderförhållanden 100 100 

 
 
De flesta dödsolyckorna med barn skedde under goda väderförhållanden, 87 % se tabell 13. 
För vuxna var andelen något lägre, 78 %. Vid dåliga väderförhållanden var andelen omkomna 
vuxna högre än för barn, 21 % mot 13 %. En tänkbar orsak till olikheterna kan enligt 
författarna snarare bero på skillnader i exponering vid olika väderförhållanden än skillnader i 
hur man anpassar sig till vissa vädertyper. 
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Tabell 13. Dödsolyckor i glesbygd med barn och vuxna fotgängare under varierande 
väderförhållanden (%). 
Väderförhållande barn vuxna 
Bra väder, svag vind 87 78 
regn, svag vind 8 11 
snö, svag vind 0 1 
Bra väder, kraftig vind 1 3 
Regn, kraftig vind 1 2 
Snö, kraftig vind 0 0 
Dimma eller dis 1 2 
Andra väderförhållanden 1 2 
Samtliga förhållanden med dåligt väder 13 21 
Okända förhållanden 1 1 
Samtliga väderförhållanden 100 100 

 
 
I figur 6 visar författarna en jämförelse mellan omkomna barn i olika områden och vilken 
trafikkategori man tillhört vid olyckstillfället. Man menar att en jämförelse kan användas till 
att analysera eventuella gemensamma faktorer som bidragit till olyckor och bedöma om det 
finns särskilda problem för barn i vissa områden. I tätort var de flesta omkomna barn 
fotgängare eller cyklister medan flest omkomna utanför tätort tillhörde gruppen passagerare i 
bil. Författarna menar att resultaten stödjer det faktum att de flesta förflyttningar i 
tätbebyggda områden nära hemmet och skolan sker till fots eller med cykel. 
 

 
Figur 6. Dödsolyckor med barn beroende på färdsätt och område (från Christie, Dale och 
Lowe 2002). 
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I en rapport med olycksdata från Sverige (Larsson, 2009) redovisas bland annat en 

genomgång av olycksstatistik från STRADA med avseende på fotgängares säkerhet vid olika 
förhållanden. Resultaten innehåller data från åren 2003-2007 och några av de mest intressanta 
analyserna visar antal svårt skadade och omkomna fotgängare vid olika ljusförhållanden och 
bebyggelsetyper. Det totala antalet omkomna fotgängare fördelade efter bebyggelsetyperna 
okänd, tätbebyggt och ej tätbebyggt inte har förändrats nämnvärt under åren och flesta har 
omkommit i tätbebyggda områden enligt rapporten. De har också jämfört både bebyggelsetyp 
och ljusförhållanden samtidigt. Figur 7 visar perioden och hur olycksfallen fördelat sig. De 
flesta har omkommit i tätbebyggt område i dagsljus men också många då det är mörkare. De 
flesta som omkommer utanför tätbebyggt område dödas i mörker, gryning eller skymning, 
ca 75 %, och antalet som omkommer i dagsljus är betydligt lägre. 
 

 
Figur 7. Genomsnittligt antal omkomna fotgängare per år 2003-2007, fördelat på 
ljusförhållanden och bebyggelsetyp (från Larsson 2009). 
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Antal svårt skadade fotgängare är generellt sett mångdubbelt fler än som de som omkommer 
enligt undersökningen. Fler skadats svårt i dagsljus än i mörker. Skillnaderna mellan 
omkomna fotgängare vid olika ljusförhållanden är mindre men betydligt färre skadas svårt i ej 
tätbebyggda områden se figur 8. 
 

 
Figur 8. Genomsnittligt antal svårt skadade fotgängare per år 2003-2007, fördelat på 
ljusförhållanden och bebyggelsetyp (från Larsson 2009). 
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7. Slutsats och analys 
De framträdande riktningarna som kan spåras från databassökningen visar att kunskapen 
gällande tekniska lösningar samt förståelsen för problemet med oskyddade trafikanterna i den 
aktuella miljön är relativt stor. En tendens som går att urskilja är att studierna ofta behandlar 
frågorna var för sig och främst fokuserar på planering, säkerhet och trygghet och inte så 
mycket på framkomlighet. 
 
Det som, utifrån resultaten i databassökningen, saknas är en bredd av studier avseende 
oskyddade trafikanters möjlighet att färdas med samma typ av transportkvalitet som övriga 
trafikantgrupper på landsbygden eller i små orter. Studier som tar ett helhetsgrepp om de 
oskyddades situation i den aktuella miljön bör därför ses som önskvärda.  
 
Möjligheten för cyklister och gående att med god transportkvalitet kunna röra sig i urbana 
miljöer har studerats och dokumenterats i betydligt större omfattning, i förhållande till samma 
grupps möjlighet att färdas på landsbygden. Bland annat har Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL i samarbete med Trafikverket tagit fram en handbok för gcm-trafik (gång, 
cykel- och mopedtrafik). Handboken är ett stöd vid planering, projektering och drift och 
underhåll av gcm-infrastruktur. Till största delen behandlas urbana miljöer och framförallt 
saknas trafiksäkerhet och trygghet i glesbygd. 
 
Det finns ett flertal studier som berör ämnet kollektivtrafik och landsbygd, ett komplext och 
brett område där samhällsekonomi ofta vägs mot en levande landsbygd. Att finna kopplingar 
till gående och cyklister inom det området är dock svårare. Studierna behandlar främst den 
kollektiva resan samt hur den uppfattas och inte vilka möjligheter som finns att faktiskt kunna 
nyttja den. Alltså hur man angör kollektivtrafiken med gång eller cykel (eller för den delen 
med bil). 
 
Mot bakgrund av SKL:s analys angående ökade kostnader för kollektivtrafiken kommer 
troligen frågan om hur den kan eller ska utvecklas diskuteras vidare. En bra och utvecklad 
kollektivtrafik är viktig, inte bara för landets invånare som bor i glesbygd utan också för att 
förverkliga de tankar om regionförstoring som pågår på många håll, stödja växande 
arbetsmarknadsregioner och att nå upp till miljö- och transportpolitiska mål. 
 
VGU innehåller en stor mängd information angående råd, planering och utformning av våra 
vägar, både i och utanför tätort, i avsikt att ge trafikanterna en god och säker trafikmiljö. 
Dessutom tas stor hänsyn till miljöpåverkande åtgärder. Ibland kan dock upplevas att det 
läggs större vikt vid detaljutföranden än handledning och rådgivning angående trafiksäkerhet 
för oskyddade trafikanter i landsbygdsmiljö. Den svenska utformningsprincipen för landsbygd 
utgår från människors resande med bil vilket yttrar sig i detaljerade anvisningar för 
utformning för fordonstrafik, det finns dock begränsade anvisningar som i samma omfattning 
tar hänsyn till de oskyddade trafikanternas anspråk. 
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Bilaga 1. 
 
Antal träffar i databaserna med respektive sökord. 

sökord 1 sökord 1&2 sökord 1&3 sökord 1&4  Scopus (ej Health Sciences)      Trafikverket biblioteksdatabas     

         Sökord 1 1 & 2 1 & 3 1 & 4  Sökord 1 1 & 2 1 & 3 1 & 4 
"traffic safety" rural "rural areas" "rural traffic"  2741 27 2 0  640 7 0 5 
accessibility rural "rural areas" "rural traffic"  46974 2291 1072 4  551 3 0 0 

mobility rural "rural areas" "rural traffic"  197131 1774 527 1  306 4 0 1 
security rural "rural areas" "rural traffic"  137491 1628 428 0  53 0 0 0 
planning rural "rural areas" "rural traffic"  360942 10522 3502 12  2900 12 2 0 

"traffic planning" rural "rural areas" "rural traffic"  351 7 2 1  48 0 0 0 
pedestrians rural "rural areas" "rural traffic"  7088 123 38 0  51 0 0 0 

bicyclists rural "rural areas" "rural traffic"  315 18 5 0  3 0 0 0 
elderly rural "rural areas" "rural traffic"  65451 1477 577 0  70 2 0 0 
children rural "rural areas" "rural traffic"  517952 12084 4239 2  33 0 0 0 

sustainable rural "rural areas" "rural traffic"  72445 3884 1235 1  119 0 0 0 

"environmentally 
sustainable transport" rural "rural areas" "rural traffic"  20 0 0 0  5 0 0 0 

"public transport" rural "rural areas" "rural traffic"  4456 182 100 1  1694 27 1 2 

              

sökord 1 sökord 1&2 sökord 1&3 sökord 1&4  SKL endast publikationer      Banverket       

         Sökord 1 1 & 2 1 & 3 1 & 4  Sökord 1 1 & 2 1 & 3 1 & 4 
trafiksäkerhet landsbygd landsbygdsområden landsbygdstrafik  43 0 0 0  85 0 0 0 

tillgänglighet landsbygd landsbygdsområden landsbygdstrafik  48 0 0 0  86 0 0 0 
framkomlighet landsbygd landsbygdsområden landsbygdstrafik  6 0 0 0  39 0 0 0 

säkerhet landsbygd landsbygdsområden landsbygdstrafik  63 0 0 0  237 0 0 0 
planering landsbygd landsbygdsområden landsbygdstrafik  74 0 0 0  427 0 0 0 

trafikplanering landsbygd landsbygdsområden landsbygdstrafik  23 0 0 0  10 0 0 0 
gående landsbygd landsbygdsområden landsbygdstrafik  3 0 0 0  351 0 0 0 
cyklister landsbygd landsbygdsområden landsbygdstrafik  3 0 0 0  44 0 0 0 

äldre landsbygd landsbygdsområden landsbygdstrafik  81 0 0 0  146 1 0 0 
barn landsbygd landsbygdsområden landsbygdstrafik  49 0 0 0  82 0 0 0 

hållbar landsbygd landsbygdsområden landsbygdstrafik  37 1 0 0  12 0 0 0 
hållbara transporter landsbygd landsbygdsområden landsbygdstrafik  3 1 0 0  5 0 0 0 

kollektivtrafik landsbygd landsbygdsområden landsbygdstrafik  17 1 0 0  66 1 0 0 

 



 
 

sökord 1 sökord 1&2 sökord 1&3 sökord 1&4  VTI, endast publikationer från 2001 och framåt  Boverket       

         Sökord 1 1 & 2 1 & 3 1 & 4  Sökord 1 1 & 2 1 & 3 1 & 4 
trafiksäkerhet landsbygd landsbygdsområden landsbygdstrafik  360 7 0 0  76 14 1 0 

tillgänglighet landsbygd landsbygdsområden landsbygdstrafik  39 0 0 0  678 71 13 3 
framkomlighet landsbygd landsbygdsområden landsbygdstrafik  43 0 0 0  84 11 0 0 

säkerhet landsbygd landsbygdsområden landsbygdstrafik  390 1 0 0  810 59 11 2 
planering landsbygd landsbygdsområden landsbygdstrafik  59 0 0 0  2579 132 20 3 
trafikplanering landsbygd landsbygdsområden landsbygdstrafik  10 0 0 0  209 39 9 2 

gående landsbygd landsbygdsområden landsbygdstrafik  33 1 0 0  1408 106 20 3 
cyklister landsbygd landsbygdsområden landsbygdstrafik  61 1 0 0  353 46 12 2 

äldre landsbygd landsbygdsområden landsbygdstrafik  94 0 0 0  979 89 16 3 
barn landsbygd landsbygdsområden landsbygdstrafik  64 1 1 0  600 65 11 2 

hållbar landsbygd landsbygdsområden landsbygdstrafik  10 0 0 0  748 69 15 2 
hållbara transporter landsbygd landsbygdsområden landsbygdstrafik  1 0 0 0  47 6 0 0 

kollektivtrafik landsbygd landsbygdsområden landsbygdstrafik  41 0 0 0  244 52 11 3 

              

sökord 1 sökord 1&2 sökord 1&3 sökord 1&4  Transguide            
         Sökord 1 1 & 2 1 & 3 1 & 4      

"traffic safety" rural "rural areas" "rural traffic"  3668 80 17 0      
accessibility rural "rural areas" "rural traffic"  2030 102 15 38      
mobility rural "rural areas" "rural traffic"  297 13 5 12      
security rural "rural areas" "rural traffic"  96 5 3 5      
planning rural "rural areas" "rural traffic"  1175 41 14 41      
"traffic planning" rural "rural areas" "rural traffic"  1070 40 15 41      
pedestrians rural "rural areas" "rural traffic"  149 6 4 6      
bicyclists rural "rural areas" "rural traffic"  20 2 2 2      
elderly rural "rural areas" "rural traffic"  63 6 3 6      
children rural "rural areas" "rural traffic"  146 7 6 7      
sustainable rural "rural areas" "rural traffic"  221 4 3 3      
"environmentally 
sustainable transport" rural "rural areas" "rural traffic"  11 0 0 0      
"public transport" rural "rural areas" "rural traffic"  888 31 9 31      
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