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Sammanfattning 
 

 

Syftet med detta projekt var att studera effekten av ombyggnadsåtgärder på fyra platser i 
Borås. I Maj år 2000 stärktes regeln som reglerar fordonsförares väjningsplikt vid 
övergångställen. Ett annat syfte med projektet var således även att studera effekten av 
regeländringen.  

På två platser genomfördes ombyggnationen före regeländringen, två platser var 
jämförelseplatser. Alla platser valdes därför att skolor fanns i närheten. I studien beaktas 
särskilt barns och äldres framkomlighet och säkerhet som gående.  

Utformningen av korsningarna påverkade trafikanternas beteenden. På den plats där ett 
övergångställe togs bort blev de fotgängare som korsade på det kvarvarande övergångstället 
givna företräde mer sällan än på de platser där övergångställena var kvar. På de platser där de 
flesta korsade gatan på övergångställena gynnades barn mest med avseende på 
framkomlighet. På den plats där färre korsade gatan på övergångstället gynnades barn och 
äldre mindre än andra åldersgrupper med avseende på framkomlighet. När sedan platsen 
byggdes om till gångfartsgata blev fotgängarna givna företräde mindre ofta än jämfört med de 
andra platserna, trots att fordonshastigheterna där var de lägsta som observerades i denna 
studie.  

På jämförelseplatserna där det inte genomfördes några fysiska åtgärder, där ökade 
framkomligheten för gående efter regeländringen, men inte mer för barn än för andra 
åldersgrupper.  

Fordonshastigheterna sänktes kraftigt efter ombyggnationerna, men på ingen plats var 90-
percentilen lägre än 30 km/h vilket var målet med åtgärderna, så målet uppfylldes inte helt 
men nästan..  
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Abstract 
 

 

The primary aim of this study is to study the effects of the reconstruction of four sites in 
Borås, Sweden. The Swedish code concerning car drivers’ responsibility to give way to 
pedestrians was strengthened in 2000. Another goal is to evaluate the short-term effects of the 
change in code. 

Two sites had changes made prior to the change of code, and two comparison sites were left 
unchanged. All the sites were chosen because schools were situated nearby. The focus of the 
evaluation was on children and elderly as pedestrians and cyclists. 

The design of an intersection influences road users’ behavior. At the site where one crosswalk 
was removed, pedestrians that were using the remaining marked crosswalk were given way to 
less frequently than at the other sites. At intersections where most pedestrians used marked 
crosswalks, the children benefited the most in mobility. At the intersection where pedestrians 
used marked crosswalks to a lower extent after reconstruction, children and the elderly had 
the smallest increase in frequency of being given way to. After reconstruction to a court-yard 
street, the pedestrians were given way to a lower extent compared with the other sites, though 
the vehicle speeds were the lowest observed at this study. At the sites were no physical 
changes were made, the change of code improved driver yield behavior but no more towards 
children than other age groups.  

The vehicle speeds were significantly lowered after reconstruction, but, the goal of traffic 
calming of a 90-percentile driving speed below 30 km/h was almost fulfilled at any of the test 
sites. 
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Inledning 
 

 

I maj år 2000 stärktes regeln som reglerar fordonsförares väjningsplikt vid övergångställen. 
Bilförare ska numer ge företräde åt fotgängare som just ska korsa övergångställe eller har gått 
ut på övergångställe. Förut, uttrycktes det i regeln att bilföraren skulle ge företräde när den 
kunde. Fotgängare har fortfarande skyldighet att korsa gatan på ett säkert sätt, precis som 
innan regeländringen, och beakta fordons hastighet och läge innan den korsar gatan på 
övergångställe. Bilförare ska tydligt visa genom att tidigt sakta ner att den har för avsikt att ge 
företräde. Regeländringen gäller inte cyklister, men en person som går och leder sin cykel 
räknas som gående (Vägverket, 2002). I samband med att den nya regeln började gälla togs 
ett antal övergångställen bort i Sverige, ungefär 10 % av alla övergångställen år 2000, och 
ytterligare 5 % år 2001. (Thulin, 2003 (ej publicerat data)). 

Inom ramen för detta projekt utvecklades en metod för att samla in data som underlag för en 
syntes om hur trafikmiljön för barns bör utformas. Det övergripande syftet med projektet har 
varit att insamla data som grund för en syntes om hur trafikmiljön för barn ska utformas. 
Gatudesignen ska tillåta att barn, äldre och funktionshindrade beter sig på ett oväntat sätt, 
kanske förorsakat av att en boll far ut i gatan, att en bekant dyker upp på andra sidan gatan 
eller att den gående inte ser eller hör. Dessa designprinciper har presenterats i Charlotta 
Johanssons doktorsavhandling (2004). 

Syftet med detta projekt var ursprungligen att beskriva långtidseffekten av fysiska åtgärder för 
att öka säkerheten, framkomligheten och tryggheten för gående och cyklister, och då speciellt 
barn och äldre, i tätorten i Borås. De i Borås insamlade data beskriver effekten av 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid fyra korsningar i anslutning till skolor i Borås samt i en 
kontrollkorsning. Det gjordes beteendestudier i samtliga dessa korsningar samt i en 
kontrollkorsning. Eftersom de studerade platserna byggdes om igen ett år efter första 
ombyggnationen är resultaten från denna studie inte långtidseffekt av ombyggnadsåtgärderna. 
Resultaten ska i stället ses som effekter efter kortare tid, korttidseffekt eller mellanlång tids 
effekt, efter varje ombyggnad. Det övergripande målet nås dock, att studera effekten av 
fysiska åtgärder med avseende på barns och äldres säkerhet som gående och cyklister i 
tätorten.  
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Studerade platser 
 

Två platser som har byggts om har studerats. Sjöbotorggatan är en bostadsgata med omkring 
3000 fordon per dag, se figur 1 och 2 samt en gång- och cykelöverfart på en förhållandevis 
trafikerad huvudgata Hultagatan, se figur 3 och 4. Hultagatan byggdes om hösten 1999 och 
Sjöbotorgsgatan tidigt på våren 2000 före lagändringen första maj 2000 om skärpt 
väjningsplikt för gående vid markerade övergångsställen. Båda platserna byggdes om en 
andra gång hösten 2000. Därför var det inte möjligt att studera långtidseffekten, såsom 
ursprungligen planerats utan istället studerades effekten av den andra ombyggnaden.  

Sjöbotorgsgatan var före ombyggnaderna en vanlig 50 km/h-gata. På södra sidan av gatan 
ligger Sjöbo torg och på den norra sidan Sjöboskolan. T-korsningen mellan torget och 
Sjöboskolan förhöjdes, ett av de två markerade övergångsställena över Sjöbotorgsgatan togs 
bort och gatusträckan hastighetsbegränsades till 30 km/h. Hösten 2000 förlängdes 
förhöjningen, det resterande övergångsstället togs bort och gatusträckan skyltades som 
gårdsgata, dvs. fordonsförare skulle köra på de gåendes villkor. 

Tre respektive åtta meter före övergångsstället vid Hultagatan anlades 70 mm höga 
busskuddar vårvintern 2000, se figur 3. Beroende på klagomål från bilisterna sänktes 
emellertid höjden på kuddarna med 15 mm i augusti 2000.  
 

Figur 1. Sjöbotorgsgatan före och efter ombyggnaden till gårdsgata 

 

N 

Sjöbotorggata 

Skola 

Square 

Figur 2. Sjöbotorggatan före (vänster) och efter (höger) första  ombyggnaen. 
 

 2



Figur 3. Hultagatan före och efter ombyggnaden 
 

Figur 4. Hultagatan före (vänster) och efter (höger) ombyggnad. 

 N 

garage 

Hultagatan 

 

Två platser har används som jämförelseplatser. På den första, Trandaredsgatan, har två 
korsninar studerats. Den första korsningen Trandaredsgatan – Trandareds ring ligger ovanför 
Trandaredsskolan, se figur 5. Den andra korsningen Trandaredsgatan – Söderkullagatan ligger 
nedanför Trandaredsskolan, se figur 5. Vid båda platserna var hastighetsgränsen 30 km/h 
under de studerade tidsperioderna. Den övre korsningen är upphöjd med gatsten som 
beläggning och har refug. På den sidan av vägen där skolan ligger är det räcken på hela 
sträckan för att hindra personer att korsa gatan på länken, personerna leds till 
övergångställena. Inga förändringar har gjorts på platserna förutom regeländringen om förares 
väjningsplikt. Eftersom de två korsningarna byggdes om redan år 1993 kunde ingen 
förestudie genomföras.  
 

  
Figur 5. De två studerade platserna i Trandared, övre (vänster) och nedre (höger) korsning. 
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På den andra jämförelseplatsen, Källbäcksrydsgatan har en korsning studerats. Korsningen 
har ett övergångställe med övergångställe och cykelöverfart, se figur 6. En cykelväg går 
parallellt med vägen på norra sidan, högra sidan i bild. Hastighetsbegränsningen är 50 km/h. 
Inga förändringar gjordes på platsen förutom regeländringen om förares väjningsplikt under 
den studerade perioden men platsen har på senare år byggts om med busskuddar. Det har inte 
varit någon polisrapporterad olycka under den studerade perioden.  
 
 

 
Figur 6. Källbäcksrydsgatan. 
 

Sammanfattning av åtgärderna på respektive plats: 

Hulta 
Första ombyggnad våren 
2000: 
 
50/30 km/h  
 
- Bussgupp 70 mm 
- Refug 
- 30 km/h hastighetsgräns 
 
 
 
 
 
Andra ombyggnaden 
hösten 2000: 
 
Fortfarande 50/30 km/h 
 
- Bussguppen sänktes till 
55 mm 

Sjöbo 
Första ombyggnad våren 
2000: 
 
30 km/h 
 
- Ett övergångställe togs 
bort 
- Upphöjd korsning med 
gatsten 
- Avsmalnad gata vid 
upphöjningen 
- 30 km/h hastighetsgräns 
 
Andra ombyggnaden 
2002: 
 
Gångfartsgata 
 
- Sista och andra 
öävergångstället togs bort  
- Förlängd upphöjd yta 

Trandared övre 
30 km/h  
 
- Upphöjd korsning med 
gatsten 
- Refug 
- Räcken vid korsningen 
- 30 km/h hastighetsgräns 
 
Trandared nedre 
30 km/h 
 
- Upphöjd övergångställe med 
gatsten  
- Refug 
- Räcken vid korsningen 
- 30 km/h hastighetsgräns 

Källbäcksrydsgatan
50 km/h 
 
- Inga åtgärder 
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Metod 
 

 

Platserna videofilmades från olika vinklar för att fånga de olika trafikanternas beteenden och 
deras möten i fyra tidsperioder. I figur 7 visas hur videofilmningen gick till.  
 

 

Närbildkamera 

Översiktskamera 

Översiktkamera 

 
 
Figur 7. Exempel på videofilmning. 

Fotgängares och cyklisters passage över gatan kodades och analyserades manuellt. Alla 
passager med barn (0-12 år), ungdomar (13-19 år) samt äldre (äldre än 64 år) som fotgängare 
eller cyklist kodades samt alla konflikter (enligt Almqvist och Ekman, 1999) och ”High 
Severity Situations” (på svenska situationer) oavsett de inblandades ålder. ”High Severity 
Situations” är oftast mindre allvarliga än en allvarlig konflikt. Även om trafikanterna inte har 
en kollisionskurs kan interaktioner bli kodade som High Severity Situations. Svensson (1998) 
menar att det kan finnas en tröskel i hierarkin i graderingen av allvarlighet inom 
konfliktstudietekniken där över tröskeln konflikten visar på en hög koppling till olyckor, och 
under tröskeln visar på relativt ofarliga interaktioner som ger en positiv inlärningseffekt. 
Förekomsten av konflikter lågt ner i konflikthierarkin skulle därför kunna vara ett bra tecken. 
Men denna tröskel kan vara olika belägen i hierarkin om ett barn är inblandat. Barn förstår 
inte alltid sambandet mellan hastighet, avstånd och tid och kan därför inte lära sig av sina 
misstag (Cross, 1988). 

Kodningen av videoupptagningarna gjordes med 37 olika parametrar som kan grupperas i tre 
grupper, först beskrivning av fotgängaren eller cyklisten och deras beteenden, sedan 
beskrivning av fordonet och bilistens beteende och till sist beskrivning av interaktionen dem 
emellan. Vid jämförelse av 1,5 h videomaterial bestående av 47 passager hade två 
observatörer 83 % överensstämmelse i kodningen av beteenden. När den svåraste parametern 
att koda, fotgängares och cyklisters huvudvridningar, uteslöts var överensstämmelsen 89 %. 
Ett Baysianskt angreppssätt har använts för att utforska data. 
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Studerade parametrar: 
 
- Kön  
 

- Tempo efter korsningen  
 

- Typ av första fordon som 
fotgängaren möter 

 
- Ålder  
 

- Huvudvridningar före 
trottoarkant  

 

- Om övergångstället är i början eller 
slutet av korsningen för bilföraren  

 
- Färdsätt  
 

- Huvudvridningar vid trottoarkant 
 

- Omkörning nära övergångställe  
 

- Antal personer i gruppen  
 

- Huvudvridningar på första 
körfält  

 

- Typ av interaction, om fordon från 
vänster ger företräde och hur  

 
- Kön på äldsta i gruppen  

 
- Huvudvridningar på refug 

 
- Om fordon från vänster ger 

företräde  
 

- Ålder på äldsta i gruppen  
 

- Huvudvridningar på andra körfält 
 

 

- Typ av interaction, om fordon från 
höger ger företräde och hur  

 
- Om personen stannar vid 

trottoarkant  
 

- Antal bilar som passerar innan 
personen når trottoarkant  

 

- Om fordon från höger ger företräde 
 

- Om personen stannar på 
refugen 

 
 

- Antal bilar som passerar när 
personen står vid trottoarkant  

 

- Hur bilföraren ger företräde  
 

- Om personen korsar på 
övergångstället  

 

- Antal bilar som passerar på andra 
körfält innan personen når 
refugen  

 

- Accepterad tidslucka mellan bilar  
 

- Korsar gartan rakt eller snett  
 

- Antal bilar som passerar på andra 
körfält när personen står på 
refugen  

 

- Väntetid vid trottoarkant och på 
refug  

 

- Tempo före korsningen 
 

- Varifrån första bilen kommer  
 

- Tid det tar att korsa gatan 
 

- Tempo första körfält  
 

- Vilken bil ger företräde, nummer 
på bilen  

 

- Kommentarer 
 

- Tempo andra körfält  
 

  

 

Fria fordons hastighet mättes med radar eller laser i korsningarna, just före övergångsställena 
d.v.s. den teoretiska platsen för avvärjande av kollisioner men även på övergångstället då så 
var möjligt. På de platser där busskuddar byggdes mättes hastigheterna just före busskudden.  

Korsningarna studerades enligt konfliktstudietekniken av tränade observatörer. 
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Beskrivning av data 
 

 

Platserna videofilmades i fyra tidsperioder:  

1. Före regeländring och ombyggnad (Maj 1999), 

2. Efter ombyggnad (Mars 2000), 

3. Efter både regeländring och ombyggnad (Maj 2000). 

4. Efter andra ombyggnad (med andra ord två år efter regeländring), (Maj 2002). 
 

Första ombyggnationen var slutförd samtidigt som regeländringen genomfördes. 
Jämförelseplatserna studerades för att kartlägga eventuella allmänna förändringar i 
trafikantbeteenden. Det visade sig dock att fotgängar- och cyklistflödena vid 
Källbäcksrydsgatan var för låga för kvantitativa studier om trafikantbeteenden, men mätning 
av fordonshastigheter gick att genomföra där. Försöksuppställningen är därför inte optimal, 
och vissa resultat kan därför bero på allmänna förändringar i transportsystemet och inte en 
effekt av ombyggnationerna. I figur 8 visas försöksuppställningen. 
 
Korsning Beskrivning  

Hulta Ombyggd två 
gånger  

 X R X Regel- X R   X   

Sjöbo Ombyggd två 
gånger 

 X R X ändring X R   X   

Trandared övre Ombyggd tidigare, 
jämförelseplats  

   X  X    X   

Trandared 
nedre 

Ombyggd tidigare, 
jämförelseplats 

   X  X    X   

Källbäcksryd Jämförelseplats  S    S    S   

   1999   2000   2001   2002  
 
X= Videofilmning och hastighetsmätning,    S=Bara hastighetsmätning,    R= Ombyggnation. 
 
Figur 8. Översikt av försöksuppställning.  

Studien resulterade i totalt 87 timmar videofilm. Totala antalet observationsstudier var 4088, 
och av dessa gällde 3378 gående. Totala antalet mätbara konflikter var lågt, 21 st, och antalet 
allvarliga konflikter var väldigt lågt, totalt 4 st. Det observerades inga konflikter i den fjärde 
sista tidsperioden. 
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Resultat 

Fordonshastigheter 

Fordonshastigheten sänktes signifikant på de plaster som byggdes om, se Tabell 1. På 
Hultagatan, före ombyggnad, var medelhastigheten 49 km/h (90-percentil 57 km/h) för 
eftermiddagstrafiken. I mars år 2000 efter första ombyggnad var medelhastigheten 30 km/h 
(90-percentil 36 km/h). I maj efter det att regeländringen var genomförd var medelhastigheten 
29 km/h (90-percentil 34 km/h). Efter det att bussguppet sänktes var medelhastigheten 
32 km/h (90-percentil 41 km/h), en signifikant ökning. 

I korsningen i Sjöbo var medelhastigheten 39-40 km/h innan ombyggnad, och efter första 
ombyggnad var medelhastigheten signifikant sänkt till 28 km/h för morgontrafiken och 
22 km/h för eftermiddagstrafiken. Efter andra ombyggnationen var medelhastigheten 
26 km/h. 90-percentilen var då 30 km/h vilket innebär att  målet med ombyggnaden, att 90-
percentilen ska vara 30 km/h var uppfyllt. 

I tabell 1 redovisas även medelhastigheterna för jämförelsekorningarna, vilket visar en 
sänkning av hastigheterna även där. Detta tyder på en allmän sänkning av 
fordonshastigheterna på ca 5 km/h efter regeländringen. Tunga fordons hastigheter 
analyserades särskilt. Deras medelhastighet var ca 1-2 km/h lägre än övrig trafiks. 

En hastighetssänkning från 50 km/h till 30 km/h som har skett vid de ombyggda plasterna 
leder till en kraftig sänkning av risken för allvarlig eller dödsolycka för gående och cyklister. 
Enligt en modell presenterad av Pasanen (1991) är risken för allvarlig eller dödsolycka 8 ggr 
större vid en fordonshastighet på 50 km/h än 30km/h. 

Table 1. Fordonshastigheter (km/h). 
Korsning Parameter Före ombyggnad Efter ombyggnad Efter ombyggnad och 

regeländring 
Efter andra 
ombyggnad 

 morgon efter-
middag

tunga 
fordon

efter-
middag

tunga 
fordon

morgon efter-
middag 

tunga 
fordon 

morgon efter-
middag

Hulta medel 53,0 48,5 47,6 30,1 29,6 28,4 29,2 27,0 32,4 -
 st. avv. (medel) 0,8 0,4 1,2 0,5 1,2 0,7 0,4 1,1 1,5 -
 90-perc  61,0 57,0 57,8 36,2 32,8 34,4 34,4 34,1 40,9 -
 n 90 258 37 89 12 47 127 20 22 -
Sjöbo medel 40,4 38,6 36,0 - - 27,9 22,4 21,4 25,6 25,7
 st. avv. (medel) 2,5 0,7 1,8 - - 0,6 0,4 1,9 0,9 1,4
 90-perc 49,0 48,4 42,0 - - 34,3 28,0 24,0 31,8 32,6
 n 28 109 11 - - 78 105 11 34 17
Trandared  medel - - - - - 31,1 33,0 31,0 28,9 -
övre st. avv. (medel) - - - - - 0,6 0,5 1,4 1,3 -
Jämförelse- 90-perc  - - - - - 37,7 39,0 37,0 34,4 -
korsning n - - - - - 64 81 13 17 -
Trandared medel - - - - - - 28,8 26,0 26,7 -
nedre st. avv. (medel) - - - - - - 0,5 1,6 0,5 -
Jämförelse- 90-perc  - - - - - - 35,0 32,0 33,0 -
korsning n - - - - - - 110 14 92 -
Källbäcksryd medel - 52,1 49,7 - - 46,0 46,6 45,0 - -
Jämförelse- st. avv. (medel) - 0,5 1,3 - - 0,6 0,9 1,5 - -
korsning 90-perc  - 61,0 57,0 - - 54,0 55,6 54,8 - -
 n - 226 29 - - 107 85 27 - -
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Fotgängares huvudvridningar 

Skillnaden i fotgängarnas beteenden beroende på tidsperiod analyserades och testades 
statistiskt med hjälp av χ2-test. Signifikanta skillnader (p<0.05) kommenteras i den följande 
texten. Fotgängares huvudvridningar studerades och användes som ett indirekt mått på om 
fotgängarna såg sig om eller inte innan de korsade gatan. Analyserna delades in i två typer, 
om en bil var nära när personen skulle korsa eller om det inte var det, dvs. om det var en 
ostörd passage. Det har visat sig i flera åtgärder leder till att trafikanterna ändrar sitt beteende 
så att den teoretiska effekten med en åtgärd uteblir. En negativ förändring av trafikant 
beteendet kan tolkas som en kompensationseffekt av den potentiella säkerhetseffekten av en 
fysisk hastighetssänkande åtgärd. Därför var hypotesen i studien av trafikantbeteenden, med 
avseende på huvudvridningar innan personen korsade gatan, att de skulle minska efter åtgärd. 
Resultaten i studien bekräftade detta.   

Eftersom barn stod i fokus för analysen och det var lättare att observera huvudvridningar just 
vid trottoarkant, än innan trottoarkant, fokuseras analysen på dessa för gruppen barn.   

I Hulta minska frekvensen av barn som gjorde huvudvridningar åt båda håll innan de korsade 
gatan från 87 % till 47 % (p=0.005) efter första ombyggnad, se tabell 2. I Sjöbo så ca 70 % av 
barnen åt båda håll, både före ombyggnad och efter första ombyggnad och regeländringen. 
Efter andra ombyggnad minskade andelen som gjorde huvudvridningar till 44 % (p<0.001).  

Av de barn som korsade gatan och inte mötte någon bil såg ca 50 % av barnen åt båda håll i 
Hulta oavsett tidsperiod. I Sjöbo var motsvarande andel 40 % före och efter första ombyggnad 
och 30 % efter andra ombyggnad.  

Vid en av jämförelseplatserna, Trandared nedre, var andelen barn som gjorde 
huvudvridningar åt båda håll mer eller mindre oförändrat oavsett tidsperiod, ca 20 % av dem 
som mötte någon bil och 30 % av dem som inte mötte någon bil. I Trandred övre var andelen 
ca 25 % oavsett tidsperiod och om de mötte någon bil eller inte.  

 

Fotgängare som stannade vid trottoarkant 

Hypotesen att barn stannade mindre vid trottoarkant bekräftades. Andelen fotgängare som 
stannade vid trottoarkant innan de korsade gatan minskade i Hulta och även till viss del även i 
Sjöbo efter första ombyggnad (p=0.05 för Hulta och p=0.05 för Sjöbo), se tabell 2. Även 
regeländringen ledde till att fotgängarna stannade vid trottoarkant mer sällan. Barn och äldre 
stannade mer ofta vid trottoarkant än andra åldersgrupper när de mötte någon bil. Även i 
jämförelsekorsningarna i Trandared minskade andelen som stannade vid trottoarkant efter 
regeländring (p=0.01 vid den övre korsningen, ingen signifikant skillnad i den nedre 
korsningen) men förändringen var inte lika stor som i Hulta och Sjöbo. Ungefär 10 % alla 
fotgängare som inte mötte någon bil stannade vid trottoarkant oavsett tidsperiod. 

 

Fotgängare som blev givna företräde 

Oavsett om fotgängarna korsade gatan på övergångställena eller ej så blev de oftare givna 
företräde efter åtgärderna på de studerade platser, se tabell 2.  
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Andelen var dock mycket lägre för dem som korsade gatan utanför övergångställena. 
Ökningarna var inte heller alltid statistiskt signifikant. Den högsta andelen fotgängare som 
blev givna företräde var vid övre korsningen i Trandared där mer än 80 % av alla fotgängare 
var givna företräde efter regeländringen. Den lägsta andelen som blev givna företräde var vid 
korsningen i Sjöbo efter den första ombyggnationen där bara 45 % av barnen blev givna 
företräde efter regeländringen. Den största ökningen som observerades om barn som blev 
givna företräde var i Hulta där ökningen var från 14 % innan ombyggnation till 51 % efter 
ombyggnation (p=0.013). 

Tabell 2. Andel (%) av fotgängarna som gör huvudvridningar åt båda håll vid trottoarkant, stannar vid 
trottarkant, given företräde av bilist och korsar på övergångstället.  
  Hulta Sjöbo Trandared övre Trandared nedre 

  Före Efter 
ombygg-

nad 

Efter 
regelän-

dring 

Efter andra 
ombyggnad

Före Efter första 
ombyggnad 

och 
regeländring

Efter andra 
ombygg-

nad

Efter 
ombygg-

nad 

Efter 
regelän-

dring 

Efter 
ombygg-

nad

Efter 
regelän-

dring

Huvudvridningar och personen möter någon bil  
Barn n 23 34 31 16 65 41 32 56 78 69 64
0-12 år % 87 47* 35 44 68 73 44* 27 22 20 20
Äldre n 24 20 10 11 61 26 22 5 0 8 15
>64 år % 88 80 90 82 89 96 45* 20  25 67
Totalt, inkl. vuxna       
(20-64 år) och  n 168 232 170 60 358 174 78 108 116 151 161
ungdomar (13-19 år) % 86 60* 62 67 80 79 44* 29 26 28 45*
Huvudvridningar och personen möter inte någon bil 
Barn n 14 9 15 19 37 39 36 33 29 44 25
0-12 år % 50 33 47 47 38 49 31 33 41 30 28
Äldre n 6 3 5 27 31 16 20 2 0 7 3
>64 år % 67 67 60 78 71 75 50 50  57 100
Totalt, inkl. vuxna       
(20-64 år) och  n 94 99 106 113 247 178 82 63 47 83 49
ungdomar (13-19 år) % 65 47* 56 59 63 47* 45 24 40 36 41
Stannar vid trottoarkant när personen möter någon bil  
Barn n 26 36 34 16 88 54 37 62 98 75 70
0-12 år % 69 56 47 19 57 37 49 34 15* 27 17
Äldre n 25 22 12 10 66 32 27 5 20 11 16
>64 år % 60 36 75 30 68 37* 33 0 0 45 31
Totalt, inkl. vuxna       
(20-64 år) och  n 177 244 196 54 397 219 88 117 140 171 174
ungdomar (13-19 år) % 58 41* 34 13* 50 42* 38 31 13* 27 22
Given företräde när personen korsar på övergångstället  
Barn n 21 35 31 11 68 20 Inget 59 78 71 61
0-12 år % 14 51* 68 82 25 45 övergång- 56 86* 63 74
Äldre n 21 18 10 10 55 6 ställe 5 0 9 13
>64 år % 14 44 70 40 25 0 20  44 77
Totalt, inkl. vuxna       
(20-64 år) och  n 150 219 164 43 304 60 113 115 140 144
ungdomar (13-19 år) % 12 49* 66* 65 21 45* 57 86* 62 76*
Given företräde när personen inte korsar på övergångstället 
Barn n 6 1 3 5 18 36 39 3 20 4 9
0-12 år % 0 0 0 100 17 25 49 0 55 50 0
Äldre n 4 4 2 0 11 28 27 0 0 2 3
>64 år % 0 0 50 0 36 37   100 33
Totalt, inkl. vuxna       
(20-64 år) och  n 31 26 34 13 91 163 91 5 25 31 31
ungdomar (13-19 år) % 3 19 35 100* 14 33* 36 20 60 41 29
Korsar på övergångstället  
Barn n 41 45 50 35 141 131 Inget 95 134 121 97
0-12 år % 71 98* 94 63* 75 32* övergång- 97 78* 90 89
Äldre n 32 25 17 37 101 58 ställe 20 19 7 -
>64 år % 75 84 88 86 84 31* 75 74 100 -
Totalt, inkl. vuxna       
(20-64 år) och  n 281 351 314 168 677 474 181 197 260 228
ungdomar (13-19 år) % 75 89* 84 70* 75 28* 97 81* 81 79

* 95 % signifikant skillnad från tidigare tidsperiod. 
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Efter andra ombyggnationen ökade andelen ännu mer, då blev 82 % av barnen givna 
företräde. Den tydligt högre andelen personer som blev givna företräde i Trandared och Hulta 
jämfört med Sjöbo beror mest troligt att på dessa platser syns övergångställena tydligt i 
trafikmiljön och fotgängarna korsade även gatan oftast på övergångställena. Efter andra 
ombyggnationen i Sjöbo fanns det inte kvar något övergångställe men det hade inte någon 
negativ effekt på barnens, äldres och andras framkomlighet mätt i om de blev given företräde 
av någon bilist. Det beror mest troligt på att efter andra ombyggnad var ytan utformad som en 
gångfartsgata vilket kan påverka fordonsförarnas förväntningar och beteenden, men å andra 
sidan ökade inte framkomligheten signifikant.  

 

Var fotgängare korsar gatan 

Andelen fotgängare som korsade gatan på övergångstället (och inte utanför det) ökade för alla 
fotgängare i Hulta efter första ombyggnad från 75 % till 89 % (p<0.00001), se tabell 2. 
Antagligen märkte fotgängarna fördelarna med ombyggnationerna och korsade därför gatan 
på övergångstället. I Sjöbo minskade andelen som korsade på övergångstället från 75 % till 
28 % efter första ombyggnad. Det reflekteras även i andelen av fotgängarna som blev givna 
företräde av någon bilist vilket tidigare har beskrivits. I Sjöbo var fotgängarna som korsade på 
det kvarvarande övergångstället givna företräde mer sällan än på de andra platserna där 
övergångställen fanns kvar efter ombyggnad. 

Regeländringen påverkade fotgängarnas korsningsbeteenden. Vid de två korsningarna i 
Trandared minskade andelen som korsade på övergångstället med ca 10 procentenheter trots 
att de tydligt markerade övergångställena med räcken på sidorna är designade för att förhindra 
fotgängarna att korsa på andra platser. En liten nästan signifikant sänkning skedde även i 
Hulta i andelen som korsade på övergångstället efter regeländring från 89 % till 84 %. 

 

Konflikter 

I figur 9 framgår de konflikter med TO-värden och hastigheter för avvärjande trafikant 
(gående, cyklister eller fordonsförare) som observerades under de tre första tidsperioderna. 
Inga konflikter observerades i tidsperiod 4. Det syns en förändring intervallet för 
allvarlighetsgrad för de tre tidsperioderna (från 0,5-5 s till 1-3 s). Anledningen till att 
intervallet smalnar av kan vara att i den första tidsperioden var det oftast den gående eller 
cyklisten som gjorde den avvärjande manövern och deras lägre hastighet leder oftast till högre 
TO-värden. I de senare tidsperioderna var det oftare fordonsföraren som gjorde den 
avvärjande manövern och deras högre hastighet leder till lägre TO-värden.  
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Figur 9. Observerade konflikter med TO-värde och hastigheter.  
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Diskussion och slutsats 
 

 

Huruvida fotgängarna korsade gatan på övergångstället berodde delvis på utformningen av 
trafikmiljön. Detta påverkade även tydligt fordonsförarnas beteenden gentemot fotgängarna. I 
Sjöbo där korsningen höjdes upp och ett övergångställe togs bort i första ombyggnationen, där 
korsade fotgängarna mer sällan på det övergångställe som var kvar. Fotgängarna blev också 
inte lika ofta givna företräde som på de andra platserna, trots att fordonshastigheterna var de 
lägsta observerade i denna studie. I Hulta korsade fotgängarna oftare gatan på övergångstället 
efter ombyggnationen.  

På de platser där de flesta korsade gatan på övergångställena gynnades barn mest in denna 
studie med avseende på framkomlighet. Enligt designprinciperna i t.ex. Lugna Gatan! 
(Svenska kommunförbundet, 1998) ska övergångställen tas bort på 30km/h – gator, men det 
finns fortfarande övergångställen på 30 km/h – gator. Det uttrycks också att säkerheten, 
framkomligheten, tydligheten och tryggheten ska vara hög för fotgängare på gator med 
hastighetsgränsen 30 km/h. Det kan finnas en motsats i dessa två mål eftersom det finns 
övergångställen på 50/30 km/h – gator och 50 km/h – gator. Frågan är kanske inte om vi ska 
ha kvar övergångställen på gator med hastighetsgräns 30 km/h, utan snarare att tillhandahålla 
tydliga konsistenta riktlinjer för utformning av trafikmiljön.  

I Hulta sänktes bussguppen från 70 mm till 55 mm efter klagomål från fordonsförare. Då 
ökade fordonens medelhastighet från 29 km/h till 32 km/h och 90-percentilen ökade från 34 
km/h till 41 km/h, vilket leder till en säkerhetsförsämring för gående och cyklister.  
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