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Förord
Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverket Skyltfonden (dnr
TRV 2019/107956). Ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder i rapporten reflekterar
författarna och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter,
slutsatser och arbetsmetoder inom rapportens ämnesområde.
Rapporten presenterar en studie av väjningsbeteende hos gång- och
motorfordonstrafikanter vid gångpassager och övergångsställen. Datainsamling och
fältstudie genomfördes under hösten 2020 vid fyra korsningspunkter i Halmstad.
David Lindelöw och Erica Löfvist vid Sweco har genomfört studien. Vi tackar Lovisa
Boström och Nicole Rosendahl för värdefull hjälp under fältstudien i Halmstad. Vi tackar
också tjänstepersoner vid Halmstads kommun – särskilt trafikmiljöingenjör Shadab
Amoor – som bistod med både data och hjälp med val av korsningspunkter.
Studiens resultat ämnar presenteras för Halmstads kommun och vid konferenserna
Transportforum (2022) och Trafik- och gatudagarna (2021). Därutöver ska spridning ske
med sociala medier och inom rapportförfattarnas professionella nätverk.
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1

Inledning

1.1 Uppdragets bakgrund
Övergångsställen och gångpassager är konfliktpunkter mellan gång- och
motorfordonstrafik, där årligen många fotgängare dör och skadas allvarligt. En djupare
kunskap kring utformningen av dessa korsningspunkter bidrar till en trafiksäkrare och en
gångvänligare trafikmiljö.
Den så kallade zebralagens införande år 2000 gällande väjningsplikt för motorfordon vid
obevakade övergångsställen föranledde att det genomfördes ett antal studier om
reformens säkerhetseffekter (exv. Thulin, 2004). Studierna visade på en ökad olycksrisk
för korsande fotgängare vid övergångsställen jämfört med andra platser. Övergångsställen
sades därför invagga fotgängare i en ”falsk säkerhet”. Detta faktum gjorde att flera
kommuner tillämpade en strategi där antalet övergångsställen minskades och vissa av de
som behölls fick förbättrad hastighetssäkring. Många väghållare valde att anlägga så
kallade gångpassager istället för markerade övergångställen. Gångpassager är inte ett
begrepp i trafikförordningen, men har kommit att inbegripa passager där fysiska åtgärder
har gjorts (exv. upphöjning, refug eller sänkt trottoarkant) eller för att underlätta för
fotgängare att korsa (Transportstyrelsen, 2015).
Tidigare forskning tyder dock på att trafikanterna har svårt att förstå skillnaden på
övergångsställe och gångpassage och denna studie ska bidra till att bekräfta om detta
stämmer eller inte. 2015 lät dåvarande SKL genomföra en studie (Svensson et al., 2015)
som undersökte skillnader mellan övergångsställen och gångpassager gällande beteende
och hur de uppfattas av trafikanterna.
Denna rapports studie bygger vidare på SKR-studien från 2015 och har genomförts under
2020.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med projektet är att analysera väjningsbeteendet vid övergångsställen och
gångpassager samt att jämföra dessa resultat för att klargöra skillnaderna mellan
beteendet och effekterna av övergångsställen respektive gångpassager. Vidare har
följande frågeställningar varit av intresse:
§

Hur skiljer sig väjningsbeteendet mellan olika typer av övergångsställen och
gångpassager?

§

Vilka faktorer påverkar väjningsbeteendet vid interaktioner mellan fotgängare
och motorfordon?

§

Vad säger skillnaden i beteende om vilka rekommendationer som bör gälla för
korsningspunkter för fotgängare i städers trafikmiljöer?
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Säkerhet och väjningsbeteende vid övergångsställen
och gångpassager
Studien inleddes med en litteraturöversikt med fokus på trafiksäkerhet och
väjningsbeteende vid korsningspunkter, särskilt mellan motorfordon och fotgängare.
Översikten avgränsades till nordiska studier som givits ut efter år 2000 (då zebralagen
infördes i Sverige). SKR-studien (Svensson et al., 2015) diskuteras även i kapitel 6
Diskussion och slutsatser.
Trafikförordningen (1998:1276, 2 kap. 61 §) stipulerar att ”Vid ett obevakat
övergångsställe har en förare väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just ska gå ut
på övergångsstället.” För andra gångpassager finns ej motsvarande föreskrifter. Huruvida
övergångsstället är upphöjt påverkar inte regleringens innebörd, men kan ge liknande
beteendeeffekter.
Att mäta trafiksäkerheten vid en plats endast baserat på olyckor kräver data för långa
tidsperioder och det kan vara behäftat med stora osäkerheter. Som komplement används
därför ofta alternativa mått, så som medelhastighet, trafikkonflikter, användarnas
uppfattning och väjningsandel (Johnsson et al., 2018). Motorfordons väjningsandel och
dito beteende är en viktig trafiksäkerhetsindikator i det att minskad väjningsandel antas
innebära en ökad risk för olyckor.

2.1 Väjningsbeteende och trafiksäkerhet vid övergångsställen
Införandet av väjningsplikt vid övergångsställen år 2000 föranledde att ett antal
trafiksäkerhetsstudier gjordes (exv. Thulin 2006, 2007). Dessa studier visade samfällt att
risken vid övergångsställe var högre jämfört med andra omarkerade passager. Det senaste
decenniet har dock antalet studier varit färre. Större svenska studier där fotgängares
olycksutfall vid olika platser kontrollerats för medelhastighet och gång- respektive
motorfordonsflöde verkar inte ha publicerats det senaste decenniet. Kröyer (2015)
genomförde en studie av olyckor mellan motorfordon och fotgängare, där
medelhastigheten inkluderades som kontrollvariabel. Dock kontrollerades ej för flöde och
korsningspunkter var inte av särskilt intresse.
Trafiksäkerhetshandboken (TØI, reviderad 2016) presenterar syntetiserade
forskningsresultat för säkerhetseffekter av övergångsställen. Denna åtgärd reducerar
antalet olyckor med 22% (-25; -18) på tvåfältiga vägar. De ingående studierna
kontrollerade för flöde och medelhastighet. Dock är de samtliga genomförda i USA där
reglerna vid övergångsställen skiljer sig från Sverige. Den svenska studie som förs fram
är Thulin (2007), vilken visade att antalet skadade ökade med 15-20 procent och antalet
svårt skadade eller döda med 5-10 procent i och med zebralagens införande.
Ett ökat gångflöde vid korsningspunkter ökar intuitivt antalet olyckor. Alltmer forskning
tyder dock på att sambandet mellan flöde och olycksutfall inte är linjärt. Safety-innumbers åsyftar att risken för olycka minskar något med ökat flöde. Elvik (2016) lät
undersöka sambandet mellan olycksutfall och flöde för gång, cykel respektive
motorfordon vid 239 övergångsställen i Oslo. För gångflöde fann han att det verkar finnas
ett safety-in-numbers-samband. Föreliggande studie ska inte undersöka detta samband,
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men det är av vikt att ha i åtanke att det kan finnas icke-linjära samband även mellan
flöde och väjningsandel.
SKR-studien (Svensson et al., 2015) observerade ett övergångsställe med mittrefug och
fann att 87 procent av motorfordonen väjde för korsande fotgängare.
2.1.1 Upphöjda övergångsställen
För upphöjda övergångsställen konkluderar Trafiksäkerhetshandboken (TØI, reviderad
2016) att åtgärden medför en minskning av antalet fotgängarolyckor med 36% (-64; +15).
Detta estimat inkluderar dock även studier av icke markerade övergångsställen och från
olika länder med varierande trafikregler. Ingen av studierna har kontrollerat för gångeller motorfordonsflöde.
Trafiksäkerhetshandboken redovisar också att flera beteendestudier påvisat att upphöjda
övergångsställen ökar andelen väjande motorfordon, minskar hastigheten och minskar
antalet konflikter mellan fotgängare och motorfordon.

2.2 Väjningsbeteende och trafiksäkerhet vid gångpassager
Trafiksäkerhetshandboken (TØI, reviderad 2016) kan inte påvisa relevanta studier som
studerar beteende- eller säkerhetseffekter av gångpassager.
I en större studie lät dock TØI (Høye et al., 2019) undersöka ett större antal gångpassager
i Norge, varav 22 st. var placerade längs en väg- eller gatusträcka. Studien innehöll både
observationer och intervjuer med trafikanter. Väjningsandelarna fanns vara relativt höga
även vid gångpassager med höga motorfordonsflöden. Vid intervjuerna framkom bland
annat att trafikanter har skilda och ofta felaktiga uppfattningar om vem som har
väjningsplikt.
Pauna et al. (2009) genomförde observationsstudier av interaktioner mellan cyklister och
motorfordon vid cykelpassager och -överfarter. Andelen bilister som väjde för cyklister
var 58 % för hela det insamlade materialet. Gemensamt för de observerade platserna var
att väjningsandelen ökade med minskad hastighet hos motorfordonen. Cykelflödet
verkade dock inte ha påverkat väjningsandelen. I en påföljande studie (Svensson och
Pauna, 2010) konstaterades en (negativ) korrelation mellan cykelflöde och väjningsandel.
SKR-studien (Svensson et al., 2015) observerade en gångpassage med mittrefug och fann
att (endast) 8 procent av motorfordonen väjde för korsande fotgängare. Detta var dock en
fyrfältig väg med ÅDT 14 500 f/d.
2.2.1 Upphöjda gångpassager
Trafiksäkerhetshandbokens sammanställning om effekter av fysiska farthinder exkluderar
eventuella studier av upphöjda gångpassager.
Vid SKR-studiens upphöjda gångpassage väjde hälften av motorfordonen (51%) för
korsande fotgängare. Platsen trafikerades av relativt många motorfordon (ÅDT 16 800
f/d).
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Metod för fältstudien och dataanalysen

3.1 Val av korsningspunkter
För att kunna avgöra skillnaden i väjningsbeteende är korsningspunkternas utformning
och reglering avgörande. Inriktningen var att välja två övergångsställen respektive två
gångpassager, där en är upphöjd och den andra har mittrefug. Dessa korsningspunkter
skulle vara belägna i en trafikmiljö som representerar en typisk kommunal gata,
förslagsvis en huvudgata med trafikflöden i intervallet 3000–8000 fordon/dygn.
Fältstudien skulle bedrivas i en medelstor svensk stad (100 000-150 000 invånare). För att
kunna göra adekvata jämförelser bör det handla om korsningspunkter där
förutsättningarna i övrigt är likartade (typ av gata, bredd, roll i nätet). Studierna bör också
genomföras vid samma tidsperiod.
Fältstudien förlades till fyra korsningspunkter i Halmstad då staden uppfyllde kriterierna
ovan och då trafikplanerare i kommunen var behjälpliga i att välja lämpliga platser och att
bistå med data. Platsernas placering illustreras i figur 1 nedan.

3
4
1

2

Figur 1 Korsningspunkternas placering

1.
2.
3.
4.

Övergångsställe med mittrefug: Sven Jonsons gata/ Gamletullsgatan
Upphöjt övergångsställe: Brogatan/ Karl XI:s väg
Gångpassage med mittrefug: Nissabogatan/ Gamletullsgatan
Upphöjd gångpassage: Fogdegatan/ Karl XI:s väg

De valda korsningspunkterna beskrivs vidare i kapitel 4 och 5 nedan.
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3.2 Fältstudie
Datainsamlingen genomfördes framför allt i form av en fältstudie där väjningsbeteende
mellan fotgängare och motorfordon observerades vid de fyra typerna av
korsningspunkter.
Projektet genomfördes under våren och hösten 2020. Coronapandemin gjorde dock att
fältstudien flyttades från våren till hösten; den genomfördes under månadsskiftet
september-oktober (30 sep–2 okt).
Fältstudiens huvudsakliga datainsamling gällde observation av väjningsbeteende för
motorfordon och korsande fotgängare vid de fyra korsningspunkterna. Observationen
kompletterades med hastighetsmätningar av motorfordon och räkning av flöden för båda
trafikslagen. Olycksdata togs ut från STRADA för de senaste 5 åren. Dessutom gjordes
kortare kvalitativa intervjuer med fotgängare gällande deras uppfattning om platserna.
3.2.1 Beskrivning av observationsstudien
Observationsstudien genomfördes under två heldagar (30 sep-1 okt) och en halvdag (2
okt). Varje plats observerades under minst en heldag, från cirka 7.30 på morgonen till
17.30 på eftermiddagen. På så sätt fångades morgon- och eftermiddagsrusningen och
dessutom tiden runt lunch då gångflödet ofta är som störst. Detta medför att flera olika
ärenden och resor kunde fångas under dagen. Inriktningen var att registrera 100-150
väjningssituationer per plats, i likhet med SKR-studien från 2015.
På varje plats observerades situationer där ett motorfordon kom samtidigt som en
fotgängare var på väg att korsa gatan. Eftersom trafikanterna rör sig på kollisionskurs
måste de samspela för att inte kollidera och för varje samspelssituation noterades vem av
parterna som väjde. Observatören noterade dessutom vilken sorts strategi föraren
respektive fotgängaren valde (acceleration, inbromsning, fortsätter oförändrat osv.) Om
gående kom i en grupp mättes den första i gruppen som var involverad i en väjningssituation. Liknande gjordes om motorfordon kom i kö efter varandra. I möjligaste mån
registrerades ej situationer då cyklister korsade samtidigt som fotgängare.
Observationerna genomfördes av två assistenter, en vid Gamletullsgatan och en vid Karl
XI:s väg. Konsulterna deltog också vid observationsstudien och genomförde
hastighetsmätningen. Studien genomfördes utan varselkläder för att inte väcka onödig
uppmärksamhet som riskerade påverka resultatet.
Därutöver noterades väderlek och tidpunkt, och särskilda händelser kunde kommenteras
(se tabell 1 för utdrag ur observationsformuläret). Vädret växlade från soligt/molnigt den
30 september till molnigt/lätt nederbörd den 2 oktober. Maxtemperaturen var 15 grader.
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Tabell 1 Exempelutdrag ur observationsformuläret för Brogatan/ Karl XI:s väg

Brogatan/ Karl XI:s väg
Väjning

Fortsätter
oförändrat

Accelererar

Tid/väder:
Bromsar
kraftigt

Saktar in

Stannar
helt

Kommentar

1
2
3
4
5

3.2.2 Flödes- och hastighetsmätning
Tidigare studier har visat på betydelsen av flöde och hastighetsnivå för väjningsandel och
olycksutfall vid korsningspunkter. Parallellt med observationsstudien genomfördes därför
hastighetsmätningar och räkning av motorfordon och fotgängare.
§

Hastigheter mättes med radarpistol, 50 fordon i varje riktning, dvs. 100 fordon
per korsningspunkt.1 Mätningen inkluderade endast fria fordon, vilket är de som
bedömdes att själva kunna välja sin hastighet. Fordon i kö ingick därmed ej.
Hastigheten mättes då fordonet befann sig ca 20 meter från korsningspunkten.
Andelen tung trafik registrerades.

§

Korsande fotgängare räknades minst en halvtimme vid morgon, lunch och
eftermiddag.

§

Under den vecka som fältstudien pågick genomförde Halmstads kommun
slangmätningar på längs ett snitt på Gamletullsgatan (mellan Nissabogatan och
Linnégatan) och längs ett snitt på Karl XI:s väg (mellan Fogdegatan och
Klammerdammsgatan). Slangarna registrerade motorfordonsflödet och dessutom
mätte de hastigheten. Mätningen pågick från tisdag till och med fredag
eftermiddag.

3.2.3 Kvalitativa intervjuer och observationer
Som komplement till den kvantitativa datainsamlingen gjordes en mindre kvalitativ
undersökning där korsande fotgängare fick svara på frågorna nedan.
§
§

Vet du vem som har väjningsplikt vid denna plats (vem som skall stanna)?
Vem tycker du borde vara den trafikant som ska stanna?

1

Vid Brogatan mättes bara hastighet för norrgående trafik då den andra riktningen påverkades för mycket av
en närbelägen busshållplats.
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§

Känner du dig säker när du korsar gatan på denna plats?

Kommentarerna om respektive väjningssituation användes också som underlag för
bedömning av korsningspunkterna.

3.3 Analys, granskning och rapportering
Den huvudsakliga dataanalysen utgjordes av statistiska jämförelser för andelen väjande
motorfordon, flöden samt hastighet. T-test användes för att jämföra väjningsandel och
hastighetsnivå. Det kvalitativa materialet användes för att öka förståelsen av det
kvantitativa resultatet.
Studien kvalitetssäkrades genom en resultatworkshop och genom en rapportgranskning.
Under resultatworkshopen diskuterades de huvudsakliga slutsatserna tillsammans med
docent Charlotta Johansson från Luleå tekniska universitet. Charlotta har stor erfarenhet
av trafiksäkerhetsforskning, särskilt gällande fotgängare. Utöver Charlotta deltog Erica
Löfqvist och David Lindelöw från Sweco, samt Chalmersstudenten Nicole Rosendahl
som var en av de två observatörer som deltog i fältstudien (den andra var Lovisa
Boström).
Slutrapporten granskades av Louise Bergström, Sweco. Hon är certifierad
trafiksäkerhetsgranskare och arbetar ofta i projekt om trafiksäkerhet i tätortsmiljö.
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Beskrivning av de fyra korsningspunkterna
De fyra korsningspunkterna är belägna längs Karl XI:s väg och Gamletullsgatan. Dessa
två gator bedömdes enligt företrädare för Halmstads kommun som lämpliga för
fältstudien. De är båda belägna i anslutning till centrum, har ett lämpligt
motorfordonsflöde och de är båda enfältiga.
Efter konsultation och diskussion med företrädare för Halmstads kommun valdes följande
fyra följande korsningspunkter.
1.
2.
3.
4.

Övergångsställe med mittrefug: Sven Jonsons gata/ Gamletullsgatan
Upphöjt övergångsställe: Brogatan/ Karl XI:s väg
Gångpassage med mittrefug: Nissabogatan/ Gamletullsgatan
Upphöjd gångpassage: Fogdegatan/ Karl XI:s väg

3
4
1

2

Figur 2 Korsningspunkternas placering

4.1 Övergångsställe med mittrefug: Sven Jonsons gata/
Gamletullsgatan
Övergångsstället korsar Gamletullsgatan söder om Sven Jonsons gata. Det valdes på basis
av sin närhet till livsmedelsaffären Coop och att platsen är belägen relativt nära
centralstationen och de centrala delarna av Halmstad.
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Figur 3 Övergångsstället vid Sven Jonsons gata

4.2 Upphöjt övergångsställe: Brogatan/ Karl XI:s väg

Figur 4 Det upphöjda övergångsställena vid Brogatan
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Där Brogatan korsar Karl XI:s väg finns det upphöjda övergångsställen på var sida.
Brogatan är ett viktigt stråk in mot centrum och området innehåller ett stort antal butiker
och stora hållplatser för både stads- och regionbuss, vilket samfällt borgar för en relativt
hög närvaro av fotgängare. Inkommande motorfordon på Karl XI:s väg har också
väjningsplikt mot övrig trafik.
Under fältstudien registrerades väjningar för den av respektive övergångsställe där
korsande motorfordon kommer in mot korsningen (se de båda bilarna som stannat till
innan övergångsställena i figur 4).

4.3 Gångpassage med mittrefug: Nissabogatan/ Gamletullsgatan
Gångpassagen korsar Gamletullsgatan söder om Nissabogatan. Den ansluter
bostadsområdet väster om Gamletullsgatan med Linnéparken på andra sidan.

Figur 5 Gångpassagen vid Nissabogatan

4.4 Upphöjd gångpassage: Fogdegatan/ Karl XI:s väg
Den upphöjda gångpassagen korsar Karl XI:s väg precis norr om Fogdegatan, som
ansluter västerifrån. Öster om Karl XI:s väg saknas en direkt koppling in mot centrum.
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Figur 6 Den upphöjda gångpassagen vid Fogdegatan
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Resultat och dataanalys
Detta kapitel beskriver resultatet av fältstudiens datainsamling och efterföljande
dataanalys.

5.1 Presentation av insamlad kvantitativ data
Detta avsnitt presenterar de deskriptiva kvantitativa resultaten för variablerna
väjningsandel, hastighetsmätning och flödesräkning. Resultaten finns sammanställda i
tabell 2.
Väjningsandel anges som den procentuella andel motorfordonsförare som väjde för
fotgängare. Flödesdata från slangmätningen av motorfordon har justerats med hänsyn till
månad och veckodag för att kunna anges i ÅDT. Då fredagens slangmätning ej pågick
under hela dygnet exkluderades dess data från materialet. Fotgängarflödet redovisas som
maxtimmen vilken inföll kl. 16-17 (även för motorfordonstrafiken). De redovisade
hastighetsnivåerna är medelvärden av hastigheter för respektive riktning justerad med
hänsyn till mätvinkeln.
§
§

§

Överlag var andelen väjande motorfordon hög, med Fogdegatan som undantag.
Antalet interaktioner varierade ganska så betänkligt mellan platserna. Brogatan
hade ett stort antal fotgängare medan Nissabogatan och Fogdegatan hade ett
betydligt lägre flöde. Som jämförelse var antalet motorfordon kl. 16-17 cirka 500
på Karl XI:s väg och cirka 800 på Gamletullsgatan.
Medelhastigheten var runt 30 km/h, med Nissabogatan som undantag.

Tabell 2 Deskriptiv sammanställning av resultatet
ÖVERGÅNGSSTÄLLE

GÅNGPASSAGE

MITTREFUG

UPPHÖJD

MITTREFUG

UPPHÖJD

Sven Jonsons
gata

Brogatan

Nissabogatan

Fogdegatan

Bil väjer
Fotgängare väjer
Väjningsandel
(motorfordon)
Medelhastighet (km/h)
85-percentil (km/h)
ÅDT (f/d)
Gångflöde kl 16-17

130

216

84

37

7
94,9%

21
91,1%

15
84,8%

21
63,8%

30,6
33,7
7350
58

30,5
35,7
4800
282

34,3
38,3
7350
25

29,5
33,3
4800
20

5.1.1 Olycksdata från STRADA
Halmstads kommun bistod med STRADA-utdrag för perioden 2015-2019. De två
utdragen täcker in de två korsningspunkterna på Gamletullsgatan respektive Karl XI:s
väg. Enligt rapporteringen förolyckades fotgängare endast i singelolyckor under perioden.
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Kollisionsolyckor skedde mellan cykel-bil och bil-bil (upphinnandeolyckor). I anslutning
till korsningspunkterna var antalet olyckor få och av ett sådant slag att det är vanskligt att
dra slutsatser med bäring på väjningsstudien.

5.2 Statistisk jämförelse av insamlad data
T-test gjordes för väjningsobservationerna och för hastighetsnivåerna. Jämförelsen
gjordes parvis mellan korsningspunkterna (signifikansnivå p < 0,05) och redovisas i tabell
3.
Tabell 3 Resultat från parvisa t-test

Korsningspunkt

t-test Väjningsandel

t-test Medelhastighet

Brogatan vs Sven Jonson

EJ signifikant

EJ signifikant

Brogatan vs Nissabogatan

EJ signifikant

Signifikant

Brogatan vs Fogdegatan

Signifikant

EJ signifikant

Sven Jonson vs Nissabogatan

Signifikant

Signifikant

Sven Jonson vs Fogdegatan

Signifikant

EJ signifikant

Nissabogatan vs Fogdegatan

Signifikant

Signifikant

§

Det upphöjda övergångsstället vid Brogatan (91,1%) har signifikant högre
väjningsandel än den upphöjda gångpassagen vid Fogdegatan (63,8%).

§

Övergångsstället vid Sven Jonsons gata har signifikant högre väjningsandel
(94,9%) än både gångpassagen (Nissabogatan, 84,8%) och den upphöjda
gångpassagen (Fogdegatan, 63,8%).

§

Gångpassagen vid Nissabogatan (84,8%) har signifikant högre väjningsandel än
den upphöjda gångpassagen vid Fogdegatan (63,8%).

§

När det gäller medelhastighet ligger Nissabogatan (34,3 km/h) signifikant högre
än de tre andra korsningspunkterna. I övrigt kunde inte några signifikanta
skillnader påvisas gällande medelhastighet.

5.3 Beteendeobservationer och kvalitativa intervjuer
Vid varje korsningspunkt tillfrågades ett tiotal fotgängare om hur de uppfattar regler och
beteende när de korsar. Det bör inte dras för starka slutsatser av materialet men det ger en
indikation om hur de olika korsningspunkterna uppfattas. I nästa avsnitt relateras det
kvalitativa materialet till det kvantitativa. Tabell 4 redovisar huruvida respondenterna gav
entydiga svar vid respektive korsningspunkt, och i så fall vilket detta var.
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Tabell 4 Sammanställning av de kvalitativa frågorna

ÖVERGÅNGSSTÄLLE

GÅNGPASSAGE

MITTREFUG

UPPHÖJD

MITTREFUG

UPPHÖJD

Fråga

Sven Jonsons
gata

Brogatan

Nissabogatan

Fogdegatan

Vet du vem som har väjningsplikt vid denna
plats (vem som skall stanna)?

Motorfordon

Ej entydigt

Ej entydigt

Ej entydigt

Vem tycker du borde vara den trafikant som
skall stanna?

Motorfordon

Ej entydigt

Ej entydigt

Motorfordon

Känner du dig säker när du korsar gatan på
denna platsen?

Ej entydigt

Ja (entydigt)

Ej entydigt

Nej (entydigt)

Vid de två övergångsställena (Sven Jonsons gata och Brogatan) rådde inte samma
uppfattning kring vilka regler som gäller och vad som bör gälla. Vid Brogatan uttryckte
respondenter en viss osäkerhet om vilket trafikslag som har väjningsplikt och vilket som
borde ha det. Däremot var det vid Sven Jonsons gata som vissa respondenter uttryckte att
de känner sig osäkra när de korsar.
Vid de två gångpassagerna (Nissabogatan och Fogdegatan) varierade uppfattningarna än
mer. Det var flera respondenter vid gångpassagerna som uttryckte osäkerhet kring vilket
trafikslag som eventuellt har väjningsplikt och också att motorfordon är det trafikslag
som borde ha väjningsplikt (trots att de inte har det).
Ingen av de tillfrågade vid Fogdegatans upphöjda gångpassage kände sig säkra när de
korsar. Ett skäl som angavs var att platsen är otydlig både vad gäller reglering och
utformning. Vid Nissabogatan var uppfattningen om säkerheten mer skiftande. En av
respondenterna påtalade att motorfordon stannar även fast fotgängare inte har företräde.

5.4 Vad påverkar väjningsandelen vid de olika
korsningspunkterna?
En underliggande hypotes för denna studie är att övergångsställen i flera trafikmiljöer är
att föredra framför gångpassage under förutsättning att den fysiska utformningen ger en
tillräckligt god hastighetsdämpning. ”Allt annat lika” är därmed den hypotetiska
relationen mellan väjningsandel och typ av korsningspunkt enligt figur 7. Upphöjda
övergångsställen torde ha högst väjningsandel medan den torde vara lägst för
gångpassager utan upphöjning.
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Väjningsandel

Upphöjt
övgställe

Övgställe

Upphöjd
gångpassage

Gångpassage

Figur 7 Förväntad väjningsandel för de olika typerna av korsningspunkter

I denna studie hade det upphöjda övergångsstället inte signifikant högre väjningsandel
jämfört med övergångsstället med mittrefug och heller inte jämfört med gångpassagen.
Övergångsstället med mittrefug hade dock signifikant högre väjningsandel än de båda
gångpassagerna vilket rimmar med hypotesen i figur 7.
Överlag var andelen väjande motorfordon hög, med Fogdegatan som undantag. De höga
andelarna för övergångsställena Sven Jonsons gata och Brogatan är relativt förväntade,
medan gångpassagen vid Nissabogatan hade en högre andel väjande motorfordon än
förväntat.
Nedan diskuteras hur olika faktorer i det insamlade materialet verkar påverka
väjningsandelen.
5.4.1 Hur påverkar fordonshastigheten?
Samtliga korsningspunkter hade relativt låga hastighetsnivåer vilket delvis kan förklara
den höga väjningsandelen. De låga hastigheterna kan vara ett skäl att båda
övergångsställena hade en (väldigt) hög andel väjande motorfordon.
Nissabogatan hade signifikant högre medelhastighet, vilket skulle medföra en lägre
väjningsandel. Detta samband går dock inte att härleda ur materialet. Fogdegatan hade
signifikant lägre väjningsandel och medelhastighet, trots att det är en upphöjd
gångpassage.
5.4.2 Hur påverkar flödet för motorfordon respektive fotgängare?
Tidigare studier visar på att motorfordons väjningsandel vid korsningspunkter ökar med
ökat gång- (och cykel-)flöde.
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Brogatans upphöjda övergångsställe hade betydligt högre gångflöden (258) än de andra
platserna. Dock var inte väjningsandelen högre än vid Sven Jonsons gata (58).
Nissabogatans icke upphöjda gångpassage hade ett lågt gångflöde (25) och högst
medelhastighet (34,3 km/h). Alla dessa faktorer borgar för en låg väjningsandel, men
detta kunde inte konstateras.
De låga gångflödena vid Fogdegatan och Nissabogatan kan delvis förklaras av att det
stora antalet övergångsställen och gångpassager längs Karl XI:s väg och Gamletullsgatan
erbjuder många alternativ för korsande fotgängare. Observationerna och
intervjumaterialet antyder att detta kan vara en förekommande strategi. Dessutom var
gångpassagerna placerade längs stråk där färre fotgängare i sig passerade.
När det gäller motorfordonsflöde kan större flöden minska fordonsförarnas benägenhet att
vilja stoppa upp vilket i så fall skulle leda till att båda korsningspunkterna på
Gamletullsgatan har lägre väjningsandel. Det finns dock inte någon sådan tendens i
materialet. Det ska dock sägas att korsningspunkterna valdes ut med kriteriet att de skulle
ha motorfordonsflöden i samma storleksordning.
5.4.3 Påverkar väjningsplikten och upphöjningen?
De studerade övergångsställena hade samfällt en högre väjningsandel än gångpassagerna.
Brogatan hade dock ej signifikant högre andel än Nissabogatan.
Som indikerades i intervjuerna rådde inte samma uppfattning kring vilka regler som
gäller vid de två övergångsställena. Vid gångpassagerna varierade dock uppfattningarna
än mer. Det var flera respondenter vid gångpassagerna som uttryckte osäkerhet kring
vilket trafikslag som eventuellt har väjningsplikt och också att motorfordon är det
trafikslag som borde ha väjningsplikt.
Den förväntade andelen motorfordon som väjer vid upphöjda korsningspunkter är högre
men materialet i denna studie kan inte påvisa ett sådant samband. Den upphöjda
gångpassagen vid Fogdegatan hade tvärtom lägre väjningandel än gångpassagen vid
Nissabogatan – trots att den hade signifikant högre hastighetsnivå.
Vad som talar för en positiv effekt av upphöjningen är att fler bilister stannade till helt,
jämfört med Nissabogatan där de flesta endast saktade in. Samma tendens kunde ses för
övergångsställena där fler bilister stannade till helt vid Brogatans upphöjning.
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6

Diskussion och slutsatser
Syftet med studien var att analysera väjningsbeteendet vid övergångsställen och
gångpassager samt att jämföra dessa resultat för att klargöra skillnaderna mellan
beteendet och effekterna av övergångsställen respektive gångpassager. Vidare har
följande frågeställningar varit av intresse:
§

Hur skiljer sig väjningsbeteendet mellan olika typer av övergångsställen och
gångpassager?

§

Vilka faktorer påverkar väjningsbeteendet vid interaktioner mellan fotgängare
och motorfordon?

§

Vad säger skillnaden i beteende om vilka rekommendationer som bör gälla för
korsningspunkter för fotgängare i städers trafikmiljöer?

I detta kapitel syntetiseras hur studien besvarat dessa frågeställningar. En jämförelse görs
också med SKR-studien från 2015.

6.1 Sammanfattande diskussion
Dataanalysen av fältstudiens material visar att väjningsandelen skiljer sig åt mellan
korsningspunkterna, enligt sammanställningen i tabell 5 nedan. Den tydligaste skillnaden
som konstaterats är mellan den upphöjda gångpassagen vid Fogdegatan och de andra
korsningspunkterna. Skälet till den lägre andelen (63,8%) har inte statistiskt kunnat
fastställas, men det torde finnas flera förklarande faktorer. Det kan bero på
regleringsformen, det låga gångflödet eller fotgängarnas förvirring kring vad som gäller,
men detta särskiljer inte Fogdegatan från Nissabogatans gångpassage. Vidare, trots
relativt låga hastighetsnivåer sticker ändå en av gångpassagerna ut med sin betydligt lägre
väjningsandel.
Tabell 5 Deskriptiv sammanställning av resultatet
ÖVERGÅNGSSTÄLLE

Bil väjer
Fotgängare väjer
Väjningsandel
(motorfordon)
Medelhastighet (km/h)
85-percentil (km/h)
ÅDT (f/d)
Gångflöde kl 16-17

GÅNGPASSAGE

MITTREFUG

UPPHÖJD

MITTREFUG

UPPHÖJD

Sven Jonsons
gata

Brogatan

Nissabogatan

Fogdegatan

130

216

84

37

7
94,9%

21
91,1%

15
84,8%

21
63,8%

30,6
33,7
7350
58

30,5
35,7
4800
282

34,3
38,3
7350
25

29,5
33,3
4800
20
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Studiens övergångsställen uppvisade båda höga väjningsandelar, trots varierande
utformning, gångflöde och ÅDT. Resultatet indikerar att låghastighetsmiljöer i sig har en
större effekt på väjningsbenägenheten, oavsett vilken typ av övergångsställe som anläggs.
Dock kan det stora antalet korsningspunkter i sig ha gett lägre hastighetsnivåer.
Övergångsställe är i dessa miljöer därmed en åtgärd för framkomlighet och trygghet,
snarare än säkerhet.
Fogdegatans lägre väjningsandel återspeglas inte i form av olyckor i STRADA-utdraget.
Även om det verkar ha rått viss förvirring kring väjningsreglerna verkar det inte ha
resulterat i fler olyckor än vid andra platser. Dock kan det göra att fotgängare undviker att
nyttja dessa korsningspunkter. Längs Karl XI:s väg finns det många alternativ att tillgå
men om en gångpassage är placerad i en annan typ av trafikmiljö riskerar det medföra låg
framkomlighet och trygghet för fotgängare.

6.2 Studiens begränsningar och felkällor
Detta avsnitt behandlar studiens begränsningar och felkällor och hur det bedöms ha
påverkat resultatets validitet och reliabilitet.
Coronapandemin föranledde att fältstudien genomfördes under hösten då det bedömdes
att vardagsresandet återhämtat sig något efter pandemins första månader. Dock skiljer sig
troligen flöden, dygnsfördelning och resmönster från ett normalt år.
Antalet observationer per korsningspunkt bedöms ha varit tillräckliga för att påvisa
statistiska skillnader; dock hade det varit lättare att isolera en viss korsningstyps effekt
om fler platser hade studerats. Det hade också kunnat ge en större variation av flödes- och
hastighetsnivåer. Hastighetsnivåerna var i denna studie genomgående relativt låga.
De kvalitativa intervjuerna genomfördes endast med korsande fotgängare och inte med
dito motorfordonsförare. Det bedömdes svårt att inom studiens ramar rekrytera dessa.
Deras uppfattning om väjningsregler har därmed inte fångats.
Hastighetsmätningen vid Brogatan kunde bara genomföras i nordlig riktning då den andra
påverkades av en närbelägen busshållplats, vilket gjorde det svårt att mäta fria fordon.
Medelhastigheten i södra riktningen kan därmed ligga på en lägre nivå.

6.3 Jämförelse med SKR-studien
SKR-studien (Svensson et al., 2015) hade i huvudsak samma upplägg med liknande typer
av platser som föreliggande. Dock undersökte de korsningspunkter (i Malmö) som
uppvisade större variation både gällande väjningsandel och medelhastighet. SKR-studiens
resultat är sammanfattade i tabell 6.
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Tabell 6 SKR-studiens huvudsakliga resultat gällande väjningsbeteende

Gångpassagerna i Malmö hade båda låg väjningsandel (51% respektive 8%). Dock var
både ÅDT och medelhastigheterna rätt så mycket högre än i föreliggande studie.
Övergångsstället uppvisade hög väjningsandel (87 %) trots betydligt högre ÅDT.
SKR-studien konkluderar att det inte går att rekommendera att gångpassagen kan ersätta
det markerade övergångsstället. Man poängterar särskilt att den upphöjda gångpassagen
är förvirrande, mycket beroende på att den sänder dubbla signaler. Upphöjningen
signalerar till bilister att de har väjningsplikt trots att icke så är fallet. Denna slutsats
speglas i både observationsstudien och i intervjuerna med fotgängare och bilister.

6.4 Slutsatser
Övergångsställen och gångpassager är konfliktpunkter mellan gång- och
motorfordonstrafik, där årligen flera fotgängare dör och skadas allvarligt. De utgör
samtidigt viktiga länkar i ett sammanhängande och framkomligt gångnät. En djupare
kunskap kring utformningen av dessa korsningspunkter bidrar till en trafiksäkrare
utformning och, i en vidare bemärkelse, till gångvänligare städer.
§

Utifrån denna studies datainsamling och analys rekommenderas upphöjda
gångpassager inte ersätta övergångsställen. Observationsstudien och intervjuerna
påvisar att den upphöjda gångpassagen är svårtolkad. Övergångsställen har sagts
invagga fotgängare i en falsk säkerhet, men denna studie antyder att den
(upphöjda) gångpassagen och ger en tvetydig effekt.

§

Även om det handlar om låghastighetsmiljöer kan väjningsbeteendet och
trafikanternas uppfattning om vad som gäller leda till försämrad framkomlighet,
trygghet och säkerhet för många grupper av fotgängare. Äldre fotgängare riskerar
allvarliga skador även vid ”låga” hastighetsnivåer om en kollision sker (Kröyer et
al., 2015).
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§

Vidare har studien påvisat att andelen väjande motorfordon kan variera även
inom låghastighetsmiljöer. Att verka för lägre hastighetsspridning mellan
motorfordon och fotgängare gynnar både säkerhet och framkomlighet för
fotgängare; dock bör det fortsatt göras grundade överväganden när
korsningspunkter ska planeras och anläggas inom dessa miljöer.

§

Framtida studier bör undersöka hur väjningsbeteendet ser ut vid korsningspunkter
med större variation av hastighet och flöden. Det vore också värdefullt att se hur
kommuner resonerar när det gäller placering av gångpassager och
övergångsställen och valet däremellan.
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