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Hur säkra passager för fotgängare och cyklister 
ska utformas över fl erfältsvägar i tätort har 
länge varit ett problem. Idag fi nns ingen tydlig 
rekommendation och utformningsprincip 
på hur detta kan lösas. Problemet uppstår då 
signalreglering och planskildhet inte är ett 
alternativ samtidigt som fl ödet på biltrafi ken 
är så stort att antalet körfält ej kan reduceras. 
Passagerna skapas då fl ödet av fotgängare och 
cyklister är stort och där målpunkterna är många 
och övergripande stråk korsar biltrafi ken. 

Syftet med utredningen är att sammanställa och 
utforma råd och riktlinjer för utformning av 
säkra gång- och cykelpassager över fl erfältsvägar 
i tätort. 

Det fi nns idag ett behov av att utformningen 
bättre ska stämma överens med gällande reglering. 
Vid övergångsställen har t.ex. fotgängare 
företräde framför biltrafi ken, medan cyklister inte 
har det vid en cykelöverfart.  

Litteraturstudien förespråkar i första hand 
hastighetsreducerande åtgärder och i andra 
hand riskreducerande åtgärder. För att förtydliga 
platsen och skapa en säkrare och tryggare 
utformning kan platsen kompletteras med ett 
antal åtgärder.

1. Hastighetsreducerande åtgärder:
 gupp
 upphöjd gång- och cykelpassage 
 dynamiska gupp 

2. Riskreducerande åtgärder:
 avsmalning (smalna av befi ntligt antal körfält)
 sidoförskjutning
 mellanrefug
 ATK-system

3. Kompletterande åtgäder:
 extra belysning
 ITS-system
 hinder för cyklister
 förtydligande vägskyltning

SAMMANFATTNING

Efter intervjuer med de tre största kommunerna 
i Sverige framgår det att man hanterar 
problematiken olika i de olika kommunerna. 

Efter intervju med Malmö stad har sex olika 
fl erfältsgator med gång- och cykelpassager 
valts ut för vidare studier. För samtliga platser 
har olycksdata insamlats från STRADA och 
beteendestudier har utförts.

Resultatet från beteendestudierna tyder på att 
en upphöjd passage är den utformning där fl est 
antal motorfordon lämnar företräde gentemot 
både fotgängare och cyklister. Minst antal 
motorfordon lämnade företräde vid den passage 
som helt saknade åtgärder. Beteendestudierna 
visar på att mellanrefuger används i mycket 
liten grad av de oskyddade trafi kanterna medan 
mittrefugen nyttjas desto mer. I diagrammen 
nedan visas vilken trafi kant som lämnar företräde 
vid en interaktion mellan motorfordon och cyklist 
respektive vid en interaktion mellan motorfordon 
och fotgängare.

För att ta fram ett antal rekommendationer 
som är väl förankrade och möjliga att applicera 
i verkligheten genomfördes en workshop 
efter det att resultat från litteraturstudier, 
intervjuer och beteendestudier sammanställts. 
Resultatet blev att den lösning som är bäst ur 
trafi ksäkerhetsaspekter inte alltid är bäst ur drift- 
och underhållssynpunkt. Samtidigt är den bästa 
lösningen för rörelsehindrade inte alltid den bästa 
för synskadade. Detta tyder på hur komplext 
problemet är och hur svårt det är att ta fram en 
generell rekommendation. Utredningen landar 
dock i två rekommendationer för utformning av 
säkra gång- och cykelpassager över fl erfältsvägar.

 Upphöjd gång- och cykelpassage
 Gång- och cykelpassage med friliggande gupp
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Mycket forskning fi nns kring säkerhet och 
framkomlighet på olika typer av gång- och 
cykelpassager men ingen specifi k forskning fi nns 
kring säkerhet på gång- och cykelpassager på just 
fl erfältsvägar i tätort där man inte kan använda 
sig av signalreglering eller planskildhet. Det är på 
dessa typer av vägar som situationerna blir mer 
komplexa, eftersom de generella råd och riktlinjer 
som ges för säkra gång- och cykelpassager på 
tvåfältsvägar, många gånger inte kan appliceras.

Problemställning

Anledningen till att denna utredning tagits 
fram var att det ständiga problemet med hur 
man utformar säkra gång- och cykelpassager 
av fl erfältsvägar kräver en fördjupning av dess 
problematik.

I Malmö har studier visat att på gator med fyra 
körfält och höga hastigheter, följer en låg andel 
motorfordonsförare väjningsplikten. Därför 
ges i Åtgärdskatalogen rekommendationen 
att man inte bör anlägga obevakade 
övergångsställen vid dubbla körfält eftersom 
både motorfordonsförarna och fotgängarna får 
en dålig överblick över trafi ksituationen, med 
ökade risker som följd, samtidigt som behovet för 
korsande rörelser av dessa gator i tätorter ofta är 
stort. Risken fi nns att bilister i de båda körfälten 
handlar olika gentemot fotgängare och cyklister 
på övergångsstället. Anledningen kan vara för 
höga hastigheter, dålig uppmärksamhet eller 
skymd sikt. Detta kan ge förödande konsekvenser.

Syfte

Syftet med projektet är att sammanställa och 
utforma råd och riktlinjer för utformning av 
trafi ksäkra passager på fl erfältsvägar där varken 
planskilda korsningar eller signalregleringar är 
lämpliga.

Frågor som kommer att sökas svar på är:
 Hur bör en passage över en fyrfältsväg utformas för 

att vara säker? 
 Vilka rekommendationer ges i olika handböcker och 

forskningsrapporter kring gång- och cykelpassager 

INLEDNING

på fl erfältsvägar?
 Vilka åtgärder och rekommendationer ges av olika 

kommuner, Trafi kverket, drift/underhåll och 
kollektivtrafi ken?

 Hur beter sig fotgängaren, cyklisten och bilisten vid 
passage av fyrfältsvägar? Är beteendet kopplat till 
utformning av passagen?

Avgränsning

Studien omfattar gång- och cykelpassager av 
fl erfältsvägar i tätort där inte signalreglering eller 
planskildhet nyttjas. I rapporten benämns en 
gång- och cykelpassage som ett övergångsställe 
i kombination med en cykelöverfart. Passagerna 
sker endast på sträcka, d.v.s. inte i samband med 
en korsning då beteendet och vaksamheten vid 
korsning skiljer sig från en raksträcka. 
I litteraturstudien kommer totalt tio olika 
utformningar att beskrivas:

 upphöjd passage
 avsmalning av körfälten vid passage
 sidoförskjutning av körfälten vid passage
 hastighetsdämpande gupp före passage
 mellanrefug vid passage
 kontrastbelysning och extra belysning vid passage
 ITS-system med gult varningsljus vid passage
 ATK-system, automatisk hastighetskontroll
 hastighetsdämpande nedsänkning före passage
 hinder för den oskyddade trafi kanten

Bakgrund

Flerfältsvägar, det vill säga vägar med fl er 
än ett körfält i vardera riktningen, är vanligt 
förekommande på huvudvägar och infartsvägar 
i större städer. Flerfältsvägar karaktäriseras ofta 
av stora fl öden av motortrafi k, höga hastigheter 
och höga framkomlighetsanspråk. Många gånger 
trafi keras vägarna både av bussar och lastbilar 
och vägarna ingår ofta i utryckningstrafi kens 
huvudnät. Ofta har motorfordonstrafi ken 
på dessa vägar höga hastigheter, vilket sett 
till sträckan inte generellt är något problem, 
eftersom fotgängare och cyklister är separerade 
från biltrafi ken. Problem uppstår dock i 
korsningspunkterna mellan biltrafi knätet och 
gång- och cykelnätet. Här fi nns en konfl ikt 
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4. Insamling av material om de plat-
ser som valts ut
För de platser som har valts ut har användbar data 
samlats in; fl ödesmätningar, hastighetsmätningar 
och olycksstatistik. Olycksstatistik har hämtats 
via utdrag ur STRADA. Syftet är att få en bild 
av vilka typer av eventuella olyckor som skett på 
platsen, samt om möjligt även utläsa något om 
orsaken är kopplad till utformningen.

5. Beteendestudier
På de sex platser som valts ut har en beteendestudie 
genomförts för att observera hur beteende 
och samspel fungerar mellan de oskyddade 
trafi kanterna och motorfordonstrafi ken. 
Studierna syftar till att kartlägga antalet 
interaktioner mellan trafi kantgrupperna vid olika 
utformning av gång- och cykelpassager. Resultatet 
har sammanställts och analyserats.

6. Workshop med experter
Då resultaten från litteraturstudier, intervjuer och 
beteendestudier sammanställts fanns ett behov 
av att diskutera frågan med experter inom olika 
områden såsom kollektivtrafi k, räddningstjänst, 
drift och underhåll, framkomlighet samt 
trafi ksäkerhet. Experter representerades 
från Malmö stad både inom planering, drift/
underhåll samt Trafi kverket, inbjudna var även   
en tillgänglighetsexpert och representanter för 
kollektivtrafi ken. Syftet med workshopen var att 
de rekommendationer som tas fram i sista steget 
i projektet ska vara förankrade och möjliga att 
applicera i verkligheten.

7. Slutsatser och rekommendationer
Utifrån resultaten från mätningarna och 
studierna samt diskussionerna på workshopen 
har slutsatser dragits om vilka utformningar av 
gång- och cykelpassager som är lämpliga. Utifrån 
slutsatserna har rekommendationer tagits fram.

mellan oskyddade trafi kanters trafi ksäkerhet och 
motorfordonstrafi kens framkomlighetsanspråk. 
Den generella rekommendationen är att 
korsningspunkter av denna typ mellan bilar och 
oskyddade trafi kanter i första hand ska utformas 
som planskilda korsningar, vilket är en trafi ksäker 
lösning. Signalreglerade korsningar är också en 
trafi ksäker lösning. Av olika anledningar är det 
dock vanligt att ingen av dessa två lösningar är 
möjliga att applicera i en korsningspunkt. Istället 
krävs andra lösningar för att göra passagen 
trafi ksäker. Samtidigt skall passagen uppfylla 
många andra krav och behov som exempelvis 
framkomlighet, tillgänglighet, trygghet samt 
leda till att passagen kan underhållas och driftas. 
Alternativa lösningar som leder till att passagen 
trafi ksäkras gäller främst på vägar med stort 
bilfl öde, där bilisten har företräde, samtidigt som 
behovet för fotgängare och cyklister att passera 
sträckan är stort. 

Metodöversikt

Nedan följer en beskrivning av vad projektet 
omfattat och dess olika delmoment.

1. Definiering av uppdrag och metod
Första momentet innebar en defi niering av 
uppdraget samt dess upplägg och metod.

2. Litteraturstudie
En litteraturstudie har utförts av material inom 
ämnet trafi ksäkerhet vid gång- och cykelpassager 
av fl erfältsvägar. 

3. Urval av platser att studera
Kontakt har tagits med de tre största städerna i 
södra Sverige (Malmö, Lund och Helsingborg) 
för att hitta och välja ut lämpliga gång- och 
cykelpassager för vidare studier. Det visade sig 
dock endast fi nnas lämpliga platser i Malmö. För 
att öka kunskapen om hur större kommuner i 
Sverige arbetar med gång- och cykelpassager av 
fl erfältsvägar har intervju med Göteborg och 
Stockholm skett. Sex olika platser i Malmö har 
valts ut för vidare studier, dessa platser har en 
utformning som skiljer sig åt.
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Definitioner

För att förtydliga trafi ktekniska begrepp och dess 
betydelse har en lista på defi nitioner tagits fram:

Övergångsställe
”En del av en väg som är avsedd att användas 
av fotgängare för att korsa en körbana eller en 
cykelbana och som anges med vägmarkering 
eller vägmärke. Ett övergångsställe är bevakat 
om trafi ken regleras med trafi ksignaler eller av 
en polisman och i annat fall obevakat.” Enligt 
Förordning om vägtrafi kdefi nitioner (SFS 2001:651) och 
1 kap. 3 § trafi kförordningen (SFS 1998:1276)

Gångpassage
Den plats där fotgängare korsar körbanan i samma 
plan, antingen för att de fi nner det naturligt eller 
för att de styrs dit med fysiska medel.  

Ordnad gångpassage: En gångpassage som 
utformats, utrustats eller utmärkts för att ge 
trafi ksäkerhet, framkomlighet och tydlighet.

Signalreglerad gångpassage: En gångpassage där 
trafi ken regleras med trafi ksignaler. Enligt Säkra 
gångpassagen, Vägverket publ. 1998:108.

Enligt Transportstyrelsens material; Broschyr för 
Övergångsställen gäller att: ”Platser där gående 
korsar en väg kallas ibland gångpassager. De kan:
 vara upphöjda för att fordon ska köra sakta,
 ha refuger för att fotgängare ska kunna korsa 

ett körfält i taget, men också vara en plats där 
ingenting särskilt gjorts.”

Defi nitionen av en gångpassage kan variera något 
men skiljer sig tydligt från defi nitionen av ett 
övergångsställe där vägmarkering och vägmärken 
alltid skall fi nnas. Piteå kommun sammanfattar 
defi nitionen på en gångpassage, där motorfordon 
möter fotgängare och cyklister på ett tydligt sätt. 
”En gångpassage är en plats där man underlättat för 
gående att korsa körbanan, men som inte är utmärkt 
med vägmärke eller väg-markering för övergångsställe. 
En gångpassage kan vara utformad på fl era sätt, vid 
en del gångpassager är det bara trottoarkanterna som 

är borttagna eller försänkta, andra gångpassager kan 
vara utformade med hastighetsdämpande åtgärder som 
sidoförskjutningar, avsmalningar eller upphöjningar.”

Cykelbana
”En väg eller del av en väg som är avsedd för 
cykeltrafi k och trafi k med moped klass II”. Enligt 
Förordning om vägtrafi kdefi nitioner (SFS 2001:651).

Cykelfält
”Ett särskilt körfält som genom vägmarkering 
anvisats för cyklande och förare av moped klass 
II”. Enligt Förordning om vägtrafi kdefi nitioner (SFS 
2001:651).

Cykelöverfart
”En del av en väg som är avsedd att användas 
av cyklande eller förare av moped klass II för 
att korsa en körbana eller en cykelbana och som 
anges med vägmarkering.
En cykelöverfart är bevakad om trafi ken regleras 
med trafi ksignaler eller av en polisman och 
i annat fall obevakad.” Enligt Förordning om 
vägtrafi kdefi nitioner (SFS 2001:651).

I rapporten omfattar en gång- och cykelpassage 
ett övergångsställe och en cykelöverfart. 

Regler

Liknande förtydligande har utförts för de regler 
som gäller vid gång- och cykelpassager.

En förare som närmar sig en cykelöverfart skall 
anpassa sitt körsätt så att föraren inte tvingas 
stanna på övergångsstället eller överfarten. Ett 
fordon får inte stanna eller parkera på eller inom 
ett avstånd av tio meter före en cykelöverfart.

Obevakad cykelöverfart
Vid obevakade cykelöverfarter gäller att 
fordonsföraren skall anpassa hastigheten så att det 
inte uppstår fara för cyklister och mopedförare 
som är ute på cykelöverfarten.
En förare, som skall köra ut ur en cirkulationsplats 
eller annars efter att ha svängt i en vägkorsning 

FÖRTYDLIGANDE AV DEFINITIONER OCH REGLER
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skall passera en obevakad cykelöverfart, skall köra 
med låg hastighet och lämna cyklister och förare 
av moped klass II, som är ute på eller just skall 
färdas ut på cykelöverfarten, tillfälle att passera.
Fordon eller spårvagnar får inte köras om strax 
före eller på en obevakad cykelöverfart, såvida 
inte körbanan har två eller fl era körfält för färd 
i samma riktning och det är tät köbildning i 
alla körfält. Omkörning skall då ske med så låg 
hastighet att föraren kan stanna omedelbart om 
cyklister eller förare av moped klass II befi nner 
sig på cykelöverfarten.

Cyklister som kommer in på en väg från en 
cykelbana har väjningsplikt mot varje fordon 
vars kurs skär den egna kursen. Väjningsplikten 
innebär att man skall tydligt visa sin avsikt att väja 
genom att i god tid sänka hastigheten eller stanna. 
Man får köra vidare endast om det med beaktande 
av andra trafi kanters placering, avståndet till dem 
och deras hastighet inte uppkommer fara eller 
hinder.

Cyklister eller förare av moped klass II som skall 
färdas ut på en cykelöverfart skall ta hänsyn till 
fordon som närmar sig överfarten och får korsa 
vägen endast om det kan ske utan fara. Enligt 
Trafi kförordningen, SFS 1998:1276.

Obevakade övergångsställen
Vid obevakade övergångsställe har fordonsförare 
alltid väjningsplikt mot fotgängare men inte 
mot cyklister. För att skapa väjningsplikt mot 
cyklister krävs extra markering och reglering. 
Vid upphöjning och genomgående cykelbana 
har cyklisten företräde, annars gäller alltid 
grundregeln att cyklisten har väjningsplikt 
mot fordon på körbanan. Väjningsplikten ger 
cyklister och fotgängare en ökad tillgänglighet 
men inte en ökad säkerhet. För att skapa säkerhet 
krävs en fysisk utformning som reducerar 
biltrafi kens hastighet till max 30 km/tim. Bilisters 
benägenhet att lämna företräde ökar med lägre 
hastighet oavsett om platsen är utformad med 
övergångsställe eller som passage. Enligt GCM-
handboken, 2010. 

Bevakade cykelöverfarter
Fordonsförare ska följa trafi ksignalerna.
Vid bevakade cykelöverfarter skall en förare 
lämna cyklister och förare av moped klass II som 
på rätt sätt kört ut på cykelöverfarten möjlighet 
att passera. Detta gäller även om föraren får korsa 
övergångsstället enligt trafi ksignaler eller tecken 
av polisman.

En förare som efter att ha svängt i en korsning 
skall passera en bevakad cykelöverfart skall köra 
med låg hastighet och har väjningsplikt mot 
cyklister och förare av moped klass II som är ute 
på eller som just skall färdas ut på cykelöverfarten.
Cyklisterna ska följa trafi ksignalerna.

Cyklister eller förare av moped klass II som skall 
färdas ut på en cykelöverfart skall ta hänsyn till 
fordon som närmar sig överfarten och får korsa 
vägen endast om det kan ske utan fara. Enligt 
GCM-handboken, 2010.

Ökad och säkrare cykling - en översyn av regler 
ur ett cyklingsperspektiv
Under 2012 har Näringsdepartementet tagit 
fram en utredning (SOU, statens offentliga 
utredningar). Cykelutredningen omfattar en 
översyn av gällande förutsättningar för cyklister 
och förslag till ändringar som kan leda till ett ökat 
cyklister samt göra den säkrare. Fyra områden 
har analyserat: planering, cykelparkering, cykling 
och kollektivtrafi ken samt trafi klagstiftningen. 
Översynen har resulterat i ett antal förslag där ett 
förslag omfattar den väjningsplikt cyklister idag 
har mot biltrafi ken vid cykelöverfarter.

Förslaget innebär att reglerna om väjningsplikt vid 
cykelöverfarter ska ändras så att en bilförare får 
väjningsplikt vid obevakade cykelöverfarter  mot 
cyklister och förare av  moped klass II. Förslaget 
omfattar även att överfarterna och trafi kmiljön   
säkras så att fordon inte förs  med  högre hastighet 
än 30 km/tim. Syftet med den föreslagna 
ändringen är att öka cyklisters framkomlighet 
och att förtydliga och förenkla reglerna vid 
cykelöverfarter utan att trafi ksäkerheten riskeras. 
Enligt Cykelutredningen 2012.
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Metod

Utifrån befi ntlig litteratur, både i form av 
handböcker och forskningsrapporter har 
nuvarande kunskapsläge inom området kring 
gång- och cykelpassager över fl erfältsvägar 
på en sträcka som kopplas till trafi ksäkerhet 
sammanställts. 

Litteraturstudien omfattar även en genomgång 
av rekommendationer vid utformning av gång- 
och cykelpassager. Dock har underlaget för 
passager av just fl erfältsvägar varit bristfälligt. 
Rekommendationen har överlag varit införande 
av planskildhet eller signalreglering, vilket inte 
studerats i studien.

Eftersom mängden litteratur inom området 
visade sig vara mycket begränsad, gjordes 
ingen avgränsning i val av land, när materialet 
publicerats eller för olika trafi kmiljöer. All 
tillgänglig information ansågs vara av intresse. 
Litteraturen har lästs igenom och därefter 
sammanställts, och presenteras nedan. 

I litteraturstudien ingår tio olika utformningar för 
passage, och omfattar:
• upphöjd passage
• avsmalning av körfälten vid passage
• sidoförskjutning av körfälten vid passage
• hastighetsdämpande gupp före passage
• mellanrefug vid passage
• kontrastbelysning och extra belysning vid passage
• ITS-system med gult varningsljus vid passage
• ATK-system, automatisk hastighetskontroll
• hastighetsdämpande nedsänkning före passage
• hinder för den oskyddade trafi kanten

Riskreducering via hastighets-
dämpande åtgärder

Hastighetsdämpande åtgärder användes först 
endast inom bostadsområden och på lokalgator 
med en hastighetsbegränsning på 30 km/tim. 
På senare år har det blivit mer aktuellt med 
hastighetsbegränsning i centrala områden och vid 
andra områden där gång- och cykeltrafi ken är stor. 
Det har även blivit aktuellt att hastighetsbegränsa 

huvudgator och uppsamlingsvägar. Detta främst 
i äldre områden som inte är planerade och 
byggda med tillfredställande separering mellan 
fotgängare, cyklister och biltrafi k. 

Hastighetsreducerande åtgärder byggs endast 
i efterhand på befi ntliga sträckor där önskad 
hastighet ej följs. Vid nybyggda gator och vägar 
sker utformning av sträckan enligt önskad 
hastighet d.v.s. speciella åtgärder för att begränsa 
hastigheten behövs ej. 

Hastighetsbegränsande åtgärder är främst till 
för att förbättra trafi ksäkerheten och trivseln, 
och då främst för fotgängare och cyklister i 
tättbebyggt område. Erfarenhet visar att endast 
skyltning av hastigheten inte räcker. Fysiska 
hastighetsbegränsande åtgärder (främst gupp) 
används på vägar med 30km/tim och 40km/
tim men även vid 50km/tim. Enligt den norska 
handboken 072 Fartsdemping. 

Hastighetsdämpande åtgärder på sträckor med 
50km/tim fi nns då 85-percentil överstiger 
45km/tim. Efter införandet av sträckor med 
hastighetsbegränsning på 30 och 40km/
tim har gator med hastigheten 50km/tim en 
viktig funktion för motorfordonstrafi kens 
framkomlighet i staden. Om framkomligheten 
begränsas fi nns risk att trafi ken fl yttas till gator 
som är mindre lämpade (30 och 40km/tim). För 
att uppnå lägre hastighet på en lång sträcka bör 
ombyggnad göras till en smalare gatusektion. 
Enligt norska handboken 270 Gangfeltskriterier.

Hastighetsdämpande åtgärder är de viktigaste 
riskreducerande åtgärderna.

En sänkning av motorfordonens hastighet är 
den viktigaste åtgärden vid gångpassager för att 
minska risken för dödsolyckor av fotgängare. 
Med en sänkning från 50km/tim till 40km/
tim halveras risken för dödsolyckor. En svensk 
beteendestudie visar att vid 40km/tim efterlevs 
väjningsplikt mot fotgängare betydligt mer än 
vid 50km/tim.  Det fi nns en tydlig koppling 
mellan hastighet och antal olyckor samt till 
allvarlighetsgrad på olyckorna. 

KUNSKAPSLÄGE OCH LITTERATURSTUDIE
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Åtgärder
Enligt VGU bör man främst utforma gång- och 
cykelpassager som inte har signalreglering eller 
planskildhet med riskreducerande åtgärder som 
är hastighetsdämpande. Som hastighetssänkande 
åtgärder rekommenderas gupp innan passage, 
upphöjning av passagen eller avsmalning med 
hjälp av refuger.

• Vanliga gupp, 5-6 m före ett övergångsställe, 
fungerar i många fall bättre än en upphöjd passage. 
Det beror på att de oskyddade trafi kanterna 
lättare förstår platsen och att fotgängare och 
cyklister korsar en körbana.

• Upphöjning av passager för fotgängare och 
cyklister har en hastighetsdämpande effekt. Det 
är viktigt att det tydligt framgår när fotgängare 
och cyklister befi nner sig på körbanan och att 
passagen då fortfarande sker på motorfordonens 
villkor för att åtgärden skall vara lämplig. 

• Avsmalning nyttjas på passager som är längre 
än 8 meter och sker via avsmalning av körbanan. 
Avsmalning kan göras via breddning av gång- och 
cykelbanan eller genom att dela upp passagen 
med mittrefug (minst 2,0 m bred) och eventuellt 
med en mellanrefug. Refuger delar upp passagen 
och sträckan för fotgängare och cyklister i etapper 
samt delar upp motorfordonsfl ödet och gör det 
enklare att överblicka och förstå trafi ksituationen.  
Mellanrefugen är ofta smalare än mittrefugen 
(minst 0,8 m bred) d.v.s. en cyklist eller fotgängare 
med barnvagn, rullstol eller rullator kan ej nyttja 
dessa. 

ÅTGÄRDSKATALOGEN
I Åtgärdskatalogen, framtagen av Sveriges 
kommuner och landsting, beskrivs ett stort antal 
trafi ksäkerhetsåtgärder för ökad trafi ksäkerhet i 
tätort. Exempel på aspekter som beskrivs för varje 
åtgärd är utmärkning, trafi ksäkerhet, inverkan på 
stadens karaktär, tillgänglighet, miljöpåverkan, 
trygghet, framkomlighet samt kostnad och nytta.
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Dödsrisk för fotgängare vid kollision med motorfordon

Tabellen visar samband mellan hastigheten på motorfordon 
och dödsrisken för fotgängare enligt norsk handbok 072 
Fartsdemping. 

Rekommendationer enligt 
handböcker
VÄGAR & GATORS UTFORMNING
I skriften VGU tas generella aspekter upp att 
tänka på vid lokalisering och utformning av 
en gång- och cykelpassage, uppdelat på krav 
och råd. Det omfattar bl.a. att passagen bör 
lokaliseras så att genheten och attraktiviteten blir 
hög för fotgängare och cyklister. Samtidigt som 
lokaliseringen skall ske så att passagen är lätt att 
se och förstå även vid mörker samt att sikten skall 
vara god för samtliga trafi kanter. Det är även av 
stor vikt att tänka på att konfl iktzoner mellan 
olika trafi kantgrupper ska vara små och tydliga 
samt att detaljutformningen skall ge en erforderlig 
orienteringshjälp och vara tillgänglig för alla.

Passage på fl erfältsväg
Vid passage på fl erfältsvägar gäller generellt att 
en gång- och cykelpassage alltid bör utformas 
med en trafi ksäkerhetshöjande åtgärd som 
är riskreducerande. Då detta ej tillämpas får 
passagen alltid lägst standard. Övergångsställe bör 
endast användas på gator med högst ett körfält i 
vardera riktningen. Dessa rekommenderas alltså 
inte på fl erfältsvägar. Övergångsställe som är 
obevakat skall inte fi nnas på vägar där högsta 
tillåtna hastighet är högre än 60 km/tim.
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Passage på fl erfältsväg
Enligt Åtgärdskatalogen bör övergångsställen 
utan hastighetssäkrande åtgärder ej anläggas på 
fl erfältsvägar, eftersom det ger dålig överblick 
över trafi ksituationen. 

Åtgärder
Övergångsställen har enligt forskning visat sig ge 
en falsk säkerhet där olyckor sker p.g.a. bristande 
kommunikation, brott mot väjningsplikten eller 
att fotgängare går över gatan utan att se sig för 
då de enligt lag har företräde. Däremot skapar 
övergångsställen bättre framkomlighet för 
fotgängare och kan också ge ökad trygghetskänsla, 
särskilt för äldre. För att övergångsställen ska bli 
säkra krävs fysiska åtgärder som bl.a. dämpar 
hastigheten och ökar motorfordonsförarnas 
uppmärksamhet. Med hastighetssäkring minskar 
skaderisken, samspelet mellan trafi kanterna ökar 
och fl er bilister ger fotgängare och cyklister 
företräde vid passagen. Det blir lättare att korsa 
gatan, vilket i sin tur kan gynna stadslivet och det 
lokala näringslivet. 

• Upphöjd gång- och cykelpassage vid överfarten i 
form av platågupp för att prioritera fotgängare och 
cyklister framför andra motorfordon. Åtgärden 
används ofta på platser där många fotgängare 
och cyklister korsar på en sträcka. Utformningen 
ska stödja hastighetssäkring till 30 km/tim, men 
också gällande trafi kregler. Det är viktigt att gång- 
och cykelbana och passagen är genomgående 
över den gata eller utfart som korsas för att 
väjningsplikten för motorfordonsförare ska gälla. 
Det innebär att beläggningen ska vara densamma 
på passage som på ömse sidor av gatan eller 
infarten. Det får inte fi nns någon genomgående 
kantradie på upphöjningen. Säkerhetseffekten 
beror på var åtgärden placeras, men generellt sett 
så minskar skaderisken. Cykelhastigheterna ökar, 
men eftersom hastigheten för motorfordonen 
minskar ger åtgärden totalt sett ökad säkerhet för 
cyklister. Åtgärden är positiv för rörelsehindrades 
framkomlighet medan synskadade kan få svårt 
att orientera sig. Flerfältsvägar som frekvent 
används av kollektivtrafi k och stråk som är 
viktiga för räddningstjänsten bör ej utformas med 
upphöjning eller gupp. 

• Gupp anläggs i syfte att sänka 
motorfordonshastigheterna, på platser där 
olycksrisken är hög eller upplevs som stora. 
Störst effekt får guppen om de placeras 
på huvudgatunätet. Åtgärden resulterar 
i lägre motorfordonshastigheter, där de 
högsta hastigheterna reduceras mest. 
Hastighetsspridningen blir mindre, vilket bidrar 
till en sänkning av olycksrisken. Fotgängare 
upplever en ökad trygghet då bilarnas hastighet är 
lägre. Viss överfl yttning av trafi k till andra gator 
kan ske, men det är vanligtvis inget stort problem.

• Dynamiska gupp som höjs för fortkörare eller 
sänks för de som kör lagligt har används vid 
försök. Denna lösning är dock kostsam.

• ITS-system och förstärkt belysning vid gång- 
och cykelöverfarter har visat sig ha positiv effekt 
vid olyckor, bidrar till ökad uppmärksamhet av 
motorfordonsförarna. ITS står för intelligenta 
transportsystem och i detta fall gäller det belysning 
som varnar bilister för fotgängare som passerar 
sträckan via ett blinkande gult ljus.

• ATK står för automatisk hastighetskontroll. En 
radar läser av motorfordonens hastighet och om 
hastighetsgränsen överskrids tas ett fotografi  av 
motorfordon, registreringsnummer och förare. 
Informationen skickas vidare till Polisen. I 
Sverige har ATK mestadels placerats på statliga 
vägar utanför tätbebyggt område, men tester 
har genomförts även på kommunala vägar. 
Fartkamerornas trafi ksäkerhetseffekt är god, och 
visar på en stor minskning av personskadeolyckor. 
Erfarenheter från Umeå visar att kamerorna hade 
större effekt än fartgupp när det gällde att sänka 
hastigheten till 30 km/tim vid ett övergångsställe 
inom tätbebyggt område. För kollektiv- och 
utryckningstrafi k är kameror ett bättre alternativ 
än fysiska åtgärder. Denna lösning är dock 
kostsam.
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GCM-HANDBOK
I GCM-handboken tydliggörs vikten 
av utformningen av passagerna så att 
oskyddade trafi kanter inte invaggas i en falsk 
säkerhet. Utformningen skall inte endast 
vara trygghetsskapande utan även fysiskt 
trafi ksäkerhetshöjande. Dimensionerande hastighet 
vid passage bör ej överstiga 30 km/tim då denna 
hastighet bedöms leda till krockvåld som fotgängare 
och cyklister tål. 

Passage på fl erfältsväg
GCM-handboken rekommenderar att passager 
för fotgängare och cyklister över fl erfältsvägar 
där stora bilfl öden och/eller stora fotgängar- 
och cykelfl öden i första hand kompletteras med 
trafi ksignal eller planskildhet. Planskilda passager 
utformas ofta med god tillgänglighet och säkerhet 
men upplevs negativa och otrygga och därmed 
används passagen sällan. Övergångsställen 
däremot upplevs som trygga men är ofta osäkra 
då risken att dödas på ett övergångsställe är 
högre än vid passage på motsvarande ställe 
utan markerat övergångsställe. Då passagen inte 
utformas med trafi ksignal eller planskildhet vidtas 
riskreducerande åtgärder som höjer säkerheten 
och/eller sänker hastigheten.

Åtgärder
Vid obevakade gång- och cykelpassager bör 
passagen utformas med riskreducerande åtgärder. 

• Upphöjning av passage är hastighetsdämpande 
men då de används på ett kollektivtrafi kstråk bör 
dessa anpassas så att tillgänglighet och komfort för 
kollektivtrafi ken uppnås. 

• Avsmalning via utbyggda klackar minskar 
exponeringstiden för fotgängare och cyklister på 
gatan samt ökar synbarheten. Vid avsmalning till 
ett minskat antal körfält vid passagen minskar 
exponeringstiden samt framkomligheten för 
biltrafi ken begränsas. 

• Refuger är riskreducerande och delvis 
hastighetsdämpande samt underlättar för 
trafi ksituationen då trafi kfl ödet delas upp och 
trafi kanten kan fokusera på ett håll i taget. 

GRUNDLAG FÖR UTFORMNING AV 
TRAFIKYTOR I DANMARK
Enligt Vejregler (häfte 5 krydsningar mellem 
stier og veje) som är Danmarks motsvarighet 
till svenska VGU gäller generellt att på vägar 
med högt trafi kfl öde rekommenderas att gång- 
och cykelpassager utformas planskilt för god 
trafi ksäkerhet. Passager i plan bör endast ske då 
hastigheten är under 30 km/tim för att uppnå 
hög säkerhetsklass. 

Passage på fl erfältsväg
Generellt gäller att gång- och cykelpassager skall 
utformas med god separering från vägen via 
planteringar, avsiktlig användning av gatumöbler 
och belysning samt avvikande markbeläggning. 
Avsmalning och förskjutning av körfält samt 
nivåskiftningar i samband med passagen kan 
förtydliga platsen. 

På fl erfältsvägar med låga hastigheter under 50 
km/tim rekommenderas en utformning med 
hastighetsdämpande åtgärder, avsmalningar 
vid lågt trafi kfl öde (ÅDT under 300 fordon/
timme) och gupp vid låga hastigheter (under 50 
km/tim).  Vid högre hastigheter upp till 60 km/
tim används signalreglering och vid hastigheter 
mellan 50-70 km/tim rekommenderas planskilda 
passager men endast då trafi kfl ödet är stort och 
då trafi kseparering redan används inom området.

Åtgärder
Valet av utformning på passagen baseras på 
trafi kmängden såväl för motorfordonstrafi ken 
som för mängden cyklister och fotgängare. 
Utformningen skall även stämma överens med 
den önskade hastigheten på gatan. Gatumöbler, 
skyltar och vägmarkeringar bör vara en del av 
utformningen och synas på gott avstånd samt 
inte skymma sikten.

• Upphöjning kan ske med ramper eller gupp före 
och/eller efter passagen, då hastigheten är under 
50 km/tim.

• Avsmalning och sidoförskjutning nyttjas för 
en hastighetsdämpande effekt. Refuger bidrar till 
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att den oskyddade trafi kanten kan korsa passagen 
i fl era steg samtidigt som den skapar yta för 
placering av stolpar, vägskyltar och plantering. 

Tabellen nedan visar siktbehov för fotgängare 
som passerar en gata med körbredd mellan 4-14 
meter och med hastighet som varierar mellan 
30-70 km/tim. Den röda rutan markera de fyra 
siktsträckor som är aktuella vid fl erfältsvägar på 
huvudvägar inom tätort. 

körbane-
bredd

skyltad hastighet

70km/
tim

60km/
tim

50km/
tim

40km/
tim

30km/
tim

4 meter 80 m 65 m 55 m 45 m 35 m

6 meter 115 m 100 m 85 m 65 m 50 m

8 meter 155 m 135 m 110 m 90 m 65 m

10 meter 195 m 165 m 140 m 110 m 85 m

12 meter 235 m 200 m 165 m 135 m 100 m

14 meter 270 m 235 m 195 m 155 m 115 m

Tabellen är hämtad från Vejregler (Byernes trafi kalarealer, 
hefte 5 - krydsningar mellem stier og veje).
 

VÄG- OCH GATUUTFORMNING I 
NORGE
I Norges motsvarighet till VGU gäller generellt 
att vid gång- och cykelpassager sker val av 
utformning utifrån vägens trafi kmängd, 
potentiellt antal fotgängare och cyklister, 
hastigheter samt omgivning längs vägsträckan. I 
områden där många barn passerar en väg värderas 
en planskildhet extra högt, annars är en passage 
i plan att föredra. I tätort är det ofta svårt att 
utforma planskildhet som attraherar fotgängare 
då denna trafi kantgrupp är känsligare för omvägar 
och väljer genaste vägen, vilken oftast är i plan. 

Passage på fl erfältsväg
I handboken Väg- och gatuutformning 
under avsnittet för hastighetsreducerande 
åtgärder (handbok 072 - Fartsdemping) tas ett 
antal förslag fram som både vänder sig till 
motorfordonstrafi kanter och oskyddade 

trafi kanter. Förstahandsvalet för att riskreducera 
passagen och öka säkerheten för oskyddade 
trafi kanter är ett markerat övergångsställe, det 
skall dock inte användas då vägen har fl er körfält. 
Undantagsvis kan övergångsställen användas på 
fl erfältsvägar som har en hastighet på under 40 
km/tim, dock krävs hastighetsdämpande åtgärder 
för biltrafi ken.

På gator med 50 km/tim och ÅDT över 
2000 fordon/timme bör övergångsställe eller 
passage för fotgängare anläggas då korsande 
rörelser uppgår till 20 i maxtimmen. Passagen 
bör utformas med exempelvis upphöjning, 
avsmalning, refug, busskuddar eller blinkande 
varningsljus. Vid ÅDT över 5000 fordon/timme 
rekommenderas signalreglering.

Åtgärder
Hastighetsdämpande åtgärder som används i 
Norge är i stort sett samma som i Sverige och 
Danmark. Gupp väljs i första hand då dessa är 
effektiva och relativt billiga, men på sträckor med 
busstrafi k, utryckningsfordon och vid mycket 
tungtrafi k bör andra åtgärder väljas. Aktuella 
åtgärder är avsmalningar och sidoförskjutningar. 
En kombination av sidoförskjutning och 
avsmalning (främst vid endast ett körfält) är 
den mest effektiva åtgärden efter gupp då 
trafi kmängden inte är allt för stor. Det fi nns 
exempel på kombination av gupp tillsammans 
med avsmalning och/eller sidoförskjutning. Dock 
anses det räcka med enbart gupp för att uppnå en 
hastighetsdämpande effekt.

• Upphöjning med hjälp av gupp utformas så att 
en hastighet på 30 km/tim skall hållas av 85 % av 
passerande motorfordon. 

• Avsmalning av körbanan kan antingen användas 
för att göra en tvåfältsväg smalare eller vid 
reducering till endast ett körfält på gator med 
mindre trafi kfl öden. I det första alternativet sker 
avsmalningen på en längre sträcka medan i det 
andra alternativet gäller det endast på en kort 
sträcka. Avsmalning kan även ske med hjälp av 
en mittrefug. Vid körbanebredd större än 8 meter 
bör refug eller avsmalning med hjälp av kantsten 
användas. 
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• Sidoförskjutning är en alternativ åtgärd vid 
hastighetsdämpning av fl erfältsvägar som bidrar 
till lägre hastigheter. Det leder även till viss 
sidoacceleration, vilket i sin tur bidrar till höjd 
uppmärksamhet. Åtgärden lämpar sig bäst på 
huvudgator med relativt hög trafi kmängd.

 
• Nedsänkning är motsatsen till gupp och har 

samma goda hastighetsdämpande inverkan på 
motorfordonstrafi ken. Denna lösning är dock 
ofta mer komplicerad och därmed även dyrare att 
genomföra samtidigt som underhåll är svårt att 
tillgodose. 

• ”Hinder” för den oskyddade trafi kanten är en 
annan riskreducerande åtgärd, som skapas med 
hjälp av pollare, stenar, planteringar, bommar 
eller blomsterlådor för att upplysa de oskyddade 
trafi kanterna om biltrafi ken och passagen. Risken 
för fotgängarolyckor är betydligt större intill ett 
övergångsställe än på sträckan i stort samtidigt som 
risken minskar i takt med att mängden fotgängare 
ökar. Kanalisering och ledning av fotgängare 
ökar säkerheten och kan skapas via staket eller 
via saxade bommar och övergångsställen. Vid 
användning av staket längs längre sträcka (20-
30 m) minskar olycksrisken med 24 % (handbok 
270 Gangfeltkriterier). Denna åtgärd används vid 
passage av större vägar där motorfordonstrafi ken 
har företräde eller då fotgängare och cyklister har 
dåliga siktförhållanden samt vid busshållplatser. 
I cykelhandboken (handbok 233 - Sykkelhandboka) 
står det att passager där cyklisten har företräde 
bör vara upphöjda samt utformade med extra 
skyltar och vägmarkering. Detta bör ej fi nnas på 
vägar över 50 km/tim då motorfordonstrafi ken 
oftast har företräde på dessa vägar.

• Kontrastbelysning bör användas vid passager 
som kräver extra uppmärksamhet och då används 
ett vitt ljus istället för vanligt gult ljus. Ljuset 
ger en bättre färgåtergivning samt urskiljer 
platsen från den övrig sträckan. Även området 
där fotgängare står och väntar innan passagen 
skall belysas. Enligt handboken Väg- och 
gatuutformning under avsnittet för fotgängare 
(handbok 270 - Gangfeltskriterier) reduceras antalet 
dödsolyckor i mörker med 50 % och antalet 
personskadeolyckor med 32 % när dålig belysning 
repareras eller förstärks. 

• Icke fysiska åtgärder som har en 
hastighetsdämpande effekt kan med god fördel 
användas tillsammans med fysiska åtgärder. 
Exempel på åtgärder är skyltning, vägmarkering 
i gatan, växlande ensidig parkering, val av och 
variation i markbeläggningen samt portaler och 
visuella åtgärder exempelvis plantering, belysning 
och bebyggelsestruktur. Portaler och visuella 
hastighetsdämpande åtgärder är de som främst 
används av icke fysiska åtgärder.

Tidigare forskningsresultat

HANDBOK FÖR TRAFIKSÄKERHETS-
ÅTGÄRDER I NORGE
En norsk handbok för trafi ksäkerhet omfattar 
en sammanställning av fl era olika studier inom 
trafi ksäkerhet (The handbook of  road safety measure). 
Nedan redovisas två studier som är relevanta för 
denna utredning.

Koppling mellan hastighet och skaderisk
• En minskad hastighet med <5 % leder till att 

skaderisken minskas med 19 % 
• Vid 5-10 % minskar skaderisken med 35 %
• Vid 10-15 % minskar skaderisken med 46 %
• Vid 15-20 % minskar skaderisken med 56 %
• Vid 20-25 % minskar skaderisken med 70 % 
• Vid >25 % minskar skaderisken med 45 %

Utformning kopplat till säkerhet
En studie där fyra olika utformningar på en gång- 
och cykelpassage har studerats och analyserats. 
1. signalreglerat övergångsställe
2. markerat övergångsställe
3. markerat övergångsställe som kompletterats med 

varningsljus
4. omarkerad passage

Slutsatens var att signalreglerade passager har 
störst inverkan för fotgängare på en raksträcka 
och mindre inverkan i en korsningspunkt där 
uppmärksamheten är högre. 

Signalreglerade övergångsställen minskar 
antalet olyckor för fotgängare jämfört med ett 
markerat övergångsställe utan signal, medan 
motorfordonsolyckor överlag har en motsatt 
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effekt. Övergångsställen med ett blinkande 
varningsljus ökar säkerheten för fotgängare 
jämfört med en omarkerad passage medan 
motorfordonsolyckor överlag inte har någon 
betydande effekt. Om man däremot jämför 
övergångsställe med varningsljus mot vanliga 
markerade övergångsställen är effekten motsatt 
för fotgängarolyckor d.v.s. olyckorna minskar vid 
vanligt markerat övergångsställe. Detta kan bero 
på att fotgängaren invaggas i en falsk säkerhet i 
och med varningsljuset.

Säkrast för fotgängare          Mest olycksdrabbat för fotgängare

Illustrationen är framtagen av Tyréns och redovisar slutsatsen 
enligt en av studierna i The handbook of  road safety measure.

Syntes av kunskapsläget

I de svenska, danska och norska handböckerna 
rekommenderas planskilda korsningar (tunnel eller 
bro) där huvudnätet för gång- och cykeltrafi ken 
korsar vägar där biltrafi kens hastighet är 50 km/
tim eller högre och motortrafi kfl öden stora. I 
många fall, framför allt i befi ntliga miljöer, är det 
dock ofta svårt att bygga planskilda korsningar. 
Detta beror både på fysiska faktorer såsom trångt 
om utrymme, ledningar i marken, grundvatten 
och ekonomiska faktorer samt trygghetsaspekter. 

Alternativa utformningar av gång- och 
cykelpassager på större vägar är passager 
med riskreducering som t.ex. signalreglering 
och hastighetssäkrade passager. Enligt 
rekommendationer i handböcker fi nns dock även 
problem med signalregleringar eftersom dessa 
påverkar framkomligheten för samtliga trafi kslag 
och risk för omfl yttning av motorfordonstrafi ken 
uppstår.

Hastighetssäkrade passager ger ofta stora 
sänkningar av motorfordonstrafi kens hastighet 
och är därför säkra. Problemet med en del av 
dessa åtgärder är att framkomligheten påverkas 
starkt. Kollektivtrafi k och räddningstjänst kan 
vara kritiska till vissa åtgärder. 

Sammanfattningsvis ger ingen av de granskade 
handböckerna några tydliga rekommendationer 
och svar på frågan om vilken utformning 
som är att föredra för att göra gång- och 
cykelpassager över fl erfältsvägar så säkra som 
möjligt. Förutom gupp som rekommenderas ur 
trafi ksäkerhetsaspekter, men vilket är negativt för 
framkomligheten. Val av utformning beror på 
fl era olika parametrar och förutsättningar och går 
därför inte att generalisera. Dock kan man urskilja 
ett antal åtgärder och utformningsförslag som är 
lämpliga där Sverige, Danmark och Norge har 
liknande syn på problematiken. Förstahandsvalet 
i samtliga länder är planskild korsning eller 
signalreglering. När denna åtgärd inte är ett 
alternativ rekommenderas riskreducerande 
åtgärder som är hastighetsdämpande samt 
synliggör trafi kanter och trafi ksituationen. 

På fl erfältsvägar är obevakade övergångsställen 
utan åtgärder inte att föredra då de lämpar sig bäst 
vid högst ett körfält i vardera riktningen. Däremot 
kan övergångsställe användas om de kompletteras 
med hastighetsdämpande åtgärder. Gupp är 
mest effektivt som hastighetsdämpande åtgärd 
men är besvärligt för kollektivtrafi ken och där 
hastigheten överstiger 50 km/tim. Avsmalningar 
kan användas på vägar med hastighetsbegränsning 
över 50 km/tim, men bör främst användas vid låg 
trafi kmängd under 300 fordon/timme och då på 
en längre sträcka. Sidoförskjutningar lämpar sig 
bäst på huvudgator med hastighet över 50 km/
tim och med relativt hög trafi kmängd. Däremot 
är det ofta svårt att genomföra med tanke 
på befi ntlig bebyggelse och övrig omgivning.
Vid fl erfältsvägar är körbanebredden ofta stor 
och då bör refug eller avsmalning med hjälp av 
kantsten användas. En refug möjliggör passage 
i två etapper och synliggör passagen och de 
oskyddade trafi kanterna. Den underlättar även 
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trafi ksituationen då trafi kfl ödet delas upp och 
trafi kanten kan fokusera på ett håll i taget. 
 
Om ett övergångsställe inte kompletteras 
med hastighetsdämpande åtgärder kan det 
kompletteras med icke fysiska åtgärder där 
portaler och visuella hastighetsdämpande åtgärder 
är de som främst används. Visuella åtgärder 
kan skapas med hjälp av plantering, belysning, 
kringliggande byggnader och gatumiljö. Vid 
passager som kräver extra uppmärksamhet vid 
mörker kan kontrastbelysning användas med ett 
vitt ljus istället för vanligt gult ljus. Ljuset ger en 
bättre färgåtergivning och urskiljer platsen från 
övrig sträcka. Även området före passagen, där 
fotgängare och cyklister väntar, skall belysas.
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Enligt litteraturstudien fi nns ett antal 
olika utformningar och åtgärder för att 
säkerhetsanpassa passager av fl erfältsvägar. 
Variationen i utformningen gjorde det intressant 
att veta hur olika kommuner resonerar i frågan 
och vilka erfarenheter kommunerna har, samt hur 
de funderar kring framtida lösningar. 

En kontakt har tagits med Stockholm, Göteborg 
och Malmö. I dessa kommuner använder man sig 
ofta av gång- och cykelpassager på fl erfältsvägar 
som inte är planskilda eller signalreglerade. Vid 
kontakt med Lund och Helsingborg framgick att 
dessa städer inte har en liknande situation, vara 
av dessa städer valdes bort. Frågorna ställdes som 
öppna frågor och presenteras nedan. 

Intervjun med Malmö Stad har sedan legat till 
grund för val av lämpliga platser för vidare 
studier, bland annat en beteendestudie.

Malmö Stad

Nedan presenteras resultatet från intervjun med 
Malmö Stad. 

När använder man obevakade över-
gångsställen i plan av flerfältsvägar?
I Malmö använder man sig av övergångsställen 
utan signal och planskildhet på vägar med 50 km/
tim men inte för 60 km/tim. 

Hur utformas dessa passager och 
övergångsställen?
I Malmö använder man sig främst av upphöjda 
passager med ramp innan passagen och fl ack 
ramp efter. Denna utformning har Skånetrafi ken 
godkänt. Tidigare använde man främst 
avsmalning med extra mellanrefug. Mellanrefugen 
skall vara minst 0,8 m breda medan mittrefug skall 
vara minst 2 m bred och möjliggöra utrymme för 
barnvagn, rullstol mm.. Det har dock inte gjorts 
någon uppföljning av refugerna vad gäller om 
de sänker hastigheten eller bidrar till säkrare och 

tryggare passager för de oskyddade trafi kanterna, 
vilket har gjorts för upphöjd passage och gupp.

Malmö stad har även provat att använda sig av 
varningsljus i form av ITS-system på tre gator. 
Detta har dock tagits bort igen då systemet gett 
missvisande uppgifter till samtliga trafi kanter. 
Problemet med ITS-systemet var att det var 
svårt att kanalisera fotgängarna. Vid ett litet 
upptagningsområde missades fl era fotgängare 
när de sneddade förbi upptagningsområdet. 
Vid ett för stort upptagningsområde kom även 
svängande rörelser med, som inte avsåg korsa 
gatan på passagen. Varningssystemet blev därför 
opålitligt och medförde en falsk säkerhet för 
fotgängarna. ITS-system fungerar alltså inte i 
närheten av korsande rörelser utan endast då ett 
fl öde korsar gatan i en riktning.

Avsmalning av körfältsbredder och/eller 
sidoförskjutning har inte använts så mycket i 
Malmö, men det ses som ett gott alternativ. En 
avsmalning kan då ske exempelvis genom en 
breddning av mittrefug. För att undvika sneddning 
av körfälten vid en avsmalning på en fl erfältsväg 
kan t.ex. en liten nivåskillnad i avvikande 
material användas mellan körfälten. Detta kan 
dock eventuellt leda till problem med drift och 
underhåll. De fl esta hastighetsreducerande 
åtgärderna i Malmö har funnits där länge, 
så olycksstatistik och uppmätta hastigheter 
och trafi kmängder bör stämma överens med 
utformningen. 

Hur uppmärksammar man de oskyd-
dade trafikanterna?
För att uppmärksamma bilisten på de oskyddade 
trafi kanterna har Malmö stad använt sig av två 
olika åtgärder; belysning och kanalisering. Extra 
belysning på övergångsställe har man använt 
sig av vid två passager i centrala Malmö. Dessa 
passager är dock endast över enfältiga gator. På en 
av passagerna har även sträckan fram till och efter 
passagen belysts. Kanalisering av fotgängare och 
cyklister sker med hjälp av saxade bommar, staket 

INTERVJUER MED KOMMUNER
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och pollare. Detta görs främst för att begränsa 
den oskyddade trafi kantens framkomlighet samt 
för att väcka uppmärksamhet från bilisterna. 

Framtida lösningar
Malmö Stad ser avvikande markbeläggning av 
passagen som en möjlig åtgärd vid fl erfältsvägar. 
Detta bör dock ske i kombination med 
hastighetsdämpande åtgärder.  På Amiralsgatan 
som är en fl erfältsväg med skyltad hastighet 30 
km/tim skall inom snar framtid ett busskörfält 
utan gupp anläggas och bussens hastighet skall 
följas upp via registrering. På bilkörfältet skall 
gupp fi nnas och avskiljas från busskörfältet med 
refug. Risken är dock stor att biltrafi ken kör på 
busskörfältet för att slippa gupp. I Holland har de 
förtydligat denna problematik genom att införa 
en nivåskillnad mellan körfälten. 

Malmö Stad nämner även att de har funderingar 
på att använda sig av dynamiska gupp. I 
Linköping använder de sig av en sådan lösning på 
gator med 30 km/tim. Guppet fälls automatiskt 
ned då ankommande bil håller för hög hastighet. 
Detta har fått gott resultat men innebär en hög 
installationskostnad.

Göteborgs Stad

Nedan presenteras i korthet resultatet från 
intervjun med Göteborg Stad. 

När använder man obevakade över-
gångsställen i plan av flerfältsvägar?
Generellt sett är markerade övergångsställen   
mer en framkomlighetsåtgärd än en 
trafi ksäkerhetsåtgärd. Övergångsställe anordnas 
därför enbart för att ge en orienterande och 
framkomlighetsförbättrande funktion för 
fotgängarna. Speciellt skall övergångsställe 
eftersträvas vid kollektivtrafi khållplatser, skolor, 
äldreboende och andra publika anläggningar, 
där det fi nns många fotgängare med begränsade 
förutsättningar i trafi ken.

Göteborgs Stad har antagit en ”Policy för 
anordnande av övergångsställe”. Den tillämpas 
numera enligt följande:
1. I första hand säkras hastigheten 30 km/tim 

vid övergångsställen med fysiska farthinder.
2. På gator där högsta tillåtna hastighet är 50 

km/tim, kan gångpassager markeras som 
övergångsställen där det fi nns en mittrefug 
(minst 2 m bred) och högst ett körfält på 
vardera sidan om refugen. 

I övrigt bör övergångsställe inte markeras. 
Övergångsställen markeras vanligtvis inte om det 
fi nns två eller fl era körfält i samma riktning och 
den reella hastigheten överstiger 30 km/tim. Det 
får inte förekomma obevakade övergångsställen 
på gator och vägar där högsta tillåtna hastighet är 
över 50 km/tim.

Hur utformas dessa passager och 
övergångsställen?
Gångpassager: Fotgängare skall endast behöva 
korsa ett körfält åt gången och Göteborgs stad 
vill därför ha minst 2 meter breda refuger mellan 
körfälten. 

Cykelpassager: Cyklisterna skall bara behöva 
korsa ett körfält åt gången och därmed ha 
minst 2 meter breda refuger mellan körfälten. 
Vidare har Göteborgs stad som standard att 
cykelöverfarterna byggs förhöjda (fartdämpning 
för bilarna till max 30 km/tim) med röd yta 
(plattor, asfalt el betong).

Hur uppmärksammar man de oskyd-
dade trafikanterna?
Fotgängare: Fotgängare uppmärksammas inte 
på nått särskilt sätt vid passager. 

Cyklister: Bilisterna varnas i vissa fall med ett 
extra varningsmärke för passerande cyklister vid 
exempelvis en skymd cykelöverfart. Normalt 
varnas bilister för cykelöverfarten med vanlig 
cykelöverfartsmarkering samt Göteborgs stads 
standard med förhöjda röda cykelöverfarter.
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Stockholms Stad

Nedan presenteras i korthet resultatet från 
intervjun med Stockholms Stad. 

När använder man obevakade över-
gångsställen i plan av flerfältsvägar?
I Stockholms trafi ksäkerhetsprogram är säkra 
gång- och cykelpassager på huvudgatunätet 
ett prioriterat område att arbeta med för 
ökad säkerhet. I befi ntlig miljö är många 
övergångsställen över fl erfältiga vägar 
signalreglerade. Vid trafi kleder fi nns ofta 
planskildheter eller ibland signal. Oreglerade 
övergångsställen över fl era körfält förekommer 
framförallt på huvudgator i innerstaden, men 
också i ytterstaden (även om det där inte är 
riktigt lika vanligt förekommande). Generellt 
försöker Stockholms stad undvika att anlägga 
nya oreglerade övergångsställen över fl erfältiga 
vägar, men detta är dock inte alltid möjligt. I 
nya områden förekommer de framförallt i tät 
bebyggelse, t ex i korsningar med svängande 
körfält. Ambitionen är att utföra dessa med 
hastighetsäkrande åtgärd.  

Hur utformas dessa passager och 
övergångsställen?
 En del i arbetet med säkra gång- och cykelpassager 
är att ett 20-tal oreglerade övergångsställen med 
fl era körfält har inventerats samt att övergripande 
förslag till åtgärder tagits fram. Vi arbetar nu 
successivt med att detaljprojektera och åtgärda 
dessa platser, ca 2-3 per år. Aktuella åtgärder är 
bl.a. vägkuddar, upphöjning, avsmalning till ett 
körfält i var riktning. På någon plats har vi även 
konstaterat att övergångsstället kan tas bort. 
Vi har inte hittat någon utformning som kan 
tillämpas generellt, då varje plats är unik. En 
komplicerande faktor är dåliga markförhållanden 
med lera som i fl era fall gör det svårt att använda 
sig av gupp. 

Hur uppmärksammar man de oskyd-
dade trafikanterna?
Vi försöker säkerställa god sikt samt god 
belysning

Framtida lösningar
Vi har gjort en inventering av sträckor där vi sett 
att ATK skulle kunna vara en lämplig lösning, 
fl era av sträckorna var fl erfältiga gator. Arbetet 
med detta ligger dock still just nu.
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Beskrivning av gatorna

Samtliga gång- och cykelpassager är obevakade 
övergångsställen och fi nns inom Malmö tätort 
och dess halvcentrala delar. Förutsättningarna på 
gatorna varierar med avseende på utformning, 
trafi kfl öden och placering i staden samt vilka 
målpunkter som fi nns i närheten.

I Malmö fi nns dock endast tre olika utformningar 
på gång- och cykelpassager representerade;

• upphöjd passage
• mellanrefug vid passage, endast för 

fotgängare
• upphöjd passage med bussanpassning av ramp

Utformningen av övergångsställena baseras på 
benämning likt rekommendationer i handböcker. 
De är indelade i följande utformningsåtgärder:

 M - mellanrefug
 U - upphöjd passage/övergångsställe
 -- - ingen hastighetsdämpande åtgärd

Vid utformning med mellanrefug och ingen 
hastighetsdämpande åtgärd är övergångsstället 
endast utformat för fotgängare. Ett fl ertal av 
övergångsställena har en mittrefug. Dock skiljer 
de sig åt då några har en mittrefug längs hela 

Metod och urval

I projektet genomförda litteraturstudier och 
intervjuer med utvalda kommuner har ökat 
kunskapen kring vilka problem som passager 
av fl erfältsvägar innebär, vilka konfl ikter som 
uppstår samt hur alternativa utformningar 
påverkar passagen. Utifrån denna kunskap och 
resultatet från intervjun med Malmö stad har 
sex platser med obevakade övergångsställen av 
fl erfältsvägar valts ut för att studeras vidare. För 
att kunna utvärdera platserna har passagerna 
varierande förutsättningar och utformningar.

Huvudkriterierna för urvalet av passager har varit 
följande:

 Läge i staden: centralt.
 Karaktär: gatan skall vara av typen huvudväg eller 

infartsväg d.v.s. där biltrafi ken har hög prioritet 
och med två körfält i varje riktning.

 Placering: passagen inträffar på sträckan d.v.s. inte 
i samband med en korsning

 Utformning: plankorsning, ej signalreglering
 Reglering: övergångsställe samt övergångsställe i 

kombination med cykelöverfart. 
 Hastighet: gatans skyltade hastighet skall vara 

40-60 km/tim
 Trafi kfl öde: mellan 500-2500 fordon i maxtimmen

URVAL AV PLATSER ATT STUDERA

Malmö

Hyllie

Möllevången

Ribersborgsstranden

Limhamn

Rörsjöstaden

Kirseberg

Hamnen

1
2

3

4

5

6

N

1. Pildammsvägen
2. Ystadvägen
3. Nobelvägen
4. Föreningsgatan
5. Östra Varvsgatan
6. Betaniaplan
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Gataunamn Utformning av passagen Trafi kmängd (f/mvd)
längs gatan

Karaktär

utformning riskreducerande/
hastighetsreducerande

gång/ gc mittrefug bilfl öde cykelfl öde gatutyp

1 Pildammsvägen M riskreducerande gång hela sträckan 16200 260 infartsväg

2 Ystadvägen U hastighetsreducerande gc vid passage 22300 2770 infartsväg

3 Nobelvägen M riskreducerande gång hela sträckan 20600 1910 huvudväg

4 Föreningsgatan U hastighetsreducerande gång hela sträckan 19500 4850 huvudväg

5 Östra Varvsgatan U buss hastighetsreducerande gång hela sträckan 6300 200 lokalväg

6 Betaniaplan   - - - - - - gång hela sträckan 17000 960 huvudväg

Tabellen visar en sammanställning på de studerade gatorna och dess gång- och cykelpassager samt relevant information om platsen och trafi kfl ödena 
i mvd (medelvardagsdygn).

gatans sträckan medan en del endast har det vid 
övergångsstället. En del av mittrefugerna är breda 
med trädplanteringar medan en del är smalare 
med hårdgjorda ytor.

Två av gatorna har avsmalning genom mellanrefug 
använts och för tre av sträckorna har ett upphöjt 
övergångsställe använts. På två av de upphöjda 
passagerna är det både gång- och cykelöverfart 
medan den tredje endast är övergångsställe. En 
av gatorna har inte kompletterats med någon 
hastighetsreducerande åtgärd utan är endast 
markerat och skyltat som övergångsställe för 
fotgängare.  

Hastigheter

På samtliga gator är skyltad hastighetsbegränsning 
40 km/tim, vilket nyligen införts och därmed 
har kommunen inga uppmätta hastigheter 
för de aktuella platserna. För samtliga platser 
gäller generellt att skyltad hastighet hålls under 
de timmarna då trafi kfl öden är stora oavsett 
utformning. Under timmarna då trafi kfl ödet är 
lågt kan hastigheter över den skyltade hastigheten 
förekomma i de fall utformningen inte hindrar 
detta rent fysiskt. D.v.s. upphöjda passager är 
en fysisk åtgärd som medför att hastigheterna 
är låga oavsett tid på dygnet och trafi kfl öde, 

I denna studie har inga hastighetsmätningar 
gjorts, men enligt Refl exen, nummer 3, 2013 är det 
fysiska åtgärder så som gupp som bäst dämpar 
hastigheten. De uppmätta hastigheterna ligger då 
mellan 25 och 33 km/tim. För upphöjda passager 
med branta ramper på 1m ligger uppmätta 
hastigheter kring 27 km/tim och vid 2 m ramp 
ligger hastigheten mellan 28 och 33 km/tim. 
Samtliga åtgärder säkerställer önskade hastigheter 
på 30 km/tim vid passagen. Om passagen istället 
utformas med 2 m påfartsramp innan passagen 
och 4 m avfartsramp efter ligger uppmätta 
hastigheter kring 37 km/tim. 

Metod
För att undersöka hur utformningen av 
passagerna påverkar säkerheten och beteendet 
analyserades gatorna utifrån ett antal olika 
parametrar. Parametrar inhämtades dels via 
platsinventering och dels via intervjuer med 
Malmö Stad. Följande parametrar som handlar 
om gatans egenskaper och förutsättningar har 
noterats för varje gata:

 Skyltad och uppmätt hastighet (km/tim)
 Trafi kfl ödet för bil och cykel (f/mvd) längs 

med sträckan
 Utformning av gaturummet
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1. Pildammsvägen
Trafi kmängd är 16 200 fordon per dygn (2012) 
och 1 620 fordon i maxtimmen (eftermiddag). 
Cykelmängd är 260 cyklister per medelvardagsdygn 
(2001). Detta gäller längs Pildammsvägen, inte 
specifi kt i den aktuella passagen. Skyltad hastighet   
är 40 km/tim. I närområdet är majoriteten 
boende och verksamheter fi nns endast på östra 
sidan. Det är även ett stort antal äldre som bor 
i området. Sträckan är utformad med två körfält 
i vardera riktningen med trädplantering parallellt 
med gatan samt i mittrefugen. Övergångsstället är 
markerat med målning och skyltar och är placerat 
i anslutning till utfart från fl erbostadshusen och 
dess parkeringsytor. Övergångsstället är utformat 
med mellanrefug, vilket bidrar till avsmalning 
av körbanan. Cyklister korsar separat i gatan i 
anslutning till parkeringen. Det fi nns en vägskylt 
placerad i refugen. 

1. Pildammsvägen i korsningen med Albinsrogatan. http://www.malmo.se/karta
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2. Ystadvägen i passage med Heleneholmsstigen. http://www.malmo.se/karta

3. Nobelvägen
Trafi kmängd är 20 600 fordon per dygn (2005) och 
1 970 fordon i maxtimmen (eftermiddag) varav 
14 % är tungtrafi k. Cykelmängd är 1 910 cyklister 
per medelvardagsdygn (2011). Detta gäller längs 
Nobelvägen, inte specifi kt i den aktuella passagen. 
Skyltad hastighet är 40 km/tim. Sträckan är 
utformad med två körfält i vardera riktningen 
med en relativt smal, asfalterad mittrefug. 
Övergångsstället är markerat med målning och 
skyltar. Cykelöverfart saknas trots att antalet 
korsande cyklister är stort. Övergångsstället är 
placerat i samband med medlöpande anslutning 
av mindre bostadsgator och parkering, men 
räknas som att den är placerad på en sträcka. 
Övergångsstället är utformat med mellanrefuger 
mellan körfälten, vilket bidrar till en avsmalning 
av körbanan. En vägskylt är placerad i refugen. 

2. Ystadvägen
Trafi kmängd är 22 300 fordon per dygn 
(2010) och 1 940 fordon i maxtimmen 
(eftermiddag). Cykelmängd är 2 770 cyklister 
per medelvardagsdygn (2012). Detta gäller längs 
Heleneholmsstigen, som passerar Ystadvägen, 
inte specifi kt i den aktuella passagen. Skyltad 
hastighet på sträckan är 40 km/tim. Sträckan 
är utformad med två körfält i vardera riktning 
med mittrefug. Refugen börjar vid gång- och 
cykelpassagen och fortsätter öster ut mot 
Inre Ringvägen där även trädplantering fi nns. 
Passagen är upphöjd och markerad med målning 
och skyltar för både fotgängare och cyklister. 
Cykelöverfarten är placerad i samband med ett 
stort stråk på Heleneholmsstigen och är markerad 
med väjningsplikt för cyklisten. Denna passage 
har den största cykelmängden bland samtliga 
studerande.
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3. Nobelvägen i korsning med Klaravägen. http://www.malmo.se/karta

4. Föreningsgatan i korsning med Ehrensvärdsgatan. http://www.malmo.se/karta
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4. Föreningsgatan
Trafi kmängd är 19 500 fordon per dygn 
(2002) med 1 680 fordon i maxtimmen 
(eftermiddag). Cykelmängden är 4 850 cyklister 
per medelvardagsdygn (1999). Detta gäller längs 
Föreningsgatan, inte specifi kt i den aktuella 
passagen. Mängden cyklister i passagen är okänt 
däremot är antalet cyklister stort då större 
cykelstråk fi nns på båda sidorna om gatan. 
Skyltad hastighet är 40 km/tim. Sträckan är 
utformad med två körfält i vardera riktningen med 
trädplantering i mittrefugen. Övergångsstället är 
placerat i samband med medlöpande anslutning 
av mindre lokalgator, men bedöms ändå ligga på 
sträcka. Övergångsstället är upphöjt och markerat 
med målning och vägmärke medan cyklister 
korsar Föreningsgatan via cykelöverfart strax 
innan upphöjningen. 

5. Östra Varvsgatan
Trafi kmängd är 6 300 fordon per dygn (2012) 
med 790 fordon i maxtimmen (förmiddag). 
Cykelmängd är 200 cyklister per medelvardagsdygn 
(2003). Detta gäller längs Östra Varvsgatan, inte 
specifi kt i den aktuella passagen. Skyltad hastighet 
är 40 km/tim. Sträckan är utformad med två 
körfält i vardera riktningen med planteringar i 
mittrefugen. Övergångsstället är markerat med 
målning och vägmärke. Övergångsstället är 
placerat mellan närlivsbutik och busshållplats 
på ena sidan av gatan och med skola och 
busshållplats på andra sidan. Målpunkter fi nns 
på båda sidor om gatan dock sneddar ett stort 
antal fotgängare och cyklister då trafi kängden 
är låg och gatubredden smal.   Upphöjningen är 
utformad med brant ramp för biltrafi ken medan 
körfältet för busstrafi ken har en fl ackare lutning. 
Denna lösning bidrar till högre komfort och 
standard för kollektivtrafi ken dock fi nns viss risk 
att biltrafi ken nyttjar busskörfältet för att undvika 
den branta rampen.

5. Östra Varsgatan med bussanpassade ramper. http://www.malmo.se/karta
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6. Föreningsgatan vid Betaniaplan. http://www.malmo.se/karta

6. Betaniaplan
Trafi kmängd är 17 000 fordon per dygn (2012) 
med 1 500 fordon i maxtimmen (förmiddag) 
varav 10 % är tungtrafi k. Cykelmängd är 960 
cyklister per medelvardagsdygn (2012). Detta 
gäller längs Föreningsgatan, inte specifi kt i den 
aktuella passagen. Skyltad hastighet 40 km/tim. 
Sträckan är utformad med två körfält i vardera 
riktningen med trädplantering i mittrefugen. 
Övergångsstället är markerat med målning och 
vägmärke. Övergångsstället är placerat i samband 
med medlöpande anslutning av bostadsgata 
och parkering, men bedöms ligga på sträcka. 
Övergångsstället är inte utformat med någon 
hastighetsreducerande åtgärd.
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I följande olycksanalys har utdrag ur 
olycksdatabasen STRADA använts för de utvalda 
gatorna i Malmö. Det är dessa gator och passager 
som beskrivs i föregående avsnitt och även dessa 
gator och platser som kommer studeras djupare 
via beteendestudier.

Utdragen i STRADA har gjorts ur både polisens 
och sjukhusets databas. Det är endast olyckor 
som skett i direkt samband med passagen d.v.s. 
olyckor där oskyddade trafi kanter hamnat i 
konfl ikt med motorfordonstrafi ken eller när 
motorfordonstrafi ken hamnat i upphinnande 
olyckor p.g.a. oskyddade trafi kanter på passagen. 
Syftet med olycksanalysen är att få en bild av vilka 
typer av olyckor som eventuellt skett på platsen, 
samt om möjligt även utläsa något om orsaken.

Resultat

1. Pildammsvägen
I korsningen med Albinsrogatan anlades 
mellanrefuger under sommaren 2005.

2000-2005 - En olycka mellan motorfordon, 
där ett av fordonen stannat för att släppa fram 
fotgängare på passagen (2005).

2005-2010 - En cyklist påkörd av motorfordon på 
övergångsstället (2006). 

Refl ektion:
På platsen skedde en olycka innan ombyggnaden 
och en efter, vilket tillsammans med det låga 
antalet olyckor gör det svårt att analysera. Båda 
olyckorna hade lindrig utgång.

2. Ystadvägen
Passagen har byggts om två gånger under 
2000-2012 därav har platsen studerats utifrån 
tre års  period för respektive utformning av 
passagen. detta för att kunna jämföra de olika 
utformningarna (efter samråd med Malmö stad).

2000-2002 – Ingen åtgärd genomförd i 
passagen, två körfält i var riktning. Under den 

här tidsperioden är 12 olyckor rapporterade 
till STRADA. Tre av olyckorna var 
upphinnandeolyckor mellan motorfordon, där 
ett av fordonen stannat för att släppa fram 
fotgängare eller cyklist på passagen. Dessa hade 
alla lindrig utgång. Resterande nio olyckor var 
cyklister som blev påkörda av motorfordon på 
cykelöverfarten. Två av dessa ledde till svår skada, 
medan övriga hade lindrig utgång.

2005-2007 – Passagen byggdes om 2003 med 
avsmalning till ett körfält i varje riktning. 
Under den här tidsperioden är nio olyckor 
rapporterade till STRADA. Fem av olyckorna 
var upphinnandeolyckor mellan motorfordon 
och samtliga hade lindrig utgång. Resterande 
fyra olyckor var cyklister som blev påkörda av 
motorfordon på cykelöverfarten. En av dessa 
ledde till svår skada, medan övriga hade lindrig 
utgång.

2010-2012 – Passagen byggdes om 2008 till två 
körfält i varje riktning, p.g.a. problem med långa 
köer med tidigare avsmalning. Samtidigt höjdes 
passagen upp. Under den här tidsperioden är 
14 olyckor rapporterade till STRADA. Samtliga 
olyckor var cyklister som blev påkörda av 
motorfordon på cykelöverfarten, alla med lindrig 
utgång.

Refl ektion:
Inga fotgängare har skadats under de studerade 
tidsperioderna. Den mest effektiva åtgärden, 
verkar vara en avsmalning till ett körfält i 
var riktning. Efter upphöjningen har antalet 
cykelolyckor ökat på cykelöverfarten, men 
utgången är lindrig. Detta beror sannolikt på 
att bilisternas hastighet i konfl iktpunkten är låg. 
Genom att höja upp passagen ökar cyklisternas 
framkomlighet och därmed också deras hastighet. 
Samtidigt kan det skapa en otydlighet kring 
vilka regler som gäller, då det kan framstå som 
att cyklisterna proriteras före bilisterna. Just på 
den här platsen har väjningsskyltar satts upp för 
cyklisterna för att förstärka de regler som gäller, 
d.v.s. att cyklisterna ska lämna företräde.

OLYCKSANALYS
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3. Nobelvägen
I korsningen med Klaragatan anlades 
mellanrefuger under sommaren 2005.

2000-2004 - Fyra olyckor har skett på platsen där 
tre olyckor skett p.g.a. att motorfordon stannat 
för att släppa fram fotgängare på övergångsstället. 
En olycka inträffade där en fotgängare blivit 
påkörd av motorfordon på övergångsstället.

2006-2010 - Under tidsperioden skedde totalt 
tre olyckor och där två var upphinnandeolyckor 
mellan motorfordon, där ett av fordonen stannat 
för att släppa fram fotgängare på övergångsstället. 
En olycka var en cyklist som blev påkörd av ett 
motorfordon på övergångsstället.

År 2012 skedde en olycka där en cyklist blev 
påkörd av ett motorfordon på övergångsstället

Refl ektion:
På platsen skedde fem olyckor innan 
ombyggnaden och fem efter, vilket gör det svårt 
att dra någon slutsats då allvarlighetsgraden var 
den samma (lindrig) för samtliga olyckor.

4. Föreningsgatan
I korsningen med Ehrensvärdsgatan höjdes 
övergångsstället upp år 2008. För att kunna 
jämföra före och efter denna ombyggnad har 
olyckorna analyserats i perioder om fyra år. 

2000-2003 - Under tidsperioden har fyra olyckor 
rapporterats till STRADA. En cyklist blev påkörd 
på cykelöverfarten i anslutning till övergångsstället 
och cyklisten skadades svårt. Övriga tre olyckor 
inkluderade motorfordon, varav ett av fordonen 
stannat för att släppa fram fotgängare på 
övergångsstället. Samtliga hade lindrig utgång.

2004-2007 - Under den här tidsperioden är en 
olycka rapporterad till STRADA. Olyckan var 
mellan motorfordon, där ett av fordonen stannat 
för att släppa fram fotgängare på passagen. 
Olyckan hade lindrig utgång.

2009-2012 - Efter ombyggnationen har ingen 
olycka rapporterats till STRADA.

Refl ektion:
Före ombyggnationen har endast en olycka 
inträffat där en cyklist varit inblandad. Ingen 
olycka är rapporterad efter ombyggnationen. Den 
nästintill oförändrade situationen tillsammans 
med det låga antalet olyckor gör det svårt att dra 
någon slutsats. Olyckor för motortrafi ken har 
minskat vilket kan bero på utformningen eller 
andelen oskyddade trafi kanter som ökat längs 
sträckan och över passagen.

5. Östra Varvsgatan
Ingen olycka har rapporterats till STRADA, vilket 
skulle kunna bero på att gatan nyligen byggts och 
att trafi kfl ödet är lågt.

6. Betaniaplan
På Föreningsgatan vid Betaniaplan är sju olyckor 
rapporterade till STRADA. Fem av olyckorna var 
upphinnandeolyckor mellan motorfordon, där ett 
av fordonen stannat för att släppa fram fotgängare 
eller cyklist på passagen. En av olyckorna var 
en cyklist som blev påkörd av motorfordon på 
övergångsstället och en olycka var en fotgängare 
som blev påkörd på övergångsstället. Alla olyckor 
hade lindrig utgång.

Slutsats

De studerade platserna är inte mycket 
olycksdrabbade, vilket kan bero på att de 
oskyddade trafi kanterna är mycket vaksamma och 
uppmärksamma på motorfordonstrafi ken. På de 
studerade platserna (förutom Östra Varvsgatan) 
är trafi kfl ödet relativt stort, vilket även detta gör 
de oskyddade trafi kanterna uppmärksamma vid 
passagen. Någon djupare analys och slutsats är 
svårt att dra då antalet platser för insamling av 
data varit begränsat. 
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En beteendestudie har utförts i fält på de sex 
utvalda gatorna i Malmö, där samtliga har olika 
utformning och förutsättningar. Studien har 
utförts med avseende på att observera beteende 
och samspel av de oskyddade trafi kanterna och 
motorfordonstrafi kanterna. Till grund för studien 
ligger platsernas utformning, skyltad hastighet 
och fl öden. Beteendestudierna genomfördes 
under september-oktober 2013. Tre observationer 
per plats gjordes; kl. 07:30-08:30, kl. 14:00-15:00 
samt kl. 16:30-17:30. Morgon och kväll antogs 
vara rusningstid och eftermiddagstiden antogs 
fånga upp rekreationsrörelser.

Utformning

Det mänskliga beteendet kopplas ofta till 
utformningen av platsen, i detta fall till passagen/
övergångsstället. Därav ansågs det som viktigt 
att även observera passagens utformning och 
reglering. Gatans karaktär, hastighetsbegränsning 
och trafi kmängd beskrivs tidigare i rapporten 
under ”Urval av platser att studera”. 

Observation

Under fältstudien observerades och uppskattades 
antalet interaktioner samt mellan vilka trafi kslag 
dessa skedde. Även kön och ålder iakttogs och 
antecknades för den oskyddade trafi kanten. 
Anteckningar har förts per interaktion för att i 
största mån få med olika sammanhang och för 
att kunna dra eventuella slutsatser. Då interaktion 
skett mellan ett fl ertal resenärer har detta angivits 
med ett plustecken i kolumnen oskyddade trafi kanter 

och fordon. Beteendestudien har endast skett för 
den resenären som är först vid interaktionen, då 
”sällskapet” antas bete sig likt framförvarande 
fotgängare, cyklist eller bilist. En ny interaktion 
observeras då fotgängaren och cyklisten har 
passerat mittrefugen.

Beteende

Beteendestudierna omfattar observationer av 
fotgängare, cyklister och bilister. Fotgängarnas 
beteende på, före och efter passagen iakttogs samt 
hur nyttjande av mittrefug, eventuell mellanrefug 
samt väntytor nyttjades. De oskyddade 
trafi kanternas ålder och kön observerades för att 
kunna dra eventuella slutsatser inom tillgänglighet, 
säkerhet och trygghet. För bilisterna observerades 
beteenden längs sträckan samt vid passagen.

Studierna syftar till att kartlägga antalet 
interaktioner mellan trafi kantgrupperna vid olika 
typer av passager av fl erfältsvägar samt värdera 
de olika utformningarna. De beteenden som 
studerades var:

 Vem lämnar företräde vid en interaktion?
 Hur beter sig motorfordonen när de lämnar 

företräde vid en interaktion?
 Är väjningsbeteendet annorlunda för äldre eller 

om fotgängare och cyklister kommer i sällskap?
 Har kvinnor och män olika beteenden vid 

passage över gata?
 Hur väl fungerar samspelet vid passagerna? 
 Används mittrefuger och mellanrefuger för att 

stanna på?

BETEENDESTUDIE

oskyddad 
trafi kant

kön ålder fordon lämnar 
företräde

F anpassar 
hastighet

F byter 
körfält

F stannar samspel 
sker

G/C nyttjar 
mittrefug

G/C nyttjar 
mellanrefug

G/C       + K/M V/B/Ä B/T   + F/G/C

1. Pildammsvägen fotgängare kvinna vuxen bil fordon

2. Ystadvägen cyklist man barn tungt fordon fotgängare

3. Nobelvägen + sällskap äldre + sällskap cyklist

4. Föreningsgatan

5. Östra Varvsvägen

6. Betaniaplan

Formulär vid beteendestudien:
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Resultat

Nedan redovisas först generella resultat och 
en total sammanställning för de olika platserna. 
Därefter redovisas de platsspecifi ka resultaten av 
beteendestudierna. Det är dock viktigt att beakta 
att antalet platser och tillfällen som studierna 
genomförts på varit begränsande och därmed 
gör det svårt att dra några större slutsatser.

Generella resultat och en total sam-
manställning av platserna
Vem lämnar företräde vid en interaktion?
Vid interaktioner mellan motorfordon och 
cyklist lämnade motorfordonet företräde i 
ungefär hälften av fallen. Vid interaktionerna 
mellan motorfordon och fotgängare lämnade 
motorfordonet företräde i en betydande majoritet 
av fallen. För passagerna utformade i plan, 
Pildammsvägen, Nobelvägen och Betaniaplan 
var det endast i ett fåtal interaktioner som 
fotgängaren lämnade företräde. För upphöjda 
passager ligger motsvarande siffra än lägre.

Östra Varvsgatan är den plats där fl est fotgängare 
lämnar företräde och Ystadvägen är den plats där 
minst antal fotgängare lämnar företräde. Detta 
kan bero på att Östra Varvsgatan är den plats där 
minst antal fotgängare och cyklister passerar gatan 
vilket kan göra att de inte lika självklart ”tar för 
sig” vid en interaktion. Ystadvägen är den plats 
där fl est fotgängare och cyklister passerar d.v.s. 
en stor andel fotgängare passerar samtidigt som 
det stora fl ödet cyklister och därmed är bilisterna 
troligtvis vana vid att stanna för oskyddade 
trafi kanter. 

Sammantaget är det en relativt låg andel cyklister 
som lämnar företräde för biltrafi ken, då de enligt 
lag skall göra det. Andelen cyklister som lämnar 
företräde är högst på Föreningsgatan (i korsning 
med Ehrensvärdsgatan). Det kan bero på att 
utformningen av denna överfart tydliggör att 
cyklister skall lämna företräde mot biltrafi ken då 
passagen ligger i nivå med körbanan och endast 
är markerad som överfart och släpp i mittrefugen.

90%

10%

stannar

anpassar 
hastighet

byter körfält

45%
54%

1%

Diagrammet till vänster visar vem som lämnar företräde vid 
en interaktion mellan motorfordon och cyklist totalt för alla 
studerade platser. Diagrammet till höger visar vem som lämnar 
företräde vid en interaktion mellan motorfordon och fotgängare 
sammanställt för alla studerade platser

Hur beter sig motorfordonet när det lämnar 
företräde?
Andelen av motorfordonen som stannade helt var 
ungefär lika stor som andelen som anpassade sin 
hastighet. Endast ett fåtal motorfordon anpassar 
körningen och byter körfält. 

Det är dock stora skillnader på de studerade 
platserna. De passager som avviker är Betaniaplan 
och Nobelvägen där andelen motorfordon 
som anpassar hastigheten är större än andelen 
som stannar. Liknande tendenser kan ses på 
Pildammsvägen. Gemensamt för dessa platser 
är att passagen sker i plan samt att passagerna 
endast är för fotgängare. Antalet motorfordon, 
fotgängare och cyklister varierar kraftigt per plats 
vilket även andelen interaktioner gör detta leder 
till att de studerade beteendena endast går att 
koppla till utformningen och ej till fl ödena. 

Diagrammet till höger 
visar hur motorfordon 
beter sig vid en 
interaktion; anpassar 
hastigheten, stannar 
eller byter körfält 
sammanställt för alla 
studerade platser.

53%

47%



29

Är beteendet annorlunda mot äldre fotgängare?
På varje plats studerades om 
motorfordonstrafi kens väjningsbeteende skiljde 
sig om de korsande fotgängarna var äldre. Det 
är dock för få observationer för att kunna dra 
slutsatser för varje enskild plats. Däremot fi nns 
tendensen att motorfordon är mer benägna att 
stanna för äldre, men också att de äldre har ett 
mer försiktigt beteende och i högre grad stannar 
för att släppa förbi motorfordon så att det är fritt 
innan de går över gatan. 

Är beteendet annorlunda mot fotgängare i sällskap?
Studierna visade att fl er motorfordon lämnar 
företräde för både fotgängare och cyklister som 
kommer i grupp jämfört med om de kommer 
ensamma.

Skiljer sig beteendet hos kvinnor respektive män?
Av fotgängarna är det fl er kvinnor än män 
som stannar och släpper förbi motorfordonen 
vid en interaktion. Enligt studien har kvinnor 
också större benägenhet att söka samspel vid en 
interaktion jämfört med män. 

Används refuger?
Nyttjandet av mittrefugen är som högst på de 
platser där passagen är utformad utan upphöjning 
och med mellanrefuger. Mellanrefugerna nyttjas i 
stort sett inte alls och mittrefugerna används i snitt 
vid ca 10% av interaktionerna. Störst nyttjande av 
mittrefug noterades på Pildammsvägen där även 
störst andel motorfordon lämnade företräde mot 
fotgängare, vilket kan bero på att en stor andel av 
de boende i närheten är äldre.

Är beteendet annorlunda där trafi ksäkerhets-
åtgärder vidtagits?
Vid övergången på Betaniaplan är andelen 
fotgängare som stannar och lämnar 
företräde betydligt högre än vid de övriga 
platserna. Det beror sannolikt på att en/fl era 
trafi ksäkerhetshöjande åtgärder saknas vid 
Betaniaplan. Fördelningen av motorfordonens 
beteende vid en interaktion på Betaniaplan 
avviker mot den totala sammanställningen för 
samtliga platser, där fördelningen är 54 % som 

stannar och 45 % som anpassar hastigheten. Vid 
Betaniaplan är fördelningen 40 % som stannar 
och 58 % som anpassar hastigheten (resterande 
byter körfält).

1. Pildammsvägen
Tabellen nedan redovisar för utformningen 
av passagen på Pildammsvägen samt dess 
trafi kfl öden.

utformning övergångsställe med 
mellanrefuger

motorfordonsfl öde 1 620 fordon/h  *
fotgängarfl öde 65 fotgängare/h
antal interaktioner 43 st/h
cykelfl öde 5 cyklister/h
antal interaktioner 1 st/h

* anger 10% av dygnstrafi ken enligt Malmö Stad

Vid interaktioner mellan motorfordon och cyklist 
lämnade motordonen företräde i två tredjedelar 
av fallen. För de interaktioner som sker mellan 
motorfordon och fotgängare var endast ett 
fåtal av fotgängarna som lämnade företräde. 
Skillnaden mellan observationstillfällena var liten. 
Många fotgängare och cyklister passerade gatan i 
korsningen istället, där kunde de få vänta en lång 
stund på mittrefugen. En del cyklister valde att 
leda cykeln över övergångsstället. 

Diagrammet till vänster visar vem som lämnar företräde vid 
en interaktion mellan motorfordon och cyklist. Diagrammet till 
höger visar vem som lämnar företräde vid en interaktion mellan 
motorfordon och fotgängare.

Vid de interaktionerna där motorfordonet 
lämnar företräde var andelen av motorfordonen 
som stannade ungefär lika stor som andelen 
som anpassade sin hastighet. Ett mindre antal 

1

2

3

12%

88%33%
67%
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motorfordon anpassar körningen och byter 
körfält. Skillnaden mellan observationstillfällena 
var stor. På morgonen anpassade de fl esta 
i motorfordonen sin hastighet. Under 
eftermiddagen bytte ett fåtal körfält, medan 
fördelningen mellan de som stannade helt och de 
som anpassade hastigheten var jämnt fördelad. På 
kvällen stannade två tredjedelar av motorfordonen 
och resterande del anpassade hastigheten.

Diagrammet till vänster visar vem som lämnar företräde vid 
en interaktion mellan motorfordon och cyklist. Diagrammet till 
höger visar vem som lämnar företräde vid en interaktion mellan 
motorfordon och fotgängare.

Vid interaktionerna stannade majoriteten 
av motorfordonen helt (62%) medan övriga  
anpassade sin hastighet. Andelen motorfordon 
som bytte körfält var försumbar. Andelen som 
stannade var högst under eftermiddagen (85 %) 
då gång- och cykelfl ödet var som lägst .

1

2
100%

stannar

anpassar 
hastighet
38%

62%

Mittrefugen utnyttjades vid 21% av 
interaktionerna och mest under eftermiddagen. 
Mellanrefugen utnyttjades endast i mycket liten 
utsträckning och endast under eftermiddagen.

2. Ystadvägen
Tabellen nedan redovisar för utformningen av 
passagen på Ystadvägen samt dess trafi kfl öden.
utformning upphöjt övergångsställe 

och överfart för cykel

motorfordonsfl öde 2 230 fordon/h
fotgängarfl öde 110 fotgängare/h
antal interaktioner 46 st/h
cykelfl öde 380 cyklister/h
antal interaktioner 86 st/h

Vid interaktioner mellan motorfordon och 
cyklist lämnade motorfordonet företräde 
i ungefär hälften av fallen. Under morgon 
och kväll lämnade något fl er motorfordon 
företräde jämfört med på eftermiddagen. 
Vid interaktionerna mellan motorfordon och 
fotgängare lämnar motorfordonet företräde 
vid samtliga interaktioner Flödet av fotgängare 
och cyklister var nästan dubbelt så stort under 
morgonen jämfört med under eftermiddagen. 
Det var vanligt att motorfordon i det bortre 
körfältet körde förbi när fotgängare eller cyklister 
kommit ut i gatan. 

stannar

anpassar 
hastighet

byter körfält

46%50%

4%

Diagrammet till höger 
visar hur motorfordon 
beter sig vid en 
interaktion; anpassar 
hastigheten, stannar 
eller byter körfält.

47%

53%

Mittrefugen utnyttjades vid 5% av interaktionerna. 
Fördelningen mellan de olika tiderna var 
jämförbara.

3. Nobelvägen
Tabellen nedan redovisar för utformningen av 
passagen på Nobelvägen samt dess trafi kfl öden.

utformning övergångsställe med 
mellanrefuger

motorfordonsfl öde 2 060 fordon/h
fotgängarfl öde 128 fotgängare/h
antal interaktioner 45 st/h
cykelfl öde 49 cyklister/h
antal interaktioner 20 st/h

Få fotgängare passerade utanför markerat 
området, vilket visar på att övergångsstället är 

Diagrammet till höger 
visar hur motorfordon 
beter sig vid en 
interaktion; anpassar 
hastigheten, stannar 
eller byter körfält.
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stannar anpassar 
hastighet

byter körfält

55%
43%

2%

12%

88%

12%

lämpligt placerat. Många cyklister valde att leda 
cykeln över övergångsstället. Det stora antalet 
cyklister som passerade övergångsstället tyder 
på att passagen behöver kompletteras med en 
cykelöverfart. 

Vid interaktioner mellan motorfordon och cyklist 
lämnade motordonen företräde i hälften av 
fallen. Vid interaktionerna mellan motorfordon 
och fotgängare lämnar motorfordonet företräde 
i nära 90% av fallen. Skillnaden mellan 
observationstillfällena var liten. Under morgonen 
var det något fl er motorfordon och något färre 
fotgängare som lämnade företräde jämfört med 
övriga tidpunkter. 

Mittrefugen utnyttjades vid 16% av 
interaktionerna och mest under eftermiddagen. 
Mellanrefugen utnyttjades i liten utsträckning, 
i 7 % av interaktionerna, och mestadels under 
eftermiddag och kväll. Det var huvudsakligen 
cyklister som utnyttjade refugerna.

4. Föreningsgatan
Tabellen nedan redovisar för utformningen 
av passagen på Föreningsgatan samt dess 
trafi kfl öden.

utformning upphöjt övergångsställe

motorfordonsfl öde 1 950 fordon/h
fotgängarfl öde 119 fotgängare/h
antal interaktioner 49 st/h
cykelfl öde 79 cyklister/h
antal interaktioner 21 st/h

En tydlig trend som observerades på platsen är 
att många cyklister lämnade företräde. Möjlighet 
till passage gavs då en fotgängare skulle passera. 
Totalt passerade tio personer utanför markerat 
område under observationen.

Vid interaktioner mellan motorfordon och cyklist 
lämnade cyklisten företräde i tvåtredjedelar av 
fallen. Vid interaktionerna mellan motorfordon 
och fotgängare lämnar motorfordonet företräde 
i drygt 90 % av fallen. Under kvällstid lämnade 
något färre motorfordon företräde och något fl er 
cyklister lämnade företräde jämfört med övriga 
tidpunkter. 

Diagrammet till vänster visar vem som lämnar företräde vid 
en interaktion mellan motorfordon och cyklist. Diagrammet till 
höger visar vem som lämnar företräde vid en interaktion mellan 
motorfordon och fotgängare. 

Vid interaktionerna anpassade de fl esta 
motorfordonen hastigheten och en stor andel 
av motorfordonen stannade helt. Andelen som 
bytte körfält var liten. Under eftermiddagen var 
förhållandet omvänt, d.v.s. fl er stannade helt och 
färre anpassade hastigheten. Skillnaden mellan 
morgon och kväll var liten.

51%

49%

Diagrammet till höger 
visar hur motorfordon 
beter sig vid en 
interaktion; anpassar 
hastigheten, stannar 
eller byter körfält.

68%32% 92%

8%

Diagrammet till vänster visar vem som lämnar företräde vid en 
interaktion mellan motorfordon och cyklist. Diagrammet till 
höger visar vem som lämnar företräde vid en interaktion mellan 
motorfordon och fotgängare. 
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Vid interaktionerna stannade de fl esta 
motorfordonen helt och en stor andel av 
motorfordonen anpassade sin hastighet. Andelen 
som bytte körfält var försumbar. Andelen som 
stannade var högst under morgon och kväll, då 
också fl est passerade.

Diagrammet till vänster visar vem som lämnar företräde vid 
en interaktion mellan motorfordon och cyklist. Diagrammet till 
höger visar vem som lämnar företräde vid en interaktion mellan 
motorfordon och fotgängare. 

Vid interaktionerna stannade de fl esta 
motorfordonen helt och en stor andel av fordonen 
anpassade sin hastighet. Inga motorfordon bytte 
körfält. Andelen som stannade var högst på 
morgonen.

Mittrefugen utnyttjades vid 11 % av 
interaktionerna. Högst andel fotgängare 
utnyttjade refugen under eftermiddag och kväll.

Vid interaktioner mellan motorfordon och cyklist 
lämnade cyklisten företräde i den betydande 
majoriteten av fallen. Vid interaktionerna 
mellan motorfordon och fotgängare lämnar 
motorfordonet företräde i drygt 80% av fallen. 
Skillnaden mellan observationstillfällena var 
liten när det gäller motorfordonen. Fördelningen 
mellan fotgängare och cyklister skiljer sig 
däremot avsevärt mellan de olika tidpunkterna. 
Flest fotgängare lämnade företräde under 
eftermiddagen, då fotgängarfl ödet var som störst. 
Flest cyklister lämnar företräde på morgonen, då 
cykelfl ödet var som störst. 

stannar

anpassar 
hastighet
44%

56%

17%

83%

17%

stannar

anpassar 
hastighet

byter körfält

41%

58%
1%

Diagrammet till höger 
visar hur motorfordon 
beter sig vid en 
interaktion; anpassar 
hastigheten, stannar 
eller byter körfält.

88%

12%

Diagrammet till höger 
visar hur motorfordon 
beter sig vid en 
interaktion; anpassar 
hastigheten, stannar 
eller byter körfält.

Mittrefugen utnyttjades vid 13% av 
interaktionerna. Fördelningen mellan de olika 
tiderna var jämförbara.

5. Östra Varvsgatan
Tabellen nedan redovisar för utformningen 
av passagen på Östra Varvsgatan samt dess 
trafi kfl öden.

utformning upphöjt övergångsställe

motorfordonsfl öde 630 fordon/h
fotgängarfl öde 46 fotgängare/h
antal interaktioner 12 st/h
cykelfl öde 21 cyklister/h
antal interaktioner 5 st/h

I anslutning till högskolan och de busshållplatser 
som fi nns på vardera sidan av gatan ligger 
ett upphöjt övergångsställe med anpassade 
ramper i busskörfältet. Vid observationerna 
pågick ett ombyggnadsarbete i anslutning till 
övergångsstället. Detta bidrog till att många 
fotgängare passerade utanför markerat område, 
vilket även berodde på att målpunkterna inte ligger 
i direkt anslutning till passagen utan är fördelade 
längs med gatan. Rampen vid övergångsstället 
var relativt fl ack och hastighetsreduceringen var 
därav begränsad.
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stannar

anpassar 
hastighet

byter körfält

58%
40%

2%

85%

15%

6. Betaniaplan
Tabellen nedan redovisar för utformningen av 
passagen på Föreningsgatan i korningen vid 
Betaniaplan samt dess trafi kfl öden.

utformning övergångsställe

motorfordonsfl öde 1 700 fordon/h
fotgängarfl öde 210 fotgängare/h
antal interaktioner 57 st/h
cykelfl öde 46 cyklister/h
antal interaktioner 14 st/h

Vid interaktioner mellan motorfordon och cyklist 
lämnade motordonen en tredjedel av fallen. 
Vid interaktionerna mellan motorfordon och 
fotgängare lämnar motorfordonet företräde i den 
betydande majoriteten av fallen. Fördelningen 
mellan fotgängare och cyklister var jämn. 
Under morgonen lämnade fl er motorfordon 
företräde jämfört med övriga tidpunkter. Flödet 
av fotgängare och cyklister var betydligt större 
på morgonen jämfört med eftermiddag och 
kväll. Det var vanligt att motorfordon i bortre 
körfältet körde förbi när fotgängare eller cyklister 
kommit ut i gatan. Om ett motorfordon sänkte 
hastigheten följde ofta de andra efter. Om ingen 
sänkte farten kunde den fotgängare bli stående 
och vänta. Många cyklister ledde cykeln över 
övergångsstället. Om det var fritt cyklade många 
över övergångsstället, annars passerade de fl esta 
cyklisterna i körbanan. 

Diagrammet till vänster visar vem som lämnar företräde vid 
en interaktion mellan motorfordon och cyklist. Diagrammet till 
höger visar vem som lämnar företräde vid en interaktion mellan 
motorfordon och fotgängare. 

63%37%

Vid interaktionerna anpassade majoriteten av 
motorfordon hastigheten och en stor andel av 
fordonen stannade helt. Andelen som bytte 
körfält var liten (se diagrammet ovan). Skillnaden 
mellan observationstillfällena var relativt liten. 
På kvällen var det något fl er som valde att byta 
körfält.

Mittrefugen utnyttjades vid 11% av 
interaktionerna. Flest utnyttjade refugen under 
eftermiddagen och kvällen.

Diagrammet till höger 
visar hur motorfordon 
beter sig vid en 
interaktion; anpassar 
hastigheten, stannar 
eller byter körfält.
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I början av november 2013 hölls en workshop för 
experter inom området. Experter representerades 
från Malmö Stad genom personal från både 
drift och underhåll och planerings-sidan. Även 
Trafi kverket och Kommunteknik (de som sköter 
driften av gatorna) närvarade. Inbjudna som 
tyvärr ej kunde delta var representanter från 
Räddningstjänst, Polis, konsult inom tillgänglighet 
och representanter från kollektivtrafi k. Syftet 
med workshopen var att efter att resultat från 
litteraturstudier, intervjuer och beteendestudier 
sammanställts fanns ett behov av att sammanställa 
så många olika synvinklar på utformning som 
möjligt. Målet var att gemensamt ta fram ett antal 
rekommendationer som är väl förankrade och 
möjliga att applicera i verkligheten.

Diskussion
Deltagarna hade tre olika infallsvinklar 
på problematiken där representanter från 
Kommunteknik redovisade funktionella 
åsikter och kommentarer på de olika 
utformningsförslagen med avseende på drift 
av gatorna, d.v.s. städning, snöröjning m.m. 
Trafi kverkets generella åsikt var att åtgärder på 
fl erfältsvägar endast skall utföras på sådant vis 
att hastighetsreducering sker. I annat fall skall 
övergångsställe ej anläggas och passage över 
gatan bör förhindras för att säkerställa säkerheten 
för den oskyddade trafi kanten. Malmö stads 
representant för planering hade svårt att endast 
se till säkerhet i denna fråga och nämnde att 
de ständigt måste göra en avvägning mellan 
säkerhet, tillgänglighet, framkomlighet och 
trygghet. Malmö stad förespråkar lösningar där 
hastighetreducering sker som första val och i 
andra hand riskreducerande åtgärder. 

Ur driftsynpunkt är lösningar i plan att 
förespråka då gupp och upphöjda passager 
leder till skräpansamlingar och rensning endast 
kan genomföras manuellt. Manuell rensning är 
komplicerad, förenad med fara och kan vara 
stressfullt vid hårt trafi kerade gator. Avsmalningar 
och extra refuger är också tidskrävande men 
anses bättre än gupp och upphöjda passager. 
Gupp är den lösning som kräver mest arbete med 

WORKSHOP

dagens maskiner. En utformning med endast 
en påfartsramp är något lättare att sköta då det 
endast är en nivåskillnad, istället för gupp där det 
är två nivåskillnader.

Den lösning som Trafi kverket förespråkar är 
gupp och ramper som hastighetsreducerar 
motorfordonstrafi ken till 30 km/tim. Gupp är 
den lösning som ger tydligast information om 
övergångsstället och vem som har företräde 
(fotgängaren, bilen och sist cykeln). Om en 
olycka sker vid låg hastighet blir skadan oftast 
lindrig. Trafi kverket och nollvisionen ser att 
det är viktigast att få ned antalet svåra olyckor 
framför antalet lindriga olyckor, vilket Malmö 
stad håller med om. Trafi kverket har som 
standard att aldrig anlägga övergångsställen utan 
hastighetreducerande åtgärder (främst gupp) 
på fl erfältsvägar. Om detta inte är ett alternativ 
anläggs inget övergångsställe. Trafi kverket 
ifrågasätter behovet av övergångsställen på 
fl erfältsvägar. Deras åsikt är att passager på 
fl erfältsvägar bör fi nnas i så liten utsträckning 
som möjligt. 

Ur trafi ksäkerhetssynpunkt ser Malmö stad att 
gupp och upphöjda passager har bäst inverkan 
på trafi ken. Däremot ur framkomlighetssynpunkt 
för kollektivtrafi k och tunga fordon är plana 
övergångsställen att föredra. Ur drift och 
underhållssynpunkt är plana övergångsställen att 
föredra då kostnaden för att underhålla gupp och 
upphöjda passager är hög. Malmö använder sig 
främst av upphöjda passager med en ramp innan 
passagen och endast en fl ack ramp efter. Malmö 
stad ser att en sådan utformning är att föredra 
framför gupp med hänsyn till kollektivtrafi ken 
och underhåll av ramper. Då gupp eller upphöjda 
passager ej tillämpas använder kommunen 
sig av mellanrefuger för att riskreducera 
övergångsstället. Det är dock ingen lösning som 
kommunen förespråkar för framtiden eftersom 
denna åtgärd inte hastighetsreducerar. 

Slutsats
Åtgärder som mellanrefuger, avsmalningar av 
befi ntliga körfältsbredder och sidoförskjutningar 
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ses endast som riskreducerande åtgärd då 
exponeringstiden för fotgängare och cyklister 
minskas. Hastighetsreducering med dessa åtgärder 
uppnås inte på lika bra sätt som med gupp och 
ramper där man kan säkerställa en hastighet på 
30 km/tim. En minskning av antalet körfält är 
riskreducerande och hastighetsdämpande på 
dagen när fl ödet på fotgängare och cyklister över 
passagen är stor. På natten och kvällen uppstår 
höga hastigheter för både biltrafi k och cyklister 
vilket kan öka risken för svåra olyckor. 

Nackdelen med upphöjda passager är att det ger 
cyklisterna en falsk säkerhet då det lätt tolkas 
som att cyklister har företräde mot biltrafi ken. 
För cyklister vore en lösning med gupp innan 
passagen att föredra då denna lösning är tydligare. 
Cyklisterna korsar då körbanan på bilisternas 
marknivå och material. 

Efter workshopen intervjuades en konsult 
och expert inom tillgänglighet. Information 
om de olika åtgärderna gavs med avseende på 
synskadade och rörelsehindrade där passager i 
plan gynnar rörelsehindrade medan synskadade 
missgynnas eftersom att orienterbarheten riskerar 
att försämras. Motsatt effekt blir det då passagen 
utformas med gupp och nivåskillnader, där den 
synskadade gynnas av lösningens tydlighet. 
Smala mellanrefuger kan hjälpa synskadade 
med orienteringen i korsningen samtidigt 
som lösningen kan leda till falsk säkerhet för 
synskadade då trafi ken kommer från ”fel” håll 
efter refugen. För rörelsehindrade måste en 
refug vara minst 2 meter bred för att den skall 
kunna nyttjas. Passagen bör förtydligas med 
riktningsledning, kantstenar och taktila stråk för 
att skapa en god och tillgänglig lösning.
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SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 

Sammanställning av resultat

Förtydligande av definitioner och regler
Det fi nns idag ett behov av att skapa en lösning där 
utformningen är tydlig så att regelefterlevnaden 
blir så hög som möjligt. Idag gäller olika reglering 
för fotgängare och cyklister vid övergångsställe 
respektive cykelöverfart. Fotgängare har idag 
företräde vid övergångsställen medan cyklister 
vid en cykelöverfart har väjningsplikt mot 
korsande trafi k. Undantaget är då bilisten kör ut 
ur en cirkulationsplats eller svänger i en korsning. 
Problemet belyses i Cykelutredningen och där lyfts 
det fram förslag till lagändring så att även cyklister 
skall ha företräde vid markerad cykelöverfart.

Kunskapsläge och litteraturstudie 
Enligt rekommendationer i handböcker ska 
planskilda korsningar anläggas där huvudnätet 
för gång- och cykeltrafi kanter korsar vägar 
med hastigheten 50 km/tim eller högre och där 
trafi kfl ödena är höga. I en tät stadsstruktur fi nns 
det dock ofta svårigheter med att hitta tillräckligt 
utrymme för en planskildhet. En planskildhet 
riskerar också att bli en otrygg punkt för de 
som går och cyklar samtidigt som det ofta blir 
en längre resväg. I de fall då en planskildhet 
inte är ett alternativ bör passagen istället 
utformas med gupp innan övergångsstället, 

vilket har bäst hastighetsreducerande effekt. 
Efter gupp rekommenderas upphöjd gång- och 
cykelpassage. Därefter förespråkas avsmalning 
av körfältsbredder samt sidoförskjutningar, 
vilket har en mer riskreducerande effekt. Extra 
belysning, vilket förtydligar överfarten och/eller 
hinder (pollare, staket, plantering m.m.) för de 
oskyddade trafi kanterna förespråkas däremot 
främst som komplement till övriga åtgärder.

Intervju med kommuner
Samtliga av de tre intervjuade kommunerna  
rekommenderade åtgärder som säkerställer en 
hastighet på 30 km/h, d.v.s. en utformning med 
gupp, vägkuddar alternativt upphöjd gång- och 
cykelpassage på fl erfältsvägar. På platser där 
detta inte varit möjligt har man i Malmö istället 
använt sig av mellanrefuger, ITS-lösningar, eller 
där det varit möjligt - avsmalning till ett körfält. 
Vid anläggandet av mellanrefuger förespråkar 
Malmö smala mellanrefuger som är mindre än 2 
meter i bredd för att refugen inte ska misstolkas 

åtgärd: defi nition & regler litteratur intervju olycksanalys
 
beteendestudie workshop

gupp tydligt bäst ingick ej ingick ej tydligast

upphöjd gc-
passage

otydligt för 
cyklister

lindriga 
olyckor

drift&
underhåll

avsmalning till ett körfält till ett körfält ingick ej

mellanrefug

sidoförskjutning ingick ej ingick ej

ITS system falsk 
säkerhet

felaktig 
information

ingick ej ingick ej

extra belysning ingick ej ingick ej

avvikande 
markbeläggning

ingick ej ingick ej

hinder för 
oskyddade 
trafi kanter

bra för cyklister 
men ej gående

ingick ej ingick ej främjar ej gc-
trafi ken

Nedan redovisas en tabell med sammanfattning och resultat av 
det tidigare underlaget som nämns i texten. Tabellen redovisar 
om åtgärden är positiv (grönt), negativ (rött) eller neutralt 
(gult) enligt defi nition/regler, litteratur, intervju, olycksanalys, 
beteendestudie och workshop. *ingick ej = utformningen fanns 
ej på de utvalda platserna som studerats i Malmö.
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som en mittrefug och därmed riskera att inge 
falsk säkerhet. Malmö stad har även provat att 
använda sig av ITS-system för att uppmärksamma 
att det fi nns oskyddade trafi kanter som ska 
korsa. Erfarenheter av de hittills beprövade 
ITS-systemen är att det fi nns problem med 
missvisande information. I Malmö har man också 
provat att använda sig av extra belysning som 
komplement. Dock endast vid enfältiga passager, 
men med positiva erfarenheter. 

I Göteborg förespråkas att det högst ska vara 
ett körfält för fotgängare eller cyklister att korsa 
om det inte är möjligt att hastighetssäkra gång- 
och cykelpassagen till 30 km/h med fysiska 
farthinder. Man använder sig då av mellanrefuger 
som har en minsta bredd på 2 meter och som ger 
möjlighet att stanna på. Göteborg ser positivt 
på avvikande markbeläggning tillsammans med 
väjningspliktskylt för motorfordon då cyklister 
ges företräde vid överfart. 

I Stockholm förespråkar man avsmalning till 
ett körfält istället för mellanrefuger. I vissa fall 
har även gång- och cykelpassagen tagits bort 
helt. I Stockholm försöker man undvika att 
anlägga nya oreglerade övergångsställen på 
fl erfältiga vägar även om det ibland inte går att 
undvika. Ambitionen är att dessa utformas med 
hastighetssäkrande åtgärd. Åtgärderna handlar 
främst om bl.a. vägkuddar och upphöjningar, 
men även avsmalning till ett körfält. Dåliga 
markförhållanden i form av lerjordar kan i 
fl era fall göra det svårt att använda sig av gupp. 
Stockholm har inte hittat någon utformning som 
kan tillämpas generellt, då varje plats är unik. 
För att öka uppmärksamheten av de oskyddade 
trafi kanterna används extra belysning samt 
säkerställande av god sikt. I Stockholm har man 
identifi erat vägsträckor med fl erfältsvägar där 
man ser att ATK-system skulle kunna vara en 
möjlig lösning.

Olycksanalys 
Generellt sett har det inträffat få olyckor 
på de studerade platserna. Slutsatsen och 
rekommendation utifrån olycksanalysen och 

utdrag ur STRADA är att olycksrisken minskar 
då antal körfält minskar. Hastighetsreducerande 
åtgärder leder till lindriga olyckor istället för svåra 
olyckor, även om antalet olyckor inte minskar. 

Beteendestudier
Utifrån beteendestudierna kan man utläsa att i 
ungefär hälften av antalet interaktioner mellan 
motorfordon och cyklister var det cyklisten 
som lämnar företräde. Vid interaktioner mellan 
motorfordon och fotgängare var det däremot 
en betydande majoritet där motorfordonet 
lämnade företräde. Från beteendestudierna kan 
det ses tendenser på att en upphöjd passage är 
den utformning där fl est antal motorfordon 
lämnar företräde gentemot både fotgängare 
och cyklister. Minst antal motorfordon lämnade 
företräde vid den passage som helt saknade 
åtgärder. I genomsnitt var andelen motorfordon 
som stannade helt, ungefär lika stor som andelen 
som istället anpassade sin hastighet för att lämna 
företräde. Andelen motorfordon som stannar helt 
är något högre vid upphöjda passager jämfört 
med passager i plan. Beteendestudierna visar på 
att mellanrefuger används i mycket liten grad av 
de oskyddade trafi kanterna medan mittrefugen 
nyttjas desto mer. 

Workshop 
Enligt experterna är en upphöjd gång- och 
cykelpassage med bara en påfartsramp att 
föredra framför gupp p.g.a. höga driftskostnader 
och svårighet att underhålla. En utformning 
med endast en ramp är även bättre lämpad för 
kollektivtrafi k. Åtgärder som extra mellanrefuger 
eller avsmalningar/sidoförskjutningar anses 
inte ha en tillräckligt hastighetsreducerande 
effekt för att vara en potentiell åtgärd 
vid passagerna. Åtgärderna anses endast 
vara riskreducerande och bör endast vara 
komplement till de hastighetsreducerande 
åtgärderna, likt extra belysning m.m. Under 
workshopen påpekades framförallt att åtgärder 
som är hastighetsreducerande är avgörande för 
trafi ksäkerheten. 
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åtgärd hastighetsreducerande riskreducerande fördel nackdel

gupp - trafi ksäkert. 
- tydlighet gällande 
lagstiftning för 
cykelöverfart.
- underlättar för 
synskadade.

- svårighet för drift och 
underhåll med två ramper.
- minskad framkomlighet 
och komfort för 
kollektivtrafi k och
räddningstjänst.

upphöjd gc-
passage

- trafi ksäkert.
-underlättar för 
rörelsehindrade.

- svårighet för drift och 
underhåll.
- svårighet för synskadade 
att ta ut riktning.

mellanrefug - delar upp trafi kfl öden
- kortare exponeringstid 
för fotgängare och 
cyklister.
- komfort och 
framkomlighet för 
kollektivtrafi k och 
räddningstjänst.

- ingen dokumenterad  
hastighetsreducerande effekt 
över dygnet.
- riskerar att minska 
orienterbarheten för 
synskadade.

avsmalning
(behålla antal körfält)

- något minskad 
framkomlighet för 
motorfordonstrafi ken. 
- kortare exponeringstid 
för fotgängare och 
cyklister,
- komfort för 
kollektivtrafi k och 
räddnignstjänst.

- ingen större 
hastighetsreducerande 
effekt över dygnet då det 
fortfarande är två körfält.

sidoförskjutning - markering av passagen. 
- ökad uppmärksamhet.

- ingen större 
hastighetsreducerande 
effekt över dygnet då det 
fortfarande är två körfält.
- platskrävande.

extra belysning - markering av passagen.  
- ökad uppmärksamhet.

ej hastighetsreducerande, 
ej riskreducerande endast 
komplement

ATK  - tidigare studier visar på 
en hastighetsreducerande 
effekt. Utredningar kring 
detta pågår.

- ingen fysisk åtgärd, fortsatt 
möjligt att hålla en hög 
hastighet.
- risk för skuggning och 
mörka fält utanför belyst zon

ITS - markering av passagen.  
- ökad uppmärksamhet.

- ingen fysisk åtgärd, fortsatt 
möjligt att hålla en hög 
hastighet.
- svårt att få det fungera 
optimalt. 

Ovan redovisas en tabell med sammanfattning av åtta olika åtgärder vid gång- och cykelpassager av fl erfältsvägar. Tabellen redovisar 
om åtgärden bedöms vara hastighetsreducerande eller riskreducerande om åtgärden inte är detta bör den endast vara ett komplement. 
Kortfattade för- och nackdelar visas även i tabellen. 
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Slutsats

Slutsatsen av studien är att överfarter på 
fl erfältsvägar i första hand måste hastighetsdämpas 
till 30 km/tim för att uppnå god säkerhet för de 
oskyddade trafi kanterna. Denna åtgärd kan även 
kompletteras med andra riskreducerande åtgärder 
för att uppnå en ännu högre säkerhet.

En gång- och cykelpassage i plan över en 
fl erfältsväg på sträcka bör noga övervägas. Då en 
passage är motiverad bör placeringen optimeras 
så att sneddande rörelser undviks och att passagen 
blir så tydlig som möjligt.

Vilken utformning som är mest lämplig för gång- 
och cykelpassager över fl erfältsvägar beror på 
fl era faktorer. Det kan bl.a. bero på placering 
samt vilken funktion passagen är tänkt att ha i 
systemet, vilka målpunkter som fi nns i närheten 
samt vilka fl öden det är för motorfordonstrafi ken 
respektive gång- och cykeltrafi ken. T.ex. om det 
handlar om ett större korsande gång- cykelstråk 
eller om passagen ligger i anslutning till en skola. 
Det är även viktigt att ta hänsyn till kollektivtrafi k 
och utryckningsvägar. 

Hastigheten är den avgörande faktorn när 
det handlar om trafi ksäkra passager i plan 
för oskyddade trafi kanter och i första hand 
bör hastighetsreducerande åtgärder väljas. På 
platser där hastighetsreducerande åtgärder 
och nivåskillnader inte är möjliga p.g.a. viktiga 
kollektivtrafi kstråk eller utryckningsvägar väljs 
istället riskreducerande åtgärder. Riskreducerande 
åtgärder kan ha en viss hastighetsdämpande 
effekt framförallt vid tider med höga trafi kfl öden 
men säkerställer inte hastigheten över hela dygnet. 
För att ytterligare öka uppmärksamheten och 
förtydliga passagen kan kompletterande åtgärder 

användas tillsammans med hastighetsreducerande 
åtgärder och/eller riskreducerande åtgärder.

1. Hastighetsreducerande åtgärder:
 gupp
 upphöjd gång- och cykelpassage
 dynamiska gupp 1

2. Riskreducerande åtgärder:
 avsmalning (smalna av befi ntliga körfält)
 sidoförskjutning
 mellanrefug
 ATK -system 2

3. Kompletterande åtgärder:
 extra belysning
 ITS-system
 hinder för cyklister
 förtydligande vägskyltning

1 Dynamiska gupp är idag inte tillräckligt beprövat för att man 
skall kunna dra slutsatser om dess hastighetsreducerande effekt 
och därmed rekommenderas inte detta, men ser gärna en vidare 
utveckling av tekniken.

2 ATK, automatisk hastighetskontroll kan enligt studier ha 
en hastighetsreducerande effekt men är fortfarande något som 
är under utveckling. ATK innebär inget fysiskt hinder vilket 
gör att det fortfarande är möjligt att hålla en hög hastighet. 
Därmed är det placerat under riskreducerande åtgärder, men en 
vidare utveckling är positivt.
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Rekommendation

Utformning av hastighetsreducerande 
åtgärder
En hastighetsreducerande åtgärd kan utformas 
antingen som en upphöjd gång- och cykelpassage, 
med platågupp eller med endast påfartsramp, 
eller som en gång- och cykelpassage med ett 
friliggande gupp innan passagen. 

En upphöjd gång- och cykelpassage kan dock 
medföra en otydlighet vad gäller lagstiftningen för 
övergångsställe respektive cykelöverfart. Vid en 
cykelöverfart lämnar cyklisten cykelbanan för att 
korsa en körbana vilket medför att cyklisten ska 
lämna företräde för korsande trafi k. Däremot ska 
korsande trafi k lämna företräde för fotgängare 
som ska passera vid ett övergångsställe. En 
upphöjd kombinerad gång- och cykelpassage ger 
dock signal om att samma villkor gäller för båda 
trafi kantgrupperna.  Denna fråga är belyst på fl era 
olika håll bl.a. i Cykelutredningen, där frågan om 
cyklisten skall ges företräde likt fotgängaren vid 
överfarter har lyfts fram. Även denna utredning 
tyder på att en sådan lösning vore rimlig för att ge 
en tydligare prioritering av cyklister och därmed 
bidra till ett mer hållbart samhälle. För att även ge 
cyklister företräde vid passagen med nuvarande 
lagstiftning krävs att passagen kompletteras med 
väjningsplikt gentemot korsande cyklister.

För att ytterligare förtydliga passagen och öka 
trafi ksäkerheten bör en upphöjd gång- och 
cykelpassage kompletteras med riskreducerande 
åtgärder så som avsmalnade körfält och extra 
belysning. Om även cykeltrafi ken ges företräde 
gentemot motorfordonstrafi ken, antingen genom 
ändrad lagstiftning eller med kompletterande 
väjningsplikt, kan cykelöverfarten markeras 
ytterligare med avvikande material för att 
förstärka passagen. Då det kan vara svårt för 
synskadade att ta ut riktningen vid ett upphöjt 
övergångsställe bör passagen utformas med 
riktningsvisare i form av taktila plattor/pollare 
och riktningsvisande kant.

Typillustration av upphöjd gång- och cykelpassage med företräde 
för både fotgängare och cyklister.

En annan utformning för hastighetsreducerande 
åtgärd vid gång- och cykelpassage är att gång- och 
cykelpassagen ligger i nivå med körbanan med ett 
friliggande gupp innan passagen. Denna lösning 
ger en tydligare utformning kopplat till gällande 
lagstiftning avseende cyklisters väjningsplikt mot 
korsande trafi k. Att cykelöverfarten ligger i nivå 
med körbanan gör det tydligare att cyklisten 
lämnar cykelbanan och korsar en körbana. 
Hastighetsreducering kan ske via gupp innan 
överfarten och kompletteras med avsmalning 
och extra belysning för att tydliggöra platsen och 
bidra till riskreducering.

Typillustration av en gång- och cykelpassage med friliggande 
gupp.
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Ett alternativ på utformning som mer drastiskt 
förtydligar att samma regler inte gäller för 
fotgängare och cyklister, kan vara att mer tydligt 
separera övergångsstället från cykelöverfarten. 
En sådan lösning kan utformas så att fotgängare 
passerar på ett upphöjt övergångsställe med en 
tydlig prioritering både när det gäller lagstiftning 
och utformning, medan cyklister passerar i plan i 
en annan punkt som mer tydligt visar att cyklister 
ska lämna företräde mot korsande trafi k. För att 
ytterligare förtydliga att övergångsstället är för 
fotgängare kan övergångsstället kompletteras 
med hinder (ex. pollare, staket, plantering m.m.)
för att på så sätt få cyklister att leda cykeln över 
övergångsstället. Fotgängarna har då fortsatt goda 
förutsättningar och god framkomlighet medan 
cyklisterna framkomlighet prioriteras ned. Den 
stora nackdelen med en sådan lösning är att det 
skapas två olika korsningspunkter, vilket kan leda 
till bristande uppmärksamhet från bilistens sida, 
då man inte förväntar sig två separata passager 
för fotgängare och cyklister. Vid gator med 
stora trafi kfl öden bör man eftersträva att samla 
passagerna i få men tydliga punkter. En lösning 
enligt ovan är därför inte att rekommendera 
vare sig ur trafi ksäkerhetssynpunkt eller ur 
framkomlighetssynpunkt för cyklister.
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SPRIDNING AV RESULTAT

Spridning av resultatet har redan påbörjats i 
samband med workshopen som hölls i november 
2013. Spridning kommer framöver i huvudsak 
ske genom föredrag på diverse trafi kkonferenser, 
så som exempelvis Transportforum i Linköping 
om intresset för ämnet är tillräckligt stort. Vi 
kommer också att informera beställare (framförallt 
kommuner) om att vi kan tillhandahålla kunskap 
inom området. Vidare kommer rapporten att delas 
ut och skickas till berörda och de med allmänt 
intresse.
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