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Abstract 

 
School children, the handicapped, and the elderly were given an opportunity to give their 
view on the reconstruction that created the Zero-Vision Loop in Trollhättan.  The local 
chapters of the organizations for the visually and mobility impaired people were contacted in 
the fall of 2001.  A questionnaire was distributed to ten visually impaired people, five men 
and five women.  A different questionnaire was sent to fifteen people with mobility 
challenges.  A school survey was administered among school children in grades 5 and 6 of 
Hjortmosseskolan in May of 2001, a few weeks after the completion of the reconstruction.  
Also, a few roadside interviews were made, primarily with elderly road-users. 
 
The different groups had diametrically opposing views on the success of the reconstruction.  
The visually and mobility impaired people felt that the reconstruction was problematic.  A 
specific problem to the visually impaired was the lack of specific markings for this group.  
Many wanted conventional zebra crosswalk striping at the crossings to indicate their exact 
locations, especially to themselves.  Other adults, elderly and children, however, experienced 
improved safety and mobility as a result of the reconstruction. 
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Förord 

 
Föreliggande studier har bekostats av Skyltfonden vid Vägverket. Kontaktpersoner för 
Trollhättans kommun har varit Krister Isaksson och Karin Westman på tekniska verken och 
Anne-Marie Lilja för Hjortmosseskolan. Ett särskilt tack till KarinWestman för framtagandet 
av den fina kartan över Hjortmossen (figur 1). Kontaktperson för De synskadades riksförbund 
har varit Bo Fremeng och för De Handikappades riksförbund Barbro Kidö. Kristin Nilsson 
har varit Luleå tekniska universitets kontaktperson gentemot de synskadades och de 
handikappades riskförbund samt utformat och kodat enkäterna. Prof. Per Gårder har 
medverkat som expert i projektet. Lars Leden har varit projektledare, analyserat materialet 
och skrivit föreliggande arbetsrapport. 
 
Inom skyltfondsprojektet ingår också bl.a. hastighetsmätningar och beteendestudier baserade 
på videoinspelningar. Metodiken för beteendestudierna presenteras  på vår hemsida  
http://www.sb.luth.se/tft/barnvis/barnvis.html. Där kommer också resultaten att presenteras så 
snart de föreligger. 
 
Projektet ingår i vägverksprojekt syftande till ta fram underlag för riktlinjer för utformning av 
trafikmiljö för barn, äldre och funktionshindrade och följs av en referensgrupp bestående av 
Anette Rehnberg, Urban Lindqvist, Jan Moberg och Per Wramborg. 
 
Fotona i arbetsrapporten har tagits av Lars Leden. 
 
Ett varmt tack till alla för visat engagemang för barnens, funktionshindrades och de äldres 
bästa. 
 
 
Luleå i april 2002 
 
 
Lars Leden
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Sammanfattning 

 
Skolbarn, funktionshindrade och äldre gavs möjlighet att ge sin syn på ombyggnaden till 
nollvisionsslinga i Trollhättan. Lokalavdelningarna i Trollhättan för De synskadades förbund 
och De Handikappades Riksförbund, DHR kontaktades under hösten 2001. En enkät 
distribuerades till tio synskadade, fem män och fem kvinnor. En annan enkät  sändes ut till 15 
rörelsehindrade. En skolenkät genomfördes med skolbarnen i klass 5 och 6 vid 
Hjortmosseskolan i maj år 2001 några veckor efter att ombyggnaden hade blivit helt klar. 
Dessutom genomfördes några vägkantsintervjuer med främst äldre. 
 
De olika grupperna hade helt olika syn på hur ombyggnaden hade lyckats. Synskadade och 
rörelsehindrade upplevde ombyggnaden som problematisk Särskilda markeringar för 
synskadade saknades helt enligt de synskadade respondenterna. Många efterlyste 
konventionella övergångsställesmarkeringar på gångpassagerna för att tydliggöra passagen 
framför allt för dem själva. Tillfrågade vuxna, äldre och skolbarn upplevde däremot i 
allmänhet att ombyggnaden förbättrat säkerhet och framkomlighet.
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1 Bakgrund och syfte 
 
På uppdrag av skyltfonden vid Vägverket utvärderar Luleå tekniska universitet ombyggnaden 
i Trollhättan till s.k. nollvisionsslinga. Syftet är att skaffa underlag för vägverkets riktlinjer för 
hur trafikmiljön för barn, äldre och funktionshindrade bör vara utformad. Föreliggande 
arbetsrapport är en delrapport som presenterar resultatet av intervjuer med skolbarn, äldre och 
funktionshindrade. 
 
En annan utgångspunkterna för arbetet är FN:s barnkonvention, som trädde i kraft 1990. 
Konventionen är ett juridiskt bindande dokument och är antagen av 20 stater, däribland 
Sverige. Konventionens budskap  kan sammanfattas i en mening: Barn skall respekteras och 
t.ex. ska barns och ungdomars inflytande och delaktighet i samhälls- och trafikplaneringen  
utvecklas.  
 
Feil & Lindh (2000) har kartlagt hur barns rättigheter och intressen beaktas i den fysiska 
planering som genomförs i kommuner inom Vägverket Region Norr. Piteå kommun kom att 
bli en mönsterkommun och en modell för andra kommuner att ta efter. Främst gäller det 
följande punkter: 
1. Att barn ska vara med som ett utredningsdirektiv i samhällsplaneringen. 
2. Att en barnkonsekvensanalys görs vid utredningar. 
3. Att barn ska höras i remissförfarandet 
4. Att det ska finnas en checklista för barnens bästa i samhällsplaneringen, en s k 

barnchecklista. 
5. Att det ska finnas en barngrupp i kommunen med representanter från de olika partierna. 
 
Punkt 3 kan utökas till att barn, äldre och funktionshindrade ska höras i ett remissförfarande 
både före och efter genomförandet av ombyggnader. I föreliggande utredning har vi som ett 
led i detta gett ett antal barn, äldre och funktionshindrade möjlighet att få komma till tals och 
berätta om hur ombyggnaden till nollvisionsslinga påverkade deras upplevda säkerhet och 
framkomlighet. Det är vår förhoppning att Trollhättans kommun, Vägverket och många andra 
på så vis får värdefull kunskap för utformning av trafikmiljö för barn, äldre och 
funktionshindrade 
 

2 Urval av försökskorsningar 
 
För att få mera  kunskap om barnens bästa i samhällsplaneringen valde vi två korsningar på 
nollvisionsslingan i närheten av en skola med låg- och mellanstadium, nämligen 
Hjortmosseskolan. Det blev då naturligt att välja korsningen mellan Hörngatan och 
Klintvägen (vid skolan) samt gångpassagen över Karlstorpsgatan (vid VIVO), se figur 1. 
Skoleleverna i femte och sjätte klass i Hjortmosseskolan fick välja den av de två korsningarna 
som han/hon känner bäst till och svara på frågorna för just den valda korsningen.  
 
I enkäterna till synskadade och rörelsehindrade ställdes frågorna mera öppet, se bilaga 1 och 
2, och kom på så vis att beröra hela nollvisionsslingan. I enkäterna till synskadade och 
rörelsehindrade fanns två kartbilagor, en över hela tätortsslingan och en särskild karta över 
Hjortmossen med de två försökskorningarna och 30-sträckan mellan dem 
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3 Utformning av korsningarna före och efter ombyggnad 
 
Ombyggnaden till nollvisionsslinga i Trollhättan påbörjades sommaren 2000. I 
nollvisionsslingan ingår delar såväl utom som inom tätort. Föreliggande rapport utvärderar 
tätortsdelen. Enligt nollvisionen ska motorfordon inte tillåtas köra fortare än 50 km/h om det 
finns risk för en sidokollision med andra motorfordon. Om det finns risk för kollision med 
fotgängare och cyklister ska motorfordonens hastighet tillåtas vara högst 30 km/h. Som en 
konsekvens av detta har i Säkrare trafikmiljö i tätort (1997), Lugna gatan (1998) definierats en 
ny typ av gata i tätort, den så kallade 50/30 gatan. På en sådan gata begränsas motorfordonens 
hastighet till 30 km/h i konfliktpunkter med gående och cyklister och till 50 km/h på sträckor 
emellan konfliktpunkterna. Leden (1999) beskriver den principiella utformningen av 50/30 
gator utförligt. På 30-gator ska markerade övergångsställen ersättas av gångpassager. 
Utformningen av gångpassager beskrivs i handboken Säkra gångpassagen (1998). 
Nollvisionen och dess praktiska tillämpning har rönt stort intresse på det europeiska planet, se 
t.ex. PROMISING (2001). 
 
Ombyggnaden blev helt klar i april 2001. Som framgår av figur 1 infördes i samband med 
ombyggnaden ett större 30-område på Hjortmossen. Dessutom infördes ett par 
kompletterande 50/30-gator förutom de två 50/30 sträckorna på slingan i området. 
 

2.

30 ingår i slingan30 ingår i slingan

30 ingår i nytt 30-omr.

50/30 slingan

50/30 övrigt

Hjortmos seskolan

1.

2.

1.

 
Figur 1 Val av försökskorsningar i området Hjortmossen 
1 Hörngatan – Klintgatan och 2 Gångpassagen över Hjortmossegatan.  
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Utformningen av de två försökskorsningarna före och efter ombyggnad framgår av figur 2, 3, 
4 och 5. Före ombyggnad är övergångsställena markerade med vita zebramarkeringar. Efter 
ombyggnaden ligger båda försökskorsningarna i ett 30-område. I korsning 1 mellan 
Hörngatan och Klintgatan har korsningsytan upphöjts och inga särskilda gångpassager har 
markerats efter ombyggnaden. I korsning 2 har det markerade övergångsstället över 
Hjortmossegatan vid VIVO ersatts av en upphöjd gångpassage, se figur 5. 
 

 
Figur 2 Hörngatan - Klintvägen före ombyggnaden (korsning 1) 
 

 
Figur 3 Hörngatan - Klintvägen efter ombyggnaden (korsning 1) 
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Figur 4 Övergångsstället över Hjortmossegatan  vid VIVO före ombyggnaden (korsning 2). 
 

 
Figur 5. Gångpassagen över Hjortmossegatan  vid VIVO efter ombyggnaden (korsning 2). 
 
 

4 Enkäter och intervjuer med synskadade, rörelsehindrade, äldre och 
skolbarn 

 
För att ge de mest utsatta trafikantgrupperna tillfälle att ge sin syn på ombyggnaden till 
nollvisionsslinga genomfördes under år 2001 enkäter med synskadade, rörelsehindrade och 
skolbarn samt intervjuer med främst äldre. Lokalavdelningarna i Trollhättan för De 
synskadades förbund och De Handikappades Riksförbund, DHR kontaktades under hösten 
2001. Särskild information gavs dessutom på De synskadades förbunds möte i Trollhättan i 
december 2001. En enkät, se bilaga 1 distribuerades till tio synskadade, fem män och fem 



 11

kvinnor. En annan enkät, se bilaga 2, sändes ut till 15 rörelsehindrade. En skolenkät, se bilaga 
4, genomfördes med skolbarnen i klass 5 och 6 vid Hjortmosseskolan i maj år 2001 några 
veckor efter att ombyggnaden hade blivit helt klar. Dessutom genomfördes några 
vägkantsintervjuer med främst äldre i de två försökskorsningarna, med enkät enligt bilaga 3.  
 

4.1 Synskadade 
Alla de tio synskadade svarade. Två av respondenterna var helt blinda. Tre av dem gick utan 
hjälpmedel, sju använde vit markeringskäpp, en använde rollator och en hade ledarhund.  
På frågan hur säker dagens utformning var jämfört med den tidigare, ansåg 80% av de 
synskadade att dagens utformning var mindre säker än den tidigare och 70% ansåg att den var 
mindre framkomlig än tidigare, se Tabell 1 och 2. Det påpekades att markeringar med avsikt 
att underlätta för synskadade saknas helt. Många av respondenterna påpekade att en rak kant 
skulle behövas för att markera gångpassagens början och vilken riktning de synskadade ska ta 
över gatan.  Efter som övergångsställesmarkeringarna saknas vid gångpassagerna tyckte man 
att man hade svårt lokalisera gångpassagen, som har samma färg som gatan. 
 

4.2 Rörelsehindrade 
Det finns ett tjugotal rörelsehindrade i Trollhättan. En enkät, se bilaga 2,  sändes ut till 15 av 
dem och 13 svarade. Fem av dem uppgav sig kunna gå utan hjälpmedel. Sex av dem kunde 
cykla (en med handdriven cykel). En av dem var rullstolsbunden. 46% av de rörelsehindrade 
ansåg att det blivit något farligare och 38% att det blivit något mindre framkomligt efter 
ombyggnaden. Många efterlyste övergångsställesmarkering på gångpassagen över 
Hjortmossegatan vid VIVO, liksom många synskadade också gjorde. 
 

4.3 Skolbarn 
En skolenkät genomfördes alltså vid Hjortmosseskolan. 51 skolelever i klass 5 och 6 fyllde i 
en enkät om säkerhet och framkomlighet i två korsningar, dels korsningen Hörngatan och 
Klintgatan i närheten av skolan, dels gångpassagen över Hjortmossegatan vid VIVO. Vid 
bearbetningen av svar exkluderades de svar som givit en klart felaktig beskrivning av den 
nuvarande utformningen av korsningen samt svar från de skolbarn som aldrig gått i den 
aktuella korsningen. Därefter återstod svar från 34 skolbarn. 68% av dessa skolbarn tyckte att 
säkerheten hade förbättrats, se tabell 1. 53% tyckte att framkomligheten hade förbättrats, se 
tabell 2. Skolbarnen tillfrågades också om förändringen i säkerhet berodde på ombyggnaden 
eller regeländringen. Flertalet angav 53% respektive 59%, att varken lagändring eller 
ombyggnad hade påverkat hur ofta de gick och cyklade över gatan. Många tyckte dock att de 
gick och cyklade över gatan mera sällan eller betydligt mera sällan efter lagändring respektive 
ombyggnad, 27% respektive 30%. Orsaken till detta framgår inte klart ur svaren.
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Tabell 1 Andel respondenter som angett visst alternativ hur säker dagens utformning var jämfört med 
den tidigare. På nedersta raden det totala antalet svar med fet stil. 
 
Andel svar synskadade rörelse-

hindrade 
skolbarn äldre vuxna 

Dubbelt så säkert 0 0 9 22 75 
Något säkrare än 
tidigare 

10 8 59 44 25 

Oförändrat 10 15 9 11 0 
Något farligare än 
tidigare 

40 46 12 0 0 

Dubbelt så farligt 40 0 0 0 0 
Vet ej 0 31 12 22 0 
Antal svar 10 13 34 9 4 
 
 
Tabell 2 Andel respondenter som angett visst alternativ hur framkomlig dagens utformning var 
jämfört med den tidigare och på nedersta raden det totala antalet svar. 
 
Andel svar Synskadade Rörelse-

hindrade 
skolbarn äldre vuxna 

Dubbelt så 
framkomligt 

0 0 0 22 50 

Något mer 
framkomligt än 
tidigare 

20 8 53 33 25 

Oförändrat 10 8 21 22 25 
Något mindre 
framkomligt än 
tidigare 

40 38 15 0 0 

Hälften så 
framkomligt 

30 0 0 22 0 

Vet ej 0 46 12 0 0 
Antal svar 10 13 34 9 4 
 
 
Tabell 3 Andel skolbarn som angett visst alternativ på frågan: ”Beror förändringen på ombyggnaden 
eller regeländringen eller både och?”. 
 
bara på ombyggnaden 15 
mest på ombyggnaden och lite på 
regeländringen 

18 

lika mycket på båda 59 
mest på regeländringen och lite på 
ombyggnaden 

6 

bara på regeländringen 0 
vet ej 3 
 
. 
Den 1 maj 2000 skärptes väjningsplikten för fordonsförare vid markerade övergångsställen på 
följande sätt enligt Vägverkets informationsmaterial. ”Om du kör: Låt de gående korsa innan 
du passerar. Om du går: Gå inte ut i gatan före fordonen stannat.” Flertalet skolbarn hade 
svarat rätt eller nästan rätt på vad regelförändringen innebar. Endast 4 av de 34 skolbarnen 
kände inte till vad förändringen av lagändringen vid övergångsställe innebar. 



 13

 
Skolbarnen tillfrågades också om de gick och cyklade lika ofta över gatan i den valda 
korsningen före lagändringen respektive före ombyggnaden. Svaren presenteras i tabell 4. 
Som synes angav flertalet, 53% respektive 59%, att varken lagändring eller ombyggnad hade 
påverkat hur ofta de gick och cyklade över gatan. 27% respektive 30% angav att de gick och 
cyklade över gatan mera sällan eller betydligt mera sällan efter lagändring respektive 
ombyggnad. Orsaken till detta framgår inte klart ur svaren. 
 
Tabell 4 Andel skolbarn som angett visst alternativ på frågorna: ”Gick och cyklade Du över gatan lika 
ofta före lagändringen respektive före ombyggnaden?”.  
 
 Fråga gällande: 
 lagändringen ombyggnaden
betydligt mera sällan 6 12 
något mera sällan 21 18 
lika ofta 53 59 
något oftare 9 9 
betydligt oftare 3 0 
vet ej  9 3 
 
   

4.4 Äldre 
Som nämnts genomfördes även ett fåtal vägkantsintervjuer. Sex personer intervjuades vid 
gångpassagen över Hjortmossegatan vid VIVO och nio personer i korsningen mellan 
Hörngatan och Klintgatan, dvs totalt femton personer. Det var fem män och tio kvinnor. De 
flesta av respondenterna passerade korsningen nästan dagligen. Endast en av respondenterna 
hade passerat endast ett fåtal gånger. Nio av respondenterna var 70 år eller äldre och fyra var 
mellan 18 och 47 år gamla. 68% av de äldre och 100% av de vuxna tyckte att säkerheten hade 
förbättrats. 55% av de äldre och 75% av de vuxna tyckte att framkomligheten hade förbättrats. 
 
 

5 Syntes och diskussion 
 
De olika grupperna hade således helt olika syn på hur ombyggnaden hade lyckats. 
Synskadade och rörelsehindrade upplevde ombyggnaden som problematisk. Särskilda 
markeringar för synskadade saknades helt enligt de synskadade respondenterna. Många 
efterlyste konventionella övergångsställesmarkeringar på gångpassagerna för att tydliggöra 
passagen framför allt för dem själva. Tillfrågade vuxna, äldre och skolbarn upplevde däremot 
i allmänhet att ombyggnaden förbättrat säkerhet och framkomlighet. 
 
Ett led i samhällets strävan att förbättra för barn, äldre och funktionshindrade har varit 
lansering av nya gatutyper (till exempel 50/30-gata) och nya gatuutformningar (till exempel 
gångpassage som komplement till övergångsställe). Detta nya har inte ännu blivit något som 
alla känner till och förstår. Man måste informera och utbilda om det nya, samtidigt som man 
vidarutvecklar detaljutformningen, så att den till fullo uppfyller barns, äldres och 
funktionshindrades krav.  
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6 Fortsatt forskning 

 
Inom skyltfondsprojektet ingår också bl.a. hastighetsmätningar och beteendestudier baserade 
på videoinspelningar. Metodiken för beteendestudierna presenteras  på vår hemsida  
http://www.sb.luth.se/tft/barnvis/barnvis.html. Där kommer också resultaten att presenteras så 
snart de föreligger. 
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BILAGA 1 

 
 
 

  
Institutionen för samhällsbyggnadsteknik 

Avdelningen för trafikteknik 
 

Besöksadress/Visiting adress: Universitetsområdet, Porsön, Luleå 

Postadress/Postal adress: SE-971 87 Luleå, Sweden 

Telefon/Telephone: +46 920-910 00. Telefax/Fax: +46 920-72345 

 Hemsida/Homepage: http://www.luth.se 

 
 
 

ENKÄTUNDERSÖKNING 
Nollvisionsslingan, Trollhättan 

 
1. Hur färdas Du vanligen i Trollhättan (som oskyddad trafikant, ej 

motorfordon)? 
 Går utan hjälpmedel 
 Går med hjälpmedel: ____________________________________ 
 Rullstol 
 Cyklar 

 
 

2. Om Du jämför dagens utformning med den tidigare, anser Du då att 
 det för Dig blivit: 

 1. Dubbelt så säkert 
 2. Något säkrare än tidigare 
 3. Oförändrat 
 4. Något farligare än tidigare 
 5. Dubbelt så farligt 
 Vet ej 

 
Kommentar:_____________________________________________

_______________________________________________________ 
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3. Om Du jämför dagens utformning med den tidigare, anser Du då att 
 det för Dig blivit: 

 1. Dubbelt så framkomligt 
 2. Något mer framkomligt än tidigare 
 3. Oförändrat 
 4. Något mindre framkomligt än tidigare 
 5. Hälften så framkomligt 
 Vet ej 

 
Kommentar:_____________________________________________

_______________________________________________________ 

 
 

4. Är det någon speciell punkt eller åtgärd som Du anser vara särskilt 
farlig eller besvärlig när Du färdas längs Nollvisionsslingan? Markera 
ev. punkt med A på kartan! 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 
 
 

5. Är det någon speciell punkt eller åtgärd som Du anser vara särskilt 
farlig eller besvärlig när Du korsar Nollvisionsslingan? Markera ev. 
punkt med B på kartan! 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 
 

6. Har Du något förslag på hur man skulle kunna göra platserna Du 
nämnt i fråga 5 och 6 bättre för Dig ur säkerhets- och 
framkomlighetssynpunkt? 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 7. Är det någon speciell punkt eller åtgärd som Du anser har blivit 
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särskilt bra när Du färdas längs Nollvisionsslingan? Markera ev.              
Punkt med C på kartan! 
 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 
 
 

8. Är det någon speciell punkt eller åtgärd som Du anser har blivit 
särskilt bra när Du korsar Nollvisionsslingan? Markera ev. punkt med 
D på kartan! 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 
 
 

9. Övriga kommentarer rörande ombyggnaden. 
 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 
 

Övrig information: Typ av synskada: _________________________ 
 Födelseår:                                       
_________________________ 
 Kön:                               
_________________________ 
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BILAGA 2:1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kristin Nilsson 
Trafikteknik 
Luleå tekniska universitet 
971 87 Lulelå 
Telefon 0920-729 56 
E-post: Kristin.Nilsson@sb.luth.se 
 

Enkätundersökning till DHR-medlemmar i Trollhättan 
 
Hej! 
 
Vägverket Region Väst har under de senaste åren arbetat med ett 
trafiksäkerhetsprojekt i Trollhättan. I projektet ingick att bygga om en 
vägsträcka i enlighet med Vägverkets Nollvision, den så kallade 
Nollvisionsslingan, för att skapa en säker och trygg miljö, speciellt för 
de oskyddade trafikanterna. Avdelningen för trafikteknik vid Luleå 
tekniska universitet driver ett forskningsprojekt tillsammans med 
Vägverket Region Väst för att utvärdera säkerhets- och 
framkomlighetseffekter av dessa ombyggnader.  
 
Studierna har inriktas till att speciellt studera passagen över 
Hjortmossegatan vid Vivo-butiken, korsningen Hörngatan/Klintvägen 
samt sträckan däremellan. Målsättningen är att skapa ett samhälle som är 
tillgängligt för alla individer. Vi skulle vara mycket tacksamma om Du 
vill hjälpa oss med detta genom att fylla i medföljande enkät. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Kristin Nilsson 
Trafikteknik 

Bilaga 2:2 
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Institutionen för samhällsbyggnadsteknik 

Avdelningen för trafikteknik 
 

Besöksadress/Visiting adress: Universitetsområdet, Porsön, Luleå 

Postadress/Postal adress: SE-971 87 Luleå, Sweden 

Telefon/Telephone: +46 920-910 00. Telefax/Fax: +46 920-72345 

 Hemsida/Homepage: http://www.luth.se 

 
ENKÄTUNDERSÖKNING 

Nollvisionsslingan, Trollhättan 
 
1. Hur färdas Du vanligen i Trollhättan (som oskyddad trafikant, ej motorfordon)? 

 Går utan hjälpmedel 
 Går med hjälpmedel:______________________________________________________ 
 Rullstol 
 Cyklar 

 
2. Om Du jämför dagens utformning med den tidigare, anser Du då att det för Dig blivit: 

 1. Dubbelt så säkert. 
 2. Något säkrare än tidigare. 
 3. Oförändrat 
 4. Något farligare än tidigare 
 5. Dubbelt så farligt. 
 Vet ej. 

 
Kommentar:_______________________________________________________________ 

 
3. Om Du jämför dagens utformning med den tidigare, anser Du då att det för Dig blivit: 

 1. Dubbelt så framkomligt. 
 2. Något mer framkomligt än tidigare. 
 3. Oförändrat 
 4. Något mindre framkomligt än tidigare 
 5. Hälften så framkomligt. 
 Vet ej. 

 
Kommentar:_______________________________________________________________ 
 

4. Är det någon speciell punkt eller åtgärd som Du anser vara särskilt farlig eller besvärlig när 
 Du färdas längs Nollvisionsslingan? Markera ev. punkt med A på kartan! 
 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 
 
5. Är det någon speciell punkt eller åtgärd som Du anser vara särskilt farlig eller besvärlig när 
 Du korsar Nollvisionsslingan? Markera ev. punkt med B på kartan! 
 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 
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 __________________________________________________________________________ 

 
6. Har Du något förslag på hur man skulle kunna göra platserna Du nämnt i fråga 5 och 6 
 bättre för Dig ur säkerhets- och framkomlighetssynpunkt? 
 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 
 
 
7. Är det någon speciell punkt eller åtgärd som Du anser har blivit särskilt bra när Du färdas 
 längs Nollvisionsslingan? Markera ev. punkt med C på kartan! 
 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 
 
 
8. Är det någon speciell punkt eller åtgärd som Du anser har blivit särskilt bra när Du korsar 
 Nollvisionsslingan? Markera ev. punkt med D på kartan! 
 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 
 
 
9. Övriga kommentarer rörande ombyggnaden. 
 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 
Övrig information:  Rörelsehinder: _________________________ 
 Födelseår: _________________________ 
 Kön: _________________________ 
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Bilaga 3 
Intervjublankett 

 
Intervju i korsningen……………………………………….. 
i Trollhättan………dagen den .…./.… 2001     klockan………… 

 gående   cyklist     Man   Kvinna    
Körkort? ja  nej     Tillgång till bil?  ja   nej 
 

1. Du har just korsat …………...gatan. Den korsningen byggdes nyligen om. Minns Du hur den såg 
ut tidigare och kan Du beskriva på vad sätt den byggdes om? 

 felaktig beskrivning………………………………………….………………………….. 
 i stort sett 

 
2. Hur ofta har Du passerat korsningen med gående/cykel under de senaste månaderna? 

 nästan dagligen     vid minst 10 tillfällen     ett fåtal gånger      aldrig tidigare  
 

3. Hur lång tid har du gått/cyklat här? 
 sen minst två år     sen……(månad)…..(år)    går/cyklar sällan här     aldrig tidigare 

 
4. Om du jämför dagens utformning med den tidigare, anser Du att det för Dig när Du går/cyklar 

genom korsningen blivit: 
 1. Minst dubbelt så säkert 
 2. Något säkrare än tidigare men inte dubbelt så säkert 
 3. Ungefär lika farligt/säkert som tidigare 
 4. Något farligare än tidigare men inte dubbelt så farligt 
 5. Minst dubbelt så farligt 
 Vet ej 

 
5. Om du jämför dagens utformning med den tidigare, anser Du att framkomligheten för Dig när Du 

går/cyklar genom korsningen blivit: 
 1. Mindre än hälften så framkomligt 
 2. Något sämre framkomlighet än tidigare 
 3. Ungefär lika framkomlighet som tidigare 
 4. Något framkomligare än tidigare  
 5. Minst dubbelt så framkomligt 
 Vet ej 

 
6. Finns det någon annan åtgärd som Du anser vara mer effektiv för att höja gående/cyklisters 
säkerhet vid passage av Nollvisionsslingan.     Nej  Ja, nämligen……………….…… 
 
7. Hur upplever Du som bilist ombyggnaden? ………………………………………………..  
 
8. Anser Du som bilist att fler platser bör byggas om på liknande sätt?     Ja      Nej 
Kommentarer:……………………………………………………………………………….… 
Allmänna kommentarer:...….……………………………………………….…………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Födelseår:……….  Väder och väglag:..………………..……………….. Övrigt:…………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 

Skiss över korsning och färdväg 
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Bilaga 4 
FÖR KLASS 5 OCH 6 

SKOLENKÄT om korsningen .............................................................i Trollhättan. 
 
Intervju i ..............................skolan. Klass ....…........... Ålder ...........   Pojke    Flicka    
 
i Trollhättan………dagen den .…./.… 2001     klockan………… 
 
Visa eleven var den valda korsningen ligger på en karta och foto på utformningen före! 
 
6. Korsningen byggdes om under våren. Minns Du hur den såg ut tidigare     
och kan Du beskriva på vad sätt den byggdes om? Rita gärna! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visa eleven bilden på korsningen efter ombyggnad och förklara vad som har gjorts! 
 
 
2 En ny trafikregel trädde i kraft 1 maj 2000. Vad innebar förändringen? 
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3. Hur ofta har Du gått över gatan i  korsningen under de senaste månaderna? 
   nästan dagligen       vid minst 10 tillfällen       ett fåtal gånger        aldrig tidigare  

 
4. Hur ofta har Du cyklat över gatan i korsningen under de senaste månaderna?  

 nästan dagligen       vid minst 10 tillfällen       ett fåtal gånger        aldrig tidigare 
 
5. Gick och cyklade du över gatan lika ofta före lagändringen? 
    betydligt mera sällan      något mera sällan       lika ofta        något oftare     betydligt oftare 
Vad beror en eventuell skillnad på? .......................................................... 
 
6. Gick och cyklade  Du över gatan lika ofta före ombyggnaden? 
    betydligt mera sällan      något mera sällan       lika ofta        något oftare     betydligt oftare 

Vad beror en eventuell skillnad på? .......................................................... 
 
7. Sedan hur lång tid tillbaka har Du gått/cyklat över gatan i korsningen? 
   sen minst två år       sen…...…...(månad)….......(år)        sällan       aldrig tidigare 

 
 
8. Om Du jämför dagens utformning med hur det var före lagändring och ombyggnad,  
tycker Du att det för Dig när Du går/cyklar  över gatan i korsningen blivit (sätt ett kryss):  
      1. Hälften så farligt, eller ännu mindre farligt 
      2. Något säkrare än tidigare 
      3. Ungefär lika farligt/säkert som tidigare 
      4. Något farligare än tidigare  
      5. Minst dubbelt så farligt 
 Vet ej 

 
Beror förändringen på ombyggnaden eller regeländringen eller både och? 
 1. Bara på ombyggnaden 
 2. Mest på ombyggnaden och lite på regeländringen 
 3. Lika mycket på båda 
 4. Mest på regeländringen och lite på ombyggnaden 
 5. Bara på regeländringen 

 
 
9. Hur tycker Du att det är att gå/cykla över gatan numera jämfört med före     
ombyggnaden (sätt ett kryss): 
      1. Dubbelt  så svårt, eller ännu svårare 
      2. Något svårare än tidigare 
      3. Ungefär lika lätt/framkomligt som tidigare 
      4. Något lättare än tidigare  
      5. Minst dubbelt så lätt eller ännu lättare 
      Vet ej 
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10. Vilka problem upplevde Du före ombyggnaden när Du               
gick/cyklade över  gatan i korsningen? Du får gärna rita! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Vilka problem upplever Du numera när Du går/cyklar över  gatan i 
korsningen? Du får gärna rita! 
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12.  Är det något ytterligare man borde göra för att förbättra säkerheten/ 
framkomligheten i korsningen? Finns det någon annan åtgärd som Du           
tycker vara effektivare för att höja gående/cyklisters säkerhet i  korsningen.       
Du får gärna rita! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.  Har Du några andra kommentarer om ombyggnaden till               
nollvisionsslinga.  Du får gärna rita! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


