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Förord 
 
Vägverkets Skyltfond har avsatt medel för fördjupade studier av effekten av avsmalnade 
vägar genom mindre orter i Sverige. Resultatet av denna studie presenteras i denna rapport. 
Studierna av avsmalnade vägar har genomförts på uppdrag av och bekostats av Vägverket 
Region Norr och Vägverket Region Mitt under våren 2006 och våren och hösten 2007.  
 
Syftet med projektet har varit att studera effekten av fyra olika utformningar av 
trafiksäkerhets-, trygghets- och framkomlighetshöjande åtgärder på vägar genom mindre orter 
inom Norrbottens län och Dalarnas län.  
 
Kontaktperson på Vägverkets Skyltfond har varit Anita Ramstedt. Kontaktpersoner på 
Vägverket Region Norr har varit Gunnar Wikström och Peder Henriksson och på Vägverket 
Region Mitt Gunilla Sortti.  
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Sammanfattning  
 
Fem vägsträckor har studerats där en väg genom ett mindre samhälle har smalnats av med 
intermittent linje eller spärrlinje. Syftet med avsmalningarna var att öka framkomligheten och 
säkerheten för oskyddade trafikanter. Den skyltade hastigheten har även sänkts på tre av 
sträckorna. De studerade vägsträckorna är väg 597 i Björsbyn, väg 616 i Gäddvik, väg 551 
och 550 i Roknäs, alla i Norrbotten, samt väg 1001 genom Bonäs i Dalarna. Syftet med 
åtgärderna var att utveckla trafikplaneringen för fotgängare och cyklister på landsbygden samt 
sänka fordonshastigheterna. För speciellt Björsbyn men till viss del även för de andra orterna 
gäller att åtgärderna avser särskilt barmarksförhållanden, då behovet att färdas på 
vägsträckorna för gående och cyklister är högst under sommarhalvåret.  
 
De åtgärder som infördes på de fem vägsträckorna är relativt obeprövade i Sverige. Målet 
med studien är att utvärdera effekten av åtgärderna med avseende på gåendes och cyklisters 
säkerhet, trygghet och framkomlighet, samt effekten på fordonstrafikens hastighetsefterlevnad 
och framkomlighet.  
 
De fördelar och nackdelar med avsmalnade vägar genom mindre orter som har beskrivits i 
detta projekt kan sammanfattas med: 
 
Fördelar: Nackdelar: 
• Gående och cyklisters anspråk tas i 

beaktande 
• Sänkta fordonshastigheter 
• Gående och cyklister uttrycker en 

förbättring 
• Fortsatt ”säkert” m a p konflikter och 

olyckor 

• För höga fordonshastigheter för att det ska 
vara säkert för oskyddade trafikanter 

• Gående, cyklister och fordonsförare 
uttrycker viss osäkerhet 

• Bristande regelefterlevnad för 
fordonsförare med avseende på spärrlinje 
och hastighetsgräns 
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1. Inledning  
 
I dag bor ca 15 % av Sveriges befolkning i små orter, dvs. orter med färre än 200 invånare. 
Boende i små orter har till stor del samma behov av säkra och trygga transporter i sin närmiljö 
som boende i tätorter, dvs. man vill kunna besöka omgivningarna till fots och cykel, färdas till 
busshållplatsen eller gå och cykla för motionens skull. Av alla resor vi gör i Sverige är ca. 
hälften kortare än 5 km och en ansenlig del av dessa utförs per bil. Om dessa kortare resor 
oftare genomfördes till fots eller per cykel skulle det kunna vara ett led mot det uthålliga 
transportsystemet samt leda till miljövinster.  
 
Dagens trafikplanering i Sverige tillgodoser till viss del de oskyddades anspråk i tätbebyggt 
område, men det finns inte en strategi för hur trafikplaneringen för landsbygdstrafik ska 
tillgodose gående och cyklisters anspråk på att färdas säkert och tryggt med god 
tillgänglighet. I landsbygdstrafiken finns ofta motsättningen mellan fordonstrafikens krav på 
hög framkomlighet och hastighet, och fotgängares och cyklisters krav på säkerhet, trygghet 
och tillgänglighet. Fotgängare och cyklister borde kunna ha samma transportkvalité avseende 
säkerhet, trygghet och tillgänglighet på landsbygden som personer som färdas i bil. 
 
Forskargruppen trafikteknik vid Luleå tekniska universitet har fått i uppdrag av Vägverket 
Region Norr och Vägverket Region Mitt att genomföra utvärdering av trafiksäkerhets- 
trygghets- och framkomlighetshöjande åtgärder i mindre orter. Medel har nu erhållits från 
Vägverkets Skyltfond för att genomföra fördjupade studier.  
 
De studerade åtgärderna är avsmalningar av vägar genom byar eller mindre samhällen för att 
öka säkerheten, framkomligheten och tryggheten för gående och cyklister, i vissa fall speciellt 
barn och ungdomar.  
 
Fem vägsträckor har studerats där en väg genom ett mindre samhälle har smalnats av med 
intermittent linje eller spärrlinje på olika sätt. Syftet med avsmalningarna var att öka 
framkomligheten och säkerheten för oskyddade trafikanter samt sänka fordonshastigheterna. 
Den skyltade hastigheten har även sänkts på tre av sträckorna. De studerade vägsträckorna är 
väg 597 i Björsbyn, väg 616 i Gäddvik, väg 551 och 550 i Roknäs, alla i Norrbotten, samt väg 
1001 genom Bonäs i Dalarna. Syftet med åtgärderna var således att utveckla trafikplaneringen 
för fotgängare och cyklister på landsbygden. 
 
Bakgrunden till att åtgärderna genomfördes i Björsbyn på väg 597 var att vägen utgör enda 
vägen för gående och cyklister mellan östra och västra delen av byn samt att en fotbollsklubb 
har sina fotbollsplaner i Björsbyn. Barn och ungdomar färdas till fots och cykel till 
fotbollsplanerna. Väg 597 används även av motionärer.  
 
Väg 616 i Gäddvik utgör en infart bl.a. från E4 till centrala Luleå och trafikeras av bilister och 
också cyklister, främst vuxna människor som fördas till och från arbetet. Åtgärderna 
genomfördes på väg 616 för att öka utrymmet för cyklisterna och även sänka 
fordonshastigheterna.  
 
I Roknäs har två vägsträckor studerats. Väg 551 utgör vägen genom den långsträckta byn 
Roknäs. Väg 551 har tät bebyggelse längs vägen och äldre, vuxna, barn och ungdomar färdas 
på vägen. Åtgärderna på väg 551 genomfördes för att öka utrymmet för gående och cyklister 
och även sänka fordonshastigheterna. Utformningen på den andra sträckan, väg 550 i Roknäs, 
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påminner om utformningen om den i Gäddvik. Vägen trafikeras av ungdomar som färdas från 
Edet via väg 550 till Sjulnässkolan nära Roknäs.  
 
Bakgrunden till att åtgärderna genomfördes på väg 1001 genom Bonäs var att vägen utgör 
enda vägen för gående och cyklister som färdas i och genom byn och upplevdes som otrygg. 
Äldre, vuxna, barn och ungdomar färdas på vägen. Åtgärderna på väg 1001 genomfördes för 
att öka utrymmet för gående och cyklister och även sänka fordonshastigheterna.  
 
För speciellt Björsbyn men till viss del även för de andra orterna gäller att åtgärderna avser 
särskilt barmarksförhållanden, då behovet att färdas på vägsträckorna för gående och cyklister 
är högst under sommarhalvåret.  
 
Alternativa åtgärder för att öka säkerheten, tryggheten och framkomligheten för oskyddade 
trafikanter, t.ex. separerade gång- och cykelvägar är i dagsläget inte aktuella på grund av 
begränsad ekonomi och även begränsad tillgång till ytor för den typen av åtgärder (Vikström 
och Henriksson, 2007). Det är heller inte i dagsläget aktuellt att bygga förbifarter för att 
minska trafiken genom orterna. 
 

1.1 Syfte 
De åtgärder som infördes på de fem vägsträckorna är relativt obeprövade i Sverige. Målet 
med studien är att utvärdera effekten av åtgärderna med avseende på gåendes och cyklisters 
säkerhet, trygghet och framkomlighet, samt effekten på fordonstrafikens hastighetsefterlevnad 
och framkomlighet.  
 

1.2 Säkerhet, framkomlighet och trygghet 
Hastighet är allmänt den enskilt viktigaste parametern för att uppnå en säker trafik, dels 
påverkas möjligheten att avvärja en olycka av hastigheten, dels avgörs allvarligheten av en 
olycka av hastigheten. Carlsson (1996) har visat på sambandet mellan medelhastighet på 
landsväg, t.ex. en sänkning av medelhastigheten med 6 km/h leder till en minskning av antalet 
dödade i fordon med 30 %, antalet skadade med ca 20 %, och antalet olyckor med 15 %. Med 
en minskning av medelhastigheten med 10 km/h minskar antalet dödade med ca 55 %, antalet 
skadade med ca 40 %, och antalet olyckor med drygt 20 %. En relativt liten sänkning av 
hastigheten har således stora effekter på trafiksäkerheten. 
 
Det finns även studier (Teichgräber, 1983, Ashton, 1982 och Waltz, 1983) som visar på ett 
starkt samband mellan fordonshastighet och risk för att en gående ska förolyckas vid kollision 
med personbil. Om fordonet kör ca 30 km/h överlever ca 90 % av de gående, om bilen kör 
50 km/h överlever ca 50 % av de gående och om fordonet kör fortare än 60-65 km/h dör de 
flesta gående. Liknande samband finns för kollisioner mellan personbilar, om två personbilar 
sidokolliderar i 50 km/h överlever 90 % av fordonsförarna i det från sidan påkörda fordonet. 
Om hastigheten i stället är 70 km/h överlever hälften i sidokollision. Om två fordon 
frontalkolliderar i 70 km/h överlever 90% av fordonsförarna. Sambanden är dock inte 
likadana för tunga fordon. Studier har visat att vid de få tillfällen då fotgängare förolyckats i 
kollisioner med fordon vid låga hastigheter har det varit med ett tungt fordon (Johansson, 
2004). Om en personbil kolliderar med ett tungt fordon är risken för allvarlig personskada 
också större. 
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Carlsson (1996) har även visat på hastighetens betydelse för att kunna avvärja en olycka, om 
en personbil kör 50 km/h är totala stoppsträckan drygt 25 m vid torr asfalt, om fordonet i 
stället färdas i 30 km/h är totala stoppsträckan ca 12 m. 
 
Första steget för att uppnå en säker trafikmiljö kan tas vid planeringen av ett område. 
Lokaliserings-, separerings- och differentieringsprinciperna anses vara effektiva för att uppnå 
trafiksäkerhet. Lokalisering innebär att ett område ska byggas så att trafikströmmar inte korsar 
varandra i onödan. Separering innebär att de olika trafikslagen separeras från varandra 
horisontellt, vertikalt eller tidsmässigt. Differentiering innebär att trafik inte ska färdas genom 
områden där den inte har att göra, dvs. lokaltrafik ska inte blandas med genomfartstrafik 
(Englund et. al., 1998). Eftersom de studerade byarna är gamla bebyggelsestrukturer där den 
gamla genomfartsvägen har utvecklats de senaste 50-60 åren till en genomfart för 
fordonstrafik kan lokalisering-, separering- och differentieringsprinciperna inte tillämpas av 
förklarliga skäl utan att genomföra omfattande förändringar i vägnätet. 
 

1.2.1 Vad är säkerhet 
Säkerhet är i den här rapporten definierat som att gående eller cyklister inte ska bli påkörda av 
något fordon. Säkerhet eller brist på säkerhet är svårt att mäta och beskriva då antalet olyckor 
av typen fotgängare - fordon och cyklist - fordon är få i Sverige, för att de ska kunna 
behandlas statistiskt. Eftersom det är få olyckor som sker så går det inte att göra kvantitativa 
analyser, och därför används indirekta kvantitativa parametrar i den här rapporten, parametrar 
som kan vara avgörande för att en olycka ska ske, eller avgörande för allvarlighetsgraden av 
olyckan. 
 

1.2.2 Vad är framkomlighet 
Fotgängares och cyklisters framkomlighet är i den här rapporten definierat som att gående 
eller cyklister inte ska behöva vänta vid trottoarkant eller längs vägen på grund av fordon som 
färdas längs vägen, eller kraftigt förändra sitt färdsätt eller läge på grund av fordon som färdas 
längs vägen. 
 

1.2.3 Vad är trygghet 
Trygghet, eller upplevd säkerhet, är de oskyddade trafikanternas känsla av säkerhet när de 
färdas längs vägen. De oskyddade trafikanternas känsla av säkerhet har i den här rapporten 
insamlats genom att fråga dem om deras åsikter om att färdas längs vägarna. 
 
Brist på trygghet kan resultera i att de oskyddade trafikanterna inte vågar eller vill färdas 
längs med vägen till fots eller cykel, tex. att barn inte vågar eller tillåts av sina föräldrar att 
färdas längs vägen, barnen kanske t o m inte tillåts att färdas längs vägen i sällskap av vuxen. 
Det kan resultera i att barn i stället blir skjutsade av sina föräldrar i bil. 
 

1.2.4 Motsättningar mellan säkerhet, framkomlighet och trygghet  
Det har i tidigare studier visats att tänkta positiva åtgärder för ökad säkerhet kan resultera i 
beteendeförändringar som delvis eller helt förändrar de teoretiskt förutsedda positiva 
effekterna. En negativ förändring i trafikanternas beteenden kan negativt kompensera för 
eventuella positiva säkerhetseffekter av fysiska åtgärder. Därför kan den relativa frekvensen 
av ”säkert” beteende så som att färdas på rätt sida om vägen förändras efter fysiska åtgärder. 
Det kan således bli en motsättning mellan säkerhetsvinster och framkomlighets- eller 
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bekvämlighetsvinster genom förändrade beteenden. Målet med utformning av vägar borde 
därmed vara att skapa en miljö som både är säker och har hög framkomlighet. 
 
Trafikanternas känsla av säkerhet, dvs. trygghet, behöver inte överensstämma med den 
verkliga säkerheten, en person kan ha en hög känsla av säkerhet och agera därefter, samtidigt 
som den verkliga säkerheten är låg. Därmed kan uttryck för hög känsla av säkerhet i tex. 
skolenkäter vara ett uttryck för en falsk känsla av säkerhet. En person kan också ha en känsla 
av låg säkerhet trots att den verkliga säkerheten är hög.  
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2. Platsbeskrivning  

2.1 Björsbyn  
Väg 597 går genom byn Björsbyn i Luleå kommun. Åtgärderna som infördes på sträckan 
anlades i augusti 2007. Försökssträckan är ca 1 km lång och har en bredd på 6,5 m, se figur 1. 
Den skyltade hastigheten är 50 km/h. Genom en målad spärrlinje kompletterad med 
sidostolpar har en åtskild gång- och cykelväg skapats med en bredd av ca 1,80 m på vägens 
södra halva. Resterande utrymme på ca 4,60 m används av fordon, se figur 2. Vägbredden är 
vald för att vara tillräckligt bred för att två personbilar ska kunna mötas enligt 
dimensionerande trafiksituation i 30 km/h (VGU, 2006), däremot blir det trångt vid möte med 
ett bredare fordon som t.ex. en lastbil. Sträckan trafikeras ofta av oskyddade trafikanter på väg 
till och från de närbelägna fotbollsplanerna, personer boende i området samt motionärer. Det 
finns just nu ingen mark tillgänglig för andra åtgärder vilket har gjort det svårt att i nuläget 
välja andra lösningar än de genomförda. Årsdygnstrafik (ÅDT) längs den åtgärdade 
vägsträckan på väg 597 är ca 1000 fordon (2006 års trafikräkningar). Under sommaren 2006 
fanns liknande markeringar och åtgärder anlagda på sträckan som utvärderades i rapporten 
med titeln Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 597 i Björsbyn, väg 616 i Gäddvik och väg 550 och 
551 i Roknäs. Det var även då heldragen linje på sträckan men gång- och cykelvägen var ca 2 
m bred och utrymmet för fordon var ca 4,5 m. Det fanns även stolpar längs sträckan men 
dessa var av typen röd-gulmarkerad preliminär skylt. Skillnaden med dagens utformning 
jämfört med tidigare är att det är bredare yta för fordonstrafiken. Därmed är det också svårare 
att köra med fordon på fel sida, dvs. på GC-fältet, vilket var lättare och förekom med de 
tidigare fältbredderna. 
 

2.2 Gäddvik  
Väg 616 är en av Luleås infartsleder från väg E4 och nyttjas till stor del av trafik inkommande 
från söder. Speciellt morgon och kväll förekommer ett stort flöde av fordon. Under främst 
barmarksperioden nyttjas vägen även av oskyddade trafikanter och då speciellt cyklister. Ett 
antal busshållplatser som trafikeras både av lokaltrafik samt länstrafik finns längs vägen. 
Vägen är hastighetsbegränsad till 70 km/h längs större delen av försökssträckan förutom den 
östra och västra angöringen med cirkulationsplats respektive fyrvägskorsning där 50 km/h 
råder, se figur 3. Längs försökssträckan som är ca 2,5 km lång har på respektive sida målats 

Väg 597 

   Figur 1. Väg 597               = åtgärdad vägsträcka. 

1,80 m 

    4,60 m 

  Figur 2. Dimensionerande mått, väg 597. 
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cykelfältslinjer som åtskiljer ett 1,25 m brett cykelfält från övrig trafik. Cykelfältet ska 
användas av gående, cyklister och mopeder klass II. Andra fordon får endast korsa det. Vägen 
är totalt 9 m bred vilket innebär att fordonens körfält har en bredd på 6,5 m tillsammans, se 
figur 4. 
 

 
 

2.3 Roknäs  

Roknäs i Piteå kommun har ca 1000 invånare och ligger ca 1,5 mil väster om Piteå, se figur 5. 
I Roknäs närområde finns ett flertal mindre byar. Roknäs har viss service som affär, bank och 
bensinstation. I den intilliggande byn Sjulnäs finns grundskola för årskurs 4-9.  
 

 
 
Väg 551 genom Roknäs har smalnats av genom att spärrlinje målats på bägge sidor om vägen 
på en sträcka av 4,7 km, se figur 6. Med målade heldragna linjer på respektive sida minskades 
körbanan för bilar till 3,30 m då varje sidoutrymme blev ca 1,15 m. Följden av detta blev att 
fordon inte kan mötas innanför de heldragna linjerna utan möten ska ske på uppmålade 
mötesplatser. Totalt har 21 mötesplatser anlagts längs vägsträckan. Den skyltade hastigheten 
är 50 km/h med rekommenderad hastighet 30 km/h. Försöket avser att tydliggöra var 
oskyddade trafikanterna ska färdas. Sidoutrymmet blir ett fält för gående och cyklister samt 
mopeder klass II. På ytterligare en vägsträcka i Roknäs, en ca 600 m lång del av väg 550 från 
vägskälet till Edet till strax norr om Lillpiteälven har en intermittent linje målats på vägens 
båda sidor för att skapa ett 1,25 m brett cykelfält för gång- och cykeltrafik samt mopeder 

 Figur 4. Dimensionerande mått, väg 616.  Figur 3. Väg 616.                 = åtgärdad vägsträcka. 

Väg 616 

6,50 m  1,25 m 

Väg 551 

 Figur 5. Väg 551.             = åtgärdad vägsträcka. 

Väg 550 
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klass II åtskilt från övrig trafik. Vägen är totalt 9 m bred vilket innebär att fordonens körfält 
har en bredd på 6,5 m tillsammans. Gällande hastighetsbegränsning är 90 km/h utom vid den 
nordligaste delen från korsningen med väg 551, där 70 km/h gäller. Utformningen på väg 550 
i Roknäs är lika som utformningen i Gäddvik. 
 

 
 

2.4 Bonäs  

Väg 1001 i Dalarnas län, Mora kommun löper i nord-sydlig riktning från riksväg 70 och 
genom samhället Bonäs, se figur 7. Bonäs har en yta av ca 93 ha och ett invånarantal på 
ca 470 personer (SCB, 2007). Längs väg 1001 genom Bonäs finns ett par mindre företag 
belägna samt i de centrala delarna av Bonäs ett familjekooperativ/förskola, se figur 7. 
 

  
Vägverket Region Mitt har under 2006 genomfört en åtgärd på väg 1001 genom Bonäs som 
fått namnet Bymiljöväg. Åtgärden omfattar avsmalning av körbanan genom att intermittenta 

Väg 1001 

    Figur 7. Väg 1001.  = åtgärdad vägsträcka 

Förskolan 

3,30 m 
 1,15 m 

   Figur 6. Dimensionerande mått, väg 551. 
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linjer målats upp innanför tidigare kantlinjer, se figur 8. Sidoutrymmet är tänkt att nyttjas av 
oskyddade trafikanter. Dessutom har 9 timglashållplatser anlagts, se figur 9. I figur 8 och 9 
framgår även de aktuella dimensionerande måtten. Den totala längden på vägsträckan som 
genomgått åtgärd är ca 4,2 km.  

 
Hastighetsbegränsningen på sträckan är 50 km/h med en rekommenderad hastighet på 
30 km/h. Undantag är sträckan vid förskolan där skyltad hastighet är 30 km/h. ÅDT är 
ca 1 950 fordon baserat på trafikräkningar som är utförda i november år 2004 intill skolan. 
Ytterligare mätningar från november 2006 visade på något färre fordon men minskningen var 
liten. Därför antas det teoretiska värdet 2007 ligga på samma nivå. Totalt trafikeras sträckan 
av 21 bussturer i båda riktningarna på vardagarna. 

3,5 m 
14,9  m 

3,7 m 

3,5 m 
 1,25 m 

 6,0 m 

 Figur 8. Intermittenta linjer.   Figur 9. Avsmalning vid busshållplats. 
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3. Metod  
Samtliga mätningar gällande hastigheter, videofilmning samt distribuering av enkäter har 
skett under augusti 2006 och maj och augusti 2007.  
 

3.1 Videofilmning och kodning av trafikantbeteenden 
Vägsträckorna videofilmades på ett antal olika platser, där indata från videofilmningen kodats 
och sammanställts manuellt i Excel. Kodningen av materialet från platserna stratifierades så 
att beteenden för alla oskyddade trafikanter kodades och för en del av fordonsförarna i det 
samlade materialet. De parametrar som har studerats per plats beskrivs i tabell 1.  
 
Observera att materialet från de olika platserna per sträcka har aggregerats. Det innebär att en 
trafikant som har färdats längs hela den studerade sträckan kan ha räknas flera gånger i 
beteendestudier, men inte i flödesräkningarna. 
 
Totalt videofilmades 186 timmar. Av dessa har  157,5 h analyserats. Samtliga 
videofilmningar genomfördes under uppehållsväder. Datum och mängd material från 
platserna framgår i tabellerna nedan. Totalt har 4182 trafikantbeteenden studerats, 2980 
fordonsförare och 1202 oskyddade trafikanter.  
 
Tabell 1. Kodade parametrar. 

Platsdata För gående o cyklister 

Period Möter eller blir omkörd av fordon 

Datum Problem med fordon 

Tid på dygn typ av problem 

Kamera nr Färdas på rätt sida om vägen 

 Färdas i GC-område 

Trafikantkategori För fordon 

Typ av trafikant Färdas på rätt sida om streck då möte EJ sker  

Riktning var trafikanten kom ifrån Möter fordon 

Färdhastighet (endast GC) Hur mötet sker vid avsmalning 

Ålder Problem med annat fordon 

Hjälm på cyklist/mopedist Typ av problem 

Antal i gruppen Möter eller kör om GC 

Ålder på den äldsta i gruppen Problem med GC 

 Typ av problem 

 Kommentarer 
 
Uppdelningen av videofilmningen i tidsperioder och mängd framgår av tabell 2-5. Väg 597 
genom Björsbyn videofilmades kl. 16.45-19.45, tider som var anpassade till då barn och 
ungdomar förväntades färdas till och från fotbollsplanerna i Björsbyn. Tiderna baserades på 
uppgifter från Liras fotbollsklubb avseende tränings- och matchscheman.  
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Tabell 2. Samlat och kodat videomaterial Björsbyn 2006 och 2007, X=samlat och kodat. 
  Torsdag 17 aug 2006  Onsdag 23 aug 2006 
   16.45-18.15 18.15-19.45   16.40-18.10 18.15-19.45 

väg 597, Björsby byagård mot Ö  X X   X X 
väg 597, kommunens växthus mot Ö  X X   X X 
 
  Onsdag 29 aug 2007  Torsdag 30aug 2007 
   17.00-18.30 18.30-20.00  17.00-18.30 18.30-20.00 
väg 597, Björsby byagård mot Ö  X X  X X 
väg 597, kommunens växthus mot Ö  X X  X X 
 
 
Vägsträckorna i Gäddvik väg 616 videofilmades kl. 7.00-8.30 samt 15.30-17.00, de tider då 
barn och ungdomar färdas till och från skolan och vuxna färdas till och från arbete. 
 
Tabell 3. Samlat och kodat videomaterial Gäddvik 2006, X=samlat och kodat, x=samlat men inte kodat. 

 
Måndag  

21 aug 2006 Tisdag 22 aug 2006 
Onsdag  

23 aug 2006 
  15.30- 17.00 7.00-8.30 15.00-16.30 7.00-8.30 
väg 616, korsning mot E4 mot V X x x x 

väg 616, mitten mot E4 mot V x X x x 

väg 616 mitten mot Kallax mot Ö x x X x 

väg 616, Kallax mot Gäddvik mot V x x x  X 
 
 
Vägsträckorna i Roknäs videofilmades under totalt fyra dagar i tidsintervallen kl. 6.40-9.00 
och tre sammanhängande timmar i tidsintervallet kl. 13.00-16.30, de tider då barn och 
ungdomar är på väg till och från skolan och vuxna färdas till och från arbete, se tabell 4. 
 
Tabell 4. Samlat och kodat videomaterial Roknäs 2006 och 2007, X=samlat och kodat, x=samlat men inte kodat. 
  Tisdag 26 sept 2006 Onsdag 27 sept 2006 
   15.00-16.30 7.30-9.00 13.30-15.00 15.00-16.30 

väg 550 Roknäs, vsk Edet, mot norr X X X X 

väg 550 Roknäs, vid Lillpiteälven X X x x 

väg 551 Roknäs, längst mot väster X X X X 

väg 551 Roknäs, mitten mot väster X X X X 

väg 551 Roknäs, mitten mot öster X X X X 

väg 551 Roknäs, vid OK X X X X 

 
  Måndag 28 maj 2007 Tisdag 29 maj 2007 
  06:45-08:15 13:30-15:00 15:00-16:30 06:40-08:10 13:00-14:30 14:30-16:00 

väg 551 Roknäs, OK/ICA X X X X X X 
väg 551 Roknäs, mitten mot öster X x  x   x  x  x 

väg 551 Roknäs, mitten mot väster X X X X  x  x 

väg 551 Roknäs,längst mot väster X X X X X X 
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Vägsträckorna i Bonäs videofilmades kl. 7.30-9.00 och tre eller 4,5 sammanhängande timmar 
i tidsintervallet kl. 12.15-18.00, de tider då barn och ungdomar färdas till och från skolan och 
vuxna färdas till och från arbete, se tabell 5. 
 
 
Tabell 5. Samlat och kodat videomaterial Bonäs 2007, X=samlat och kodat. 
                   Måndag 21 maj  2007   
  07:15-08:45 12:15-13:45 13:45-15:15 15:15-16:45 
Bonäs södra bygata, vy mott norr  X X X X 
Förskola, vy mot söder  X X X X 
Förskola, vy mot norr  X X X X 
Vid Eråkittvägen, vy mot söder  X X X X 
                        Tisdag 22 maj 2007   
   07:00-08:30 13:30-15:00 15:00-16:30 16:30-18:00 
Bonäs södra bygata, vy mott norr   X X X X 
Förskola, vy mot söder   X X X X 
Förskola, vy mot norr   X X X X 
Vid Eråkittvägen, vy mot söder   X X X X 
                     Onsdag 23 maj 2007   
   06:30-08:00 13:20-14:50 14:50-16:20   
Bonäs södra bygata, vy mott norr   X X X   
Förskola, vy mot söder   X X X   
Förskola, vy mot norr   X X X   
Vid Eråkittvägen, vy mot söder   X X X   
 
 

 3.2 Enkäter & intervjuer 
Alla redovisade enkätförfaranden genomfördes under barmarksförhållanden under 2007. 
Totalt har 271 personer svarat på enkäter eller enkätstödda intervjuer.  
 
För väg 597 genom Björsbyn genomfördes enkätförfaranden med fotbollsungdomar i Lira BK 
samt föräldrar till dessa. Enkätens genomförande var ett samarbete med ansvariga inom Lira 
BK. Boende i Björsbyn blev även tillfrågade via Byaföreningen i Björsbyn med 
enkätförfaranden.  
 
Enkätstödda intervjuer genomfördes med allmänheten vid Arcusbadet för att få in synpunkter 
på vägutformningen av väg 616 genom Gäddvik. De intervjuer som ägde rum vid Arcusbadet 
innebar att personer som färdades på cykel tillfrågades dels vid Arcusbadet men även längs 
väg 616. Boende i Gäddvik blev även tillfrågade via Byaföreningen i Gädddvik med 
enkätförfaranden.  
 
För att erhålla barn- och ungdomars synpunkt på väg 551 i Roknäs togs skolenkäter fram 
vilka distribuerades till Sjulnässkolan. Ansvariga vid enkätförfarandet vid respektive skola har 
ansvarig klasslärare varit. Vidare ställdes enkäter mot yrkesförare i form av busschaufförer 
vid Nordbergs- och Granbergs buss vilka trafikerar väg 551 genom Roknäs. Under en dag 
utfördes även enkätstödda intervjuer med allmänheten i Roknäs vid OK.  
 
För att erhålla barn- och ungdomars synpunkter på åtgärderna längs väg 1001 genom Bonäs 
togs skolenkäter fram vilka distribuerades under fältveckan. Elever vid mellanstadiet i 
Våmhus norr om Bonäs samt Strandens högstadium i Mora centrum var målgruppen för 
skolenkäten. I Våmhus delades skolenkäten ut till samtliga elever eftersom eleverna har nära 
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anknytning till Bonäs. För Stranden skedde ett urval vilket innebar att endast elever som 
vistas i Bonäs tilldelades skolenkäten. Klasslärare vid respektive skola har varit ansvariga för 
enkätförfarandet. 
 
Tekniska förvaltningen i Luleå- och Piteå kommun har även tillfrågats och inkommit med 
synpunkter angående de olika vägsträckorna inom respektive kommun. 

3.3 Flöden och hastigheter slang 
Fordonsflöden och hastigheter har hämtats från Vägverkets abonnemangsportal och har 
studerats deskriptivt.  
 
Björsbyn 
Slangmätningar av fordon har utförts under tre tidsperioder i Björsbyn. De två första 
mätningarna genomfördes under sommaren 2006 i juni och september/oktober, före och efter 
de genomförda åtgärderna av väg 597 genom Björsbyn. Eftersom åtgärderna var ett försök 
avlägsnades avsmalningen under senhösten 2006 för att återkomma sommaren 2007. Den 
tredje flödes- och hastighetsmätningen utfördes ett år senare under juni 2007, dock innan 
avsmalningen åter kommit på plats. Figur 10a illustrerar försökssträckans status under 
mätningarnas genomförande. 
 

Figur 10a. Tidsaxel åtgärder i Björsbyn. 
 

 
Figur 10b. Mätplatser fordonsflöden och hastigheter väg 597 i Björsbyn. 
 

mätpunkt 
byagård 

östra 
mätpunkten 

västra 
mätpunkten 

försökssträcka 

Juni 2007 Juni 2006 September 2006 

innan åtgärd 70 km/h                                             avsmalning 50 km/h                                      ingen avsmalning 50 km/h 
12 juni avsmalning och 50 km/h 
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Samtliga slangmätningar i Björsbyn har utförts av Vägverket Konsult och har skett under 
minst en vecka och under barmarksförhållanden. Tre platser har ingått i mätningarna längs 
väg 597, varav en ligger väster om försökssträckan och därmed utanför de ombyggnader som 
skett. Figur 10b visar mätplatsernas läge.  
 
 
 
Gäddvik 
Flödet och hastigheter på väg 616 i Gäddvik har mätts under tre tidsperioder med 
slangräknare. De två första mätningarna genomfördes under sommaren 2006 i juni och 
september och den tredje genomfördes under juni 2007. Samtliga slangmätningar har skett 
under minst en vecka under barmarksförhållanden och har utförts av Vägverket Konsult. 
Figur 11 visar platsernas position. 
 

 
Figur 11. Mätplatser fordonsflöden och hastigheter väg 616 i Gäddvik. 
 
Roknäs 
Fordonstrafikens flöden och hastigheter har mätts under tre tidsperioder i Roknäs med 
trafikräknare med slangar. De två första mätningarna har genomförts under sommaren 2006, 
före och kort efter de genomförda åtgärderna av väg 551 och 550 genom Roknäs. Den tredje 
mätningen har skett under juni 2007, endast på väg 551. Samtliga mätningar har utförts av 
Vägverket Konsult under minst en vecka och med barmarksförhållanden. Platsernas läge kan 
ses i figur 12. 
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Figur 12. Mätplatser fordonsflöden och hastigheter väg 551 i Roknäs. 
 
 
Bonäs 
Flöden av fordonstrafiken har mätts under två tidsperioder med trafikräknare med slangar. 
Den första mätningen har genomförts i november 2004, den andra två år senare i november 
2006. Mätningarna har skett före respektive efter de genomförda åtgärderna genom Bonäs och 
utförts av Vägverket Konsult som även tillhandahållit aktuellt data. Mätningarna från 2006 
ägde rum en kort tid efter att ombyggnationen av vägsträckan färdigställts. Platsernas läge kan 
ses i figur 13. 
 

östra 
mätplatsen 

västra 
mätplatsen 

551
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Figur 13. Mätplatser fordonsflöden. 

3.4 Hastigheter laser 
I slutet på maj 2007 mättes fordons hastighet med laser på på väg 551 i Roknäs vid en plats på 
fordon i bägge riktningar och under olika tidpunkter på vardagar. Totalt mättes hastigheten på 
184 fordon i Roknäs. Lasermätningarna utfördes ca 200 m väster om den östra mätplatsen för 
slangmätningar. Skyltad rekommenderad hastighet var 30 km/h. Hastighetsmätningar utfördes 
under de tider som videofilmningen skedde, se tabell 4. Mätningarna har utförts med 
handhållen laser av fabrikatet ProLaser III. Instrumentet registrerar aktuell hastighet utan 
säkerhetsavdrag. Hastigheterna har mätts endast på fria fordon. Med fria fordon menas fordon 
som är opåverkade av annan trafik. 
 
I slutet på maj månad 2007 mättes fordons hastighet med laser på sju platser genom Bonäs, i 
de flesta fall på fordon i bägge riktningar och under olika tidpunkter på vardagar, se exempel i 
figur 14, 15 och 16. Mätningarna har utförts på likartat sätt som i Roknäs. Totalt mättes 
hastigheten på 949 fordon i Bonäs.  
 
 

Mätpunkt 1, 1200 m 
norr om punkt 3 

Mätpunkt 2, 300 m 
norr om punkt 3 

Mätpunkt 3, 
skolan Bonäs 

Mätpunkt 4, 300 m 
söder om punkt 3 
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Figur 14. Sidoförskjutning vid förskolan. 
 

 
Figur 15. Avsmalning med busshållplats. 
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4. Resultat 
 

4.1 Enkäter 

4.1.1 Björsbyn 
 
Fotbollsbarn 
Totalt svarade 33 barn på enkäten, alla var 10 eller 11 år gamla. De flesta av barnen 
skjutsades av en vuxen till fotbollsträningen, se tabell 6. 
 
Tabell 6. Färdmedel till och från fotbollsplanen, andel %. 
Hur kom du till skolan idag?  
cyklade själv eller med kompis 15 
gick själv eller med kompis 3 
någon vuxen skjutsade mig i bil 82 
Totalt antal  
 

33 
 

Hur kom du från skolan igår?  
cyklade med förälder/vuxen 3 
cyklade själv eller med kompis 18 
någon vuxen skjutsade mig i bil 79 
Totalt antal  33 
 
Fotbollsbarnen fick svara på om de känner sig säkra längs Björsbyvägen samt hur de upplever 
dagens utformning jämfört med den tidigare. 47 % av respondenterna uppgav att de känner 
sig säkra längs vägen, men lika många visste inte vad de tyckte. 47 % upplevde vägen som 
säkrare än tidigare, men det var också många som inte visste vad de tyckte, se tabell 7. Av 
dem som visste vad de tycker var det nästa alla, 15 av 17 personer som kände sig säker när de 
färdades längs vägen. 
 
Tabell 7. Upplevd säkerhet och dagens utformning jämfört med gamla, andel %. 
Känner du dig säker när Du går/cyklar längs vägen?  Dagens utformning jämfört med tidigare? 
 andel antal  andel antal 
ja  47 15 farligare 3 1 
nej, åker bil 6 2 ungefär som förut 16 5 
vet ej 47 15 säkrare 25 8 
   mycket säkrare 22 7 
   vet ej 34 11 
      
Totalt  100 32  100 32 
 
Vidare tycker 31 % av barnen att det var lika säkert oavsett vilket färdsätt de väljer för att 
känna sig säkra medan lika många av barnen anser att bil känns som det säkraste 
transportsättet. Tre barn eller 9 % tyckte att bil och buss var det säkraste färdsättet längs 
Björsbyvägen. Nio barn eller 28 % visste inte vad de tyckte var det säkraste sättet att färdas. 
32 barn svarade på frågan. 
 
Hälften av barnen (47 %) upplevde att GC-området är lagom brett medan 9 % av barnen 
tyckte att området är för smalt. 14 barn eller 44 % visste inte vad de tyckte. 32 barn svarade 
på frågan. 
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På frågan om eleverna fått väja för fordon som varit inne i GC-området vid möte sade två 
barn eller 7 % att de ofta får väja för fordon, lika många säger sig ha fått väja någon gång, se 
tabell 8. Sex barn (21 %) har inte behövt väja för fordon. Anmärkningsvärt många, 19 barn, 
vet inte om de någon gång fått väja för ett fordon. Vad anledningen till svaret är okänt, men 
kanske beror svaret på att de inte riktigt förstod frågan. 
 
Tabell 8. Väja för fordon i GC-område, andel %. 
Har Du fått väja för ett fordon som kört in på utrymmet där gående och cyklister ska 
färdas, eftersom fordonet fått möte av en annan bil?  
 andel antal 
ja, ofta 7 2 
ja, någon gång 7 2 
nej 21 6 
vet ej 66 19 
Totalt 100 29 
 
Av fotbollsbarnen ansåg totalt tio barn eller 36 % att det känns säkert att korsa vägen medan 
fem barn eller 18 % av barnen anser det vara varken säkert eller osäkert. Den största andelen, 
46 % eller 13 barn visste inte om de tycker det är säkert att korsa vägen, se tabell 9. 
 
Tabell 9. Upplevelse korsa vägen, andel %. 
Om Du behöver korsa vägen, hur upplever Du det? 
 andel antal 
mycket säkert 18 5 
säkert 18 5 
varken säkert eller osäkert 18 5 
vet ej 46 13 
Totalt 100 28 
 
Av de 29 barnen som svarat på frågan sade 2 barn att de varit med om någon händelse det 
senaste året som kunde ha blivit till en olycka, men beskrev inte hur det gick till. 20 barn sade 
att de inte hade varit med om någon sådan händelse. 7 barn sade att de inte visste om de varit 
med om någon sådan händelse.  
 
Den upplevda fordonshastigheten redovisas i tabell 10 där merparten av dem som svarat på 
frågan inte vet vad de tycker om fordonens hastighet. Därefter anser 27 % att fordonens 
hastighet är varken låg eller snabb. Totalt 20 % av barnen eller sex personer tyckte att 
fordonen kör snabbt eller mycket snabbt. 
 
Tabell 10. Fordonens upplevda hastighet. 
Vad tycker Du om fordonens hastighet på Björsbyvägen när Du går eller cyklar längs 
vägen 
 andel antal 
mycket snabb 3 1 
snabb 17 5 
varken låg eller snabb 27 8 
låg 3 1 
vet ej 50 15 
Totalt  100 30 
 
Den sista frågan var av mer öppen karaktär där respondenterna fick beskriva om det var något 
de ville förändra längs Björsbyvägen. Det vara bara sju barn som svarade, varav 5 svarade 
nej, en svarade inget speciellt och en svarade vet ej.  
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Fotbollsföräldrar Lira BK 
Totalt svarade 20 föräldrar som kommit till fotbollsplanen i samband med att deras barn 
tränade fotboll. Medelåldern förr respondenterna var 41 år. De flesta, 13 personer färdas på 
Björsbyvägen någon gång per vecka, 4 personer mer sällan än så och en person varje dag. 14 
personer ansåg att färdas i bil är deras första val av färdmedel, fem personer svarade att gå 
eller cykla. 16 av de 20 svarande ansåg att körbanan är för smal, 2 tyckte att den är lagom 
bred, och två personer visste inte vad de tyckte. Fem personer ansåg att de ofta måste köra in 
på GC- området vid möten, och 13 svarade att de måste göra det ibland. De två sista 
respondenterna visste inte, vilket innebär att alla som svarade någon åsikt på frågan ibland 
eller ofta kör in på GC-området. 13 av dem ansåg dock att hastigheten i dag är lägre eller 
mycket lägre än tidigare, och tre svarande ansåg att det inte är någon skillnad jämfört med 
tidigare. Fyra personer visste inte eller svarade inte på den frågan. 
 
Av de 20 tillfrågade fotbollsföräldrarna ansåg 11 att åtgärderna har gjort det säkrare för 
fotgängare och cyklister och färdas längs vägen, fem personer trodde inte att det blivit någon 
skillnad och en person trodde att det blivit farligare. Tre personer visste inte om det blivit 
säkrare eller farligare för fotgängare och cyklister på sträckan. 15 av de tillfrågade hade inte 
varit med om någon händelse som kunnat utmynna i olycka. Två personer svarade ja, där en 
berättade att det var på cykel med möte med annan cyklist.  
 
På frågan om den allmänna uppfattningen om åtgärden svarades: 
 
- Ordentlig GC-väg måste anordnas, får ej ta yta av bilväg 
- Bygg separerad GC-bana istället + 30km/h 
- Bygg separerad GC-bana istället 
- Ok, men "riktig" GC-väg bäst. Drömmen är en bro till Björkskatan--miljövinst och 
trafikvinst 
- Fördel: Säkrare för GC. Nackdel: känns som man ska krocka med möte bil/bil 
- Borde vara bättre förvarning om markering på vägen, med stor skylt 
- Är bättre än tidigare men kan vara farligt 
- Bättre än inget alls 
- Största problemet är att barn ska behöva cykla utan en riktig cykelväg. Bygg en riktig 
cykelväg nu! 
 
 
Byaföreningen Björsbyn 
Totalt svarade 32 personer som kommit till Björsby byagård i samband med ett möte i 
Byagården. Boende i Björsbyn var inbjudna till mötet. Medelåldern för respondenterna var 53 
år. Många, 20 personer, färdas på Björsbyvägen dagligen, och 11 personer någon gång per 
vecka. En person färdas på vägen sällan. 
 
23 personer ansåg att färdas i bil är deras första val av färdmedel, två personer svarade att gå 
eller cykla och sju personer svarade inte på frågan. De flesta, 29 av respondenterna ansåg att 
körbanan är för smal, och tre tyckte att den är lagom bred. Elva personer ansåg att de ofta 
måste köra in på GC- området vid möten, och 13 svarade att de måste göra det ibland. De två 
sista respondenterna svarade nej och vet inte, vilket innebär att de flesta som svarade på 
frågan ibland eller ofta kör in på GC-området. 25 av dem ansåg dock att hastigheten i dag är 
lägre än tidigare, och fem svarande ansåg att det inte är någon skillnad jämfört med tidigare. 
En person tyckte att hastigheterna var mycket högre än tidigare.  
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Av de 32 tillfrågade boende i området ansåg 13 att åtgärderna har gjort det säkrare eller 
mycket säkrare för fotgängare och cyklister och färdas längs vägen, fyra personer trodde inte 
att det blivit någon skillnad och elva person trodde att det blivit farligare eller mycket 
farligare. Det var således ungefär lika många boende som tyckte att det blivit säkrare som 
dem som tyckte att det blivit farligare. Två personer visste inte om det blivit säkrare eller 
farligare för fotgängare och cyklister på sträckan.  
 
17 av de tillfrågade hade inte varit med om någon händelse som kunnat utmynna i olycka. 
Fem personer visste inte om de varit med om en sådan händelse. Åtta personer svarade ja på 
frågan. Exempel på beskrivningar av händelse: 

 
På frågan om den allmänna uppfattningen om åtgärden svarades: 
 
- Fungerar bra 
- Blivit mycket bättre, lägre hastighet, mindre tung trafik 
- Bredare GC-bana genom hela byn 
- Bredda vägen 
- Separerad GC-bana genom hela byn, bort med dagens cykelbana 
- Mer belysning 
- för smal GC-bana 
- Åtgärden måste vara i hela byn, cykelbanan lagom bred idag, körbanan måste bli något 
bredare  
- Skyltningen bör förbättras. 
 
 
Sammanfattning trafikanters åsikt om Björsbyn väg 597: 
De barn som spelade fotboll i Björsbyn hade inte några tydliga åsikter om åtgärderna på väg 
597, men de svar som innebar en åsikt sammanfattas med att barnen tyckte att det blivit 
säkrare än tidigare.  
 
De svar som fotbollsföräldrarna gav var delvis samstämmiga med de svar de boende i 
området gav; att de flesta kör i alla fall ibland in på GC-banan vilket kan kopplas till att vägen 
anses vara för smal. Däremot trodde större andel av fotbollsföräldrarna att det var säkrare nu 
än vad de boende trodde, för bland de boende var det lika många som trodde att det blivit 
säkrare som de som trodde att det blivit farligare. Därmed var de boende mer kritiska till 
åtgärderna än vad de som inte bor i området var. 
 
 
 
 
 
 

- Bilar kör på GC-väg, cyklar färdas på körbanan. Kaos när GC ska byta sida då cykelvägen 
tar slut. ÖG önskas. Fordon håller hög hastighet 
- GC nästan påkörda innan stolparna kom upp (Anmärkning: antagligen tiden mellan det att 
streck målades och det att stolparna kom upp). GC gick även på fel sida vägen 
- Gående och rullskidåkare utan reflex i mörker 
- Innan vita stolpar trodde cyklister att de var skyddade men bilarna struntade i linjerna  
- En del cyklister färdas på bilkörbana 
- Nära påkörd vid flera tillfällen då jag promenerat 
- Vinglande cyklister. 
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4.1.2 Gäddvik 
 
Arcus/väg 616 
Under två dagar genomfördes enkätförfarande med allmänheten som använder sig av väg 616. 
42 personer svarade på enkäten. I tabell 11 visas hur ofta respondenterna färdas genom 
Gäddvik.  
 
Tabell.11. Andel % av passager genom Gäddvik. 
Åldersgrupp Hur ofta färdas Du genom Gäddvik?  
13-19 någon gång per månad 12 
  sällan 88 
Antal 13-19   25 
   
20-64 dagligen 18 
  någon gång per vecka 24 
  någon gång per månad 29 
  sällan 29 
Antal 20-64   17 
Totalt antal  42 
 
Vad gäller GC-områdets storlek ansåg samtliga respondenter i åldersgruppen 20-64 att det var 
utrymmet var lagom medan det i åldersgruppen 13-19 var 8 % som ansåg utrymmet vara för 
smalt, de övriga ansåg att det var lagom. Totalt svarade 42 personer på frågan. 
 
Oavsett åldersklass är det enligt respondenterna sällan förekommande att fordon kör in i GC-
området enligt tabell 12. 
 
Tabell 12. Fordon i GC-område, andel svar %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En övervägande andel av respondenterna oavsett åldersklass tycker att fordonens hastighet är 
lägre idag jämfört med tidigare utformning av vägen, se tabell 13. Det är dock en stor andel 
respondenter som svarat vet ej vilket kan bero på att trafikanterna ej tidigare färdats längs 
väg 616. 
 
70 % av respondenterna tycker att det idag blivit säkrare för oskyddade trafikanter längs väg 
616. 12 % ansåg att det blivit mycket säkrare medan 6 % inte ansåg att det blivit någon 
skillnad. Totalt svarade 42 personer på frågan. 
 
Avslutningsvis kan det sägas att det var en person som hade varit med om en händelse som 
skulle ha kunnat bli till en olycka. Situationen som uppstått var att en personbil fått bromsa 
kraftigt för en mopedist som skulle korsa väg 616. Ett par av respondenterna framförde även 

Åldersklass  Förkommer det att fordon kör in på området som är 
avsatt för gående och cyklister? 

  andel antal 
13-19 ja, ibland 4 1 
 nej 68 17 
 vet ej 28 7 
Antal 13-19   100 25 
     
20-64 ja, ibland 6 1 
 nej 71 12 
  vet ej 24 4 
Antal 20-64  100 17 
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att de ansåg korsningen väg 616/gamla E4 besvärlig då de ska korsa i denna punkt och 
fortsätta mot Bälinge. 
 
Tabell 13. Upplevd fordonshastighet. 
Åldersklass  Jämfört med tidigare utformning av vägen, vad tycker Du om fordonens 

hastighet på vägen idag genom Gäddvik?  

  andel antal 
13-19 mycket lägre 8 2 
 lägre 48 12 
 ingen skillnad 12 3 
 vet ej 32 8 
Antal 13-19   100 25 
    
20-64 mycket lägre 18 3 
 lägre 53 9 
 ingen skillnad 6 1 
 vet ej 23 4 
Antal 20-64  100 17 
 
 
Byaföreningen Gäddvik 
Totalt svarade 22 personer på enkäten vid en samling för Gäddviks byaförening. Medelåldern 
förr respondenterna var 61 år. Hälften, 11 personer färdas på vägen genom Gäddvik dagligen, 
9 personer någon gång per vecka, de två övriga mer sällan. 
 
15 personer ansåg att färdas i bil är deras första val av färdmedel, tre personer svarade att gå 
eller cykla och fyra personer svarade inte på frågan. 15 av respondenterna ansåg att körbanan 
är för smal, och fem tyckte att den är lagom bred.  
 
Fem personer ansåg att de ofta måste köra in på GC- området vid möten, och nio svarade att 
de måste göra det ibland. Fem respondenter svarade nej. Det innebär att många som svarade 
på frågan ibland eller ofta kör in på GC-området. Elva personer ansåg att hastigheten inte har 
förändrats jämfört med tidigare, och sju svarande ansåg att hastigheterna hade sänkts. Tre 
personer tyckte att hastigheterna var högre eller mycket högre än tidigare.  
 
Av de 22 tillfrågade boende i området ansåg tio att åtgärderna har gjort det säkrare för 
fotgängare och cyklister och färdas längs vägen, fem personer trodde inte att det blivit någon 
skillnad. Två personer visste inte om det blivit säkrare eller farligare för fotgängare och 
cyklister på sträckan och fem personer svarade inte på frågan. Elva av de tillfrågade hade inte 
varit med om någon händelse som kunnat utmynna i olycka, och fem svarade inte på frågan. 
Sex personer svarade ja på frågan. Exempel på beskrivningar av händelse:  
 
- Två långtradare möttes, jag fick hoppa ned i diket. När två stora fordon möts kör de över 
markeringarna 
- Vansinniga omkörningar 
- Vid vänstersväng blir det kö bakom mig samt att jag möter bilar 
- Omkörd av MC i 120 km/h. 
 
På frågan om den allmänna uppfattningen om åtgärderna kom mest svar som är kritiska till 
åtgärderna, att GC-banan är för smal och helst ska vara separerad från fordonstrafiken samt att 
hatighetsgränsen bör sänkas. Exempel: 
 



 

23 

- Bredare GC-väg 
- Bygg en sep GC-bana vid vattnet, säkrare för alla 
- Hasigheten bör sänkas till 50 km/h genom byn och 30 km/h där det idag är 50 km/h 
- Ha 60 km/h från E4 till Luleå, finns ju 7 variabler på hastigheter 
- Känner en viss säkerhet som GC, men säkerheten är bedräglig --falsk 
- Bygg ridväg 
- Vägen måste breddas 
- Vägen är för smal 
- På vintern är GC-banan obefintlig 
- Vägmarkeringarna gör det inte ett dugg säkrare att gå eller cykla där, undviker det. 
 
Sammanfattning trafikanters åsikt om Gäddvik väg 616: 
82 % av respondenterna som färdades genom Gäddvik och inte bor där tyckte blivit säkrare 
eller mycket säkrare för oskyddade trafikanter längs väg 616. Av de boende i området trodde 
tio av de 17 som svarade på frågan att det blivit säkrare. De boende i Gäddvik var mer kritiska 
till åtgärderna än vad de var som bara färdades på väg 616.  
 

4.1.3 Roknäs 
 
ICA/OK 
Enkätförfarandet vid ICA/OK i Roknäs genererade svar från 51 respondenter i varierande 
ålder. I tabell 14 framgår hur ofta respondenterna trafikerar väg 551 genom Roknäs. De flesta 
trafikerar vägen ofta. 
 
Tabell 14. Respondenternas trafikering av väg 551.  
Åldersklass         Hur ofta färdas Du genom Roknäs? 
6-12 dagligen 50 
  någon gång per vecka 25 
  sällan 25 
Antal 6-12  4 
   
19-64 dagligen 50 
  någon gång per vecka 21 
 någon gång per månad 19 
  sällan 10 
Antal 19-64  42 
   
65+ dagligen 40 
  någon gång per vecka 20 
 någon gång per månad 20 
  sällan 20 
Antal 65+   5 
Totalt antal   51 
 
I åldersklassen 19-64 år och 65+ användes bil det mest vanliga färdmedlet, 81 % respektive 
100 %. I ålderklassen 19-64 uppgav 17 % att de i första hand går/cyklar längs vägen medan 
samma färdsätt var 100 % för ålderklassen 6-12.  
 
En fråga gällande respondenternas åsikt om avstånden mellan mötesplatserna visade på att 
65 % av alla tyckte att avståndet mellan mötesplatserna är för långt idag, se tabell 15. 



 

24 

På frågan om respondenterna måste köra över spärrlinjen vid möten gavs svaren enligt 
tabell 16, där det visas att merparten av fordonsförarna ofta eller ibland måste ut över 
spärrlinjen vid möten. 
 
Tabell 15. Åsikt om avstånden mellan mötesplatserna. 
Åldersklass Vad anser Du om avstånden mellan mötesplatserna på Roknäsvägen? 
6-12 för långt 25   andel antal 
  vet ej 75 Alla för kort 4 2 
Antal 6-12   4  för långt 65 33 
    lagom 4 2 
19-64 för kort 5  vet ej 27 14 
  för långt 64  Totalt 100 51 
  lagom 5     
  vet ej 26     
Antal 19-64   42     
       
65+ för långt 100     
Antal 65+   5     
 
 
Tabell 16. Överträdelse av spärrlinje, andel %. 
Åldersklass Förekommer det att du måste köra över spärrlinjen vid möte med fordon? 
6-12 vet ej 100   andel antal 
Antal 6-12   4 Alla ja, ibland 18 9 
    ja, ofta 72 37 
19-64 ja, ibland 22  vet ej 10 5 
  ja, ofta 76  Totalt 100 51 
  vet ej 2     
Antal 19-64   42     
       
65+ ja, ofta 100     
Antal 65+   5     
 
Ungefär hälften som besvarade frågan om vad de tycker om fordonshastigheterna sade att 
hastigheterna blivit lägre eller mycket lägre, se tabell 17.  
 
Tabell 17. Upplevd fordonshastighet idag, andel %. 
Åldersklass Jämfört med tidigare utformning av Roknäsvägen, hur anser Du att fordons-

hastigheten är idag? 
6-12 ingen skillnad 50   andel antal 
  lägre 25 Alla högre 4 2 
  mycket lägre 25  ingen skillnad 41 21 
Antal 6-12   4  lägre 41 21 
    mycket lägre 10 5 
19-64 högre 5  vet ej 4 2 
  ingen skillnad 38  Totalt 100 51 
  lägre 43     
  mycket lägre 9     
  vet ej 5     
Antal 19-64    42     
       
65+ ingen skillnad 60     
  lägre 40     
Antal 65+   5     
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I respektive åldersklass var det enskilt mest frekventa svaret att vägen blivit säkrare för 
oskyddade trafikanter, se tabell 18. Dock tyckte 33 % respektive 25 % av de tillfrågade i 
ålderklasserna 19-64 och 65+ att det inte blivit någon skillnad för de oskyddade trafikanterna. 
 
Tabell 18. Upplevd säkerhet, andel %. 
Åldersklass Tycker Du att det har blivit säkrare eller farligare för gående och cyklister på 

Roknäsvägen? 
6-12 säkrare 100   andel antal 
Antal 6-12   4 Alla mycket farligare 4 2 
    farligare 8 4 
19-64 farligare 10  ingen skillnad 29 15 
  ingen skillnad 33  säkrare 41 21 
  säkrare 36  mycket säkrare 4 2 
 mycket säkrare 5  vet ej 14 7 
  vet ej 17  Totalt  100 51 
Antal 19-64   42     
       
65+ mycket farligare 20     
  ingen skillnad 20     
  säkrare 40     
  vet ej 20     
Antal 65+   5     
 
Slutligen svarade i stort sett samtliga respondenter att de inte varit med om någon händelse 
det senaste året som kunnat bli till en olycka. Den enda avvikelsen var i åldersklassen 19-64 
där en person svarade att de inte visste om de varit med om någon händelse. 
 
Sjulnässkolan årskurs 4-6 
 
I Sjulnässkolan besvarade 47 elever i mellanstadiet enkäten. I tabell 19 sammanställs typ av 
färdmedel till respektive från skolan.  
 
Tabell 19. Färdmedel till och från skolan, andel %. 
Hur kom du till skolan idag?  
buss 17 
cyklade själv eller med kompis 57 
cyklade med förälder/vuxen 2 
någon vuxen skjutsade mig i bil 7 
gick själv eller med kompis 11 
annat färdsätt 6 
Totalt antal  
  

46 

Hur kom du från skolan igår?  
buss 11 
cyklade själv eller med kompis 64 
gick själv eller med kompis 11 
någon vuxen skjutsade mig 4 
annat färdsätt 10 
Totalt antal  47 

 
Eleverna fick svara på om de känner sig säkra längs Roknäsvägen samt hur de upplever 
dagens utformning jämfört med den tidigare. 77 % av respondenterna uppgav att de känner 
sig säkra längs vägen samt att 36 % upplever vägen som säkrare än tidigare, se tabell 20. Men 



 

26 

det var ändå 21 % som inte visste om de kände sig säkra när de färdas längs med vägen, och 
fem barn tyckte att det blivit farligare jämfört med tidigare. 
 
Tabell 20. Upplevd säkerhet och dagens utformning jämfört med gamla, andel %. 
Känner du dig säker när Du går/cyklar längs 
vägen?  

Dagens utformning jämfört med tidigare? 

 andel antal  andel antal 
ja  77 34 mycket farligare              4 2 
nej  2 1 farligare                6 3 
vet ej  21 9 ungefär som förut  34 16 
   säkrare 36 17 
   mycket säkrare              6 3 
   vet ej 13 6 
Totalt  100 44  100 47 
 
Vidare tycker 37 % av respondenterna att det inte spelar någon roll vilket färdsätt de väljer för 
att känna sig säkra medan 24 % av eleverna anser att cykel känns som det säkraste 
transportsättet. Endast 2 % tyckte att bil och buss var det säkraste färdsättet längs väg 551. 
 
En majoritet av eleverna (83 %) upplever även att GC-området är lagom brett medan 4 % av 
eleverna tycker att området är för smalt samt att 4 % av respondenterna anser området vara 
för brett. Totalt svarade 46 elever på denna fråga. 
 
På frågan om eleverna fått väja för fordon som varit inne i GC-området vid möte säger 18 % 
att de ofta får väja för fordon samt att 24 % eleverna säger sig fått väja någon gång, se 
tabell 21, vilket är anmärkningsvärt många. Anmärkningsvärt många barn vet inte heller om 
det fått väja för fordon. 
 
Tabell 21. Väja för fordon i GC-område, andel %. 
Har Du fått väja för ett fordon som kört in på utrymmet där gående och cyklister 
ska färdas, eftersom fordonet fått möte av en annan bil?  
 andel antal 
ja, ofta 18 8 
ja, någon gång 24 11 
nej 28 13 
vet ej 31 14 
Totalt  100 46 
 
Tabell 22. Upplevelse korsa vägen, andel %. 
Om Du behöver korsa vägen, hur upplever Du det?  
 andel antal 
osäkert 2 1 
varken säkert eller osäkert 24 11 
säkert 50 23 
mycket säkert 15 7 
vet ej 9 4 
Totalt  100 46 
 
I Sjulnässkolan ansåg 50 % av eleverna att det känns säkert att korsa vägen medan 24 % av 
eleverna anser det vara varken säkert eller osäkert. Som visas i tabell 22 upplever även 15 % 
av eleverna det vara säkert att korsa vägen. 
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Av mellanstadiebarnen sade 50 % att de inte varit med om någon händelse det senaste året 
som kunde ha blivit till en olycka. 17 % av eleverna säger sig dock varit med om en händelse. 
Beskrivningen av vad som hänt gav följande svar: 
 
- jag stod bakom bil o sprang över vägen då en buss kom 
- mötande bilar och jag på GC-bana 
- en kille cyklade ned i dike vid möte med bil 
- en bil körde jättenära mig vid bron 
- en traktor brann på sidan av vägen 
- min kompis blev nästan överkörd 

 
Den upplevda fordonshastigheten redovisas i tabell 23 där merparten av dem som svarat på 
frågan anser fordonens hastighet vara varken låg eller snabb. 
 
Tabell 23. åsikter om fordonens hastighet.   
Vad tycker Du om fordonens hastighet på vägen genom Roknäs när Du går eller 
cyklar längs vägen? 
 andel antal 
mycket låg 2 1 
låg 9 4 
varken låg eller snabb 30 14 
snabb 24 11 
mycket snabb 13 6 
vet ej 22 10 
Totalt  100 46 
 
Den sista frågan var av mer öppen karaktär där respondenterna fick beskriva om det var något 
de ville förändra längs väg 551. Av de elever som svarat var det mest frekventa svaret att de 
inte ville förändra något, två tredjedelar svarade så.  
 
 
Bussbolag (Nordbergs och Granbergs) 
 
De två bussbolag som enkäten ställdes till genererade i åtta svar, dvs. de chaufförer som 
trafikerar väg 551. Busschaufförerna har i snitt arbetat drygt 11 år i sitt yrke. Tre av 
respondenterna passerar väg 551 varje dag medan tre trafikerar vägen någon gång per vecka.  
 
Sex av chaufförerna anser det vara för långt mellan mötesplatserna medan de andra två menar 
att avståndet är för kort. Samtliga respondenter säger att de ofta får korsa spärrlinjen vid möte 
med annat fordon, dvs. de möts inte på mötesplatserna. Fem av chaufförerna anser att 
fordonshastigheten idag är lägre än tidigare medan resterande tre inte märkt någon skillnad 
mot tidigare innan avsmalningen uppfördes.  
 
Fyra av chaufförerna anser även att det inte blivit något säkrare för de oskyddade 
trafikanterna idag jämfört med tidigare utformning. Två av respondenterna anser dock att det 
blivit säkrare medan två säger att det blivit farligare för de oskyddade trafikanterna. 
 
Den sista frågan var av öppen karaktär där respondenterna fick påtala för- och nackdelar med 
utformningen av väg 551. Svaren som gavs var enligt följande: 
 
- Bilisterna skiter i strecken. De kör som vanligt ligger i mitten och håller åt sidan vid möte 
- För de oskyddade trafikanterna har fordonen kommit närmare vilket av många upplevs som 
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Sammanfattning trafikanters åsikt om Roknäs väg 551: 
Merparten av fordonsförarna och bussförarna i Roknäs kör ofta eller ibland ut över spärrlinjen 
vid möten med andra fordon och tycker att avståndet mellan mötesplatserna är för långt. 
Ungefär hälften av de tillfrågade personerna tyckte att hastigheterna hade sänkts och att det 
blivit säkrare för oskyddade trafikanter. Drygt tre fjärdedelar av skolbarnen uppgav att de 
känner sig säkra men det var ändå en femtedel som inte visste om de kände sig säkra när de 
färdas längs med vägen.  
 

4.1.4 Bonäs 
Skolenkäten för Bonäs delades ut till 73 elever totalt, där fördelningen av elever i de olika 
årskurserna samt svarsfrekvens framgår av tabell 24. I respektive tabell (tabell 25-38) 
härrörande till en fråga presenteras det totala antalet respondenter per fråga. De respondenter 
som inte svarat på en fråga är således inte medräknade i den procentuella andelen. 
 
Tabell 24. Skolenkätens fördelning. 

 
Tabell 25. Elevernas färdmedel till och från skolan, andel %. 
Åldersklass Skola Hur kom du till skolan idag?  
Högstadiet Stranden  Buss 71 
  cyklade själv eller med kompis 6 
  någon vuxen skjutsade mig i bil 23 
Totalt antal  
 

  17 

Mellanstadiet Våmhus Buss 27 
  cyklade själv/med kompis 39 
  gick själv eller med kompis 8 
  någon vuxen skjutsade mig 26 
Totalt antal    51 
    
Åldersklass Skola Hur kom du från skolan igår?  
Högstadiet Stranden  Buss 76 
    cyklade själv eller med kompis 6 
    någon vuxen skjutsade mig i bil 18 
Totalt antal 
 

    17 

Mellanstadiet  Våmhus Buss 29 
  cyklade med förälder/vuxen 2 
    cyklade själv/med kompis 49 
    gick själv eller med kompis 8 
    någon vuxen skjutsade mig 12 
Totalt antal    51 

obehagligt 
- Finns inga utrymmen att mötas, inte ens cyklisterna drar någon fördel , ta bort linjerna 
- Fullkomligt idiotisk utformning, skulle man köra helt lagligt kommer man knappt fram. Stäng 
vägen helt o ställ in busslinjen om det ska vara på detta sätt 
- Om vi skulle stanna vid varje mötesplats skulle vi aldrig komma fram eftersom det är en tät 
ström av bilar vissa tider på dygnet. Dagens utformning är ett typiskt fall av teoretiskt tänkande 
som ej fungerar i praktiken. Hur ska vi t.ex. kunna se markeringarna på vintern? 
- Fördel att det finns GC-väg. Nackdel: spärrlinjen o bredden på vägen. Tag bort spärrlinjerna. 

Skola Årskurs Antal elever Antal respondenter Svarsfrekvens % 
Våmhus skola 4-6 56 51 91 
Stranden  8-9 17 17 100 
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Oavsett om resan skedde till eller från skolan var den procentuella andelen elever som 
nyttjade buss högre för elever i Stranden jämfört med Våmhus. Vidare använde sig elever i 
Våmhus i större utsträckning av cykel som transportmedel till och från skolan jämfört med 
Stranden. Anledningen till detta kan vara att Stranden ligger betydligt längre bort från Bonäs 
till skillnad mot Våmhus. I tabell 25 sammanställs typ av färdmedel till respektive från 
skolan. 
 
På frågan om eleverna känner sig säkra när de går eller cyklar längs Bonäsvägen svarade 
33 % av eleverna i Våmhus att de kände sig säkra medan andelen för Stranden var 29 %. För 
Stranden var det även 30 % av respondenterna som svarade att de inte kände sig säkra. I 
tabell 26 framgår totala andelen svar. 
 
Tabell 26. Upplevd säkerhet längs Bonäsvägen, andel %. 
Åldersklass  Skola Känner du dig säker när du går eller cyklar längs Bonäsvägen? 
   andel antal 
Högstadiet Stranden Ja 29 5 
    Nej 30 5 
    vet ej 41 7 
Totalt  
  

  100 17 

Mellanstadiet Våmhus Ja 35 17 
    Nej 23 11 
  vet ej 42 20 
Totalt 100 48 
 
 
Respondenterna fick även jämföra dagens utformning av Bonäsvägen med tidigare 
utformning dvs. innan avsmalningen utfördes. I Våmhus ansåg 25 % att dagens utformning är 
mycket farligare än tidigare medan 10 % ansåg dagens utformning vara säkrare. 
Högstadieeleverna hade en något större andel som ansåg dagens utformning vara mycket 
farligare, nämligen 29 % medan 6 % av eleverna ansåg dagens utformning vara säkrare. 
Tabell 27 visar samtliga svar på utformningsfrågan. 
 
Tabell 27. Jämförelse mellan tidigare utformning och dagens utformning av Bonäsvägen, andel %. 
Åldersklass  Skola Jämför dagens med tidigare utformning, hur tycker du vägen 

blivit? 
   andel antal 
Högstadiet  Stranden  mycket farligare 29 5 
    Farligare 24 4 
    ungefär som förut 29 5 
  Säkrare 6 1 
    vet ej 12 2 
Totalt  
 

100 17 

Mellanstadiet Våmhus mycket farligare 25 13 
    Farligare 27 14 
    ungefär som förut 25 13 
    Säkrare 10 5 
    mycket säkrare 2 1 
    vet ej 10 5 
Totalt  100 51 
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Vad gäller det färdmedel som eleverna helst valde för att känna sig säkra när de vistas längs 
Bonäsvägen ansåg 41 % i Stranden att bil är säkrast, se tabell 28. I Våmhus var det 43 % av 
respondenterna som inte kände till vad som kändes säkrast som färdmedel medan 16 % ansåg 
att det inte spelade någon roll vilket färdmedel som användes. 
 
Tabell 28. Val av färdsätt, andel %. 
Åldersklass  Skola Om Du måste välja färdsätt för känna sig säker, vad väljer Du? 
   andel antal 
Högstadiet Stranden lika säkert oavsett färdmedel 19 3 
    säkrare cykla 6 1 
    säkrare gå 6 1 
    åker helst bil 44 7 
    vet ej 25 4 
Totalt  
  

100 16 

Mellanstadiet Våmhus  lika säkert oavsett färdmedel 17 8 
    säkrare cykla 10 5 
    säkrare gå 6 3 
    åker helst bil  21 10 
    vet ej 46 22 
Totalt  100 48 
 
 
Tabell 29. Åsikt om GC-utrymmet, andel %. 
Åldersklass  Skola Hur tycker Du att utrymmet för fotgängare och cyklister är? 
   andel antal 
Högstadiet Stranden  för brett 24 4 
    lagom 47 8 
    vet ej 29 5 
 Totalt  
  

100 17 

Mellanstadiet Våmhus  för brett 8 4 
    lagom 31 16 
    för smalt 35 18 
    vet ej 24 13 
Totalt  100 51 
 
 
Tabell 30. Tvingad att väja för fordon, andel %. 
Åldersklass  Skola Har Du fått väja för ett fordon som kört in på utrymmet där 

gående och cyklister ska färdas, eftersom fordonet fått möte av en 
annan bil?  

   andel antal 
Högstadiet Stranden ja, någon gång 41 7 
    ja, ofta 29 5 
    nej 18 3 
    vet ej 12 2 
Totalt  
  

100 17 

Mellanstadiet Våmhus ja, någon gång 33 16 
    ja, ofta 17 8 
    nej 25 12 
    vet ej 25 12 
Totalt 100 48 
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När det gäller utrymmet för fotgängare och cyklister mellan den intermittenta linjen och 
vägkant anser 35 % av respondenterna i Våmhus att utrymmet är för smalt. I Stranden anser 
ingen av respondenterna att utrymmet är för smalt men däremot säger 24 % av eleverna att 
utrymmet är för brett. I tabell 29 visas även att 47 % av respondenterna i Stranden tycker att 
utrymmet är lagom dimensionerat. 
 
41 % av eleverna i Stranden och 31 % av eleverna i Våmhus har någon gång fått väja för 
fordon som kört inne på GC-utrymmet, se tabell 30. I Stranden svarar även 29 % av eleverna 
att de ofta fått väja för fordon som varit inne på GC-utrymmet. För eleverna i Våmhus var det 
24 % som aldrig behövt väja för ett fordon på GC-utrymmet.  
 
I Våmhus anser 14 % av eleverna att det känns säkert att korsa vägen medan 25 % av eleverna 
anser det vara varken säkert eller osäkert. Som visas i tabell 31 upplever 24 % av eleverna i 
Stranden det vara säkert att passera vägen medan 12 % anser det vara mycket osäkert. 
 
Tabell 31. Upplevelsen av att korsa vägen. 
Åldersklass  Skola Om Du behöver korsa vägen, hur upplever Du det? 
   andel antal 
Högstadiet Stranden  mycket osäkert 12 2 
    osäkert 6 1 
    varken säkert eller osäkert 35 6 
  säkert 24 4 
    mycket säkert 6 1 
    vet ej 17 3 
Totalt  
  

100 17 

Mellanstadiet Våmhus  mycket osäkert 12 6 
    osäkert 8 4 
    varken säkert eller osäkert 26 13 
  säkert 14 7 
    vet ej 39 20 
Totalt  100 50 
 
Av respondenterna i Stranden är det 65 % som har varit med om en händelse som kunde ha 
lett till en olycka. I Våmhus svarade 49 % av eleverna att de inte varit med om någon 
händelse som kunde ha lett till en olycka. I tabell 32 visas övriga resultat.  
 
Tabell 32. Involverad i händelse, andel %. 
Åldersklass  Skola Har Du varit med om någon händelse längs vägen genom Bonäs det 

senaste året som skulle ha kunnat bli en olycka 
   andel antal 
Högstadiet Stranden ja 65 11 
    nej 18 3 
    vet ej 18 3 
Totalt 
  

100 17 

Mellanstadiet Våmhus ja 30 15 
    nej 50 25 
    vet ej 20 10 
Totalt 100 50 
 
En procentuell majoritet av eleverna i Stranden upplever fordonens hastighet som mycket 
snabb eller snabb, 35 % respektive 24 %, se tabell 33 I Våmhus upplever 19 % av 



 

32 

respondenterna fordonens hastighet som mycket snabb medan 25 % anser hastigheten vara 
snabb. Oavsett åldersklass anser ca 6 % av eleverna att hastigheten är mycket låg. 
 
Tabell 33. Fordonens hastighet, andel %. 
Åldersklass  Skola Vad tycker Du om fordonens hastighet på vägen genom Bonäs när 

Du går eller cyklar längs vägen?  
   andel antal 
Högstadiet Stranden mycket låg 7 1 
  låg 7 1 
    varken låg eller snabb 7 1 
    snabb 27 4 
    mycket snabb 40 6 
    vet ej 13 2 
Totalt  
  

100 15 

Mellanstadiet Våmhus  mycket låg 6 3 
  låg 8 4 
  varken låg eller snabb 19 9 
  snabb 25 12 
  mycket snabb 19 9 
  vet ej 23 11 
Totalt 100 48 
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Den sista frågan var av mer öppen karaktär där respondenterna fick beskriva om det var något 
de ville förändra längs Bonäsvägen. Av de elever som svarat var det mest frekventa svaret att 
avsmalningarna (benämnt chikan av respondent) skulle tas bort, oavsett vilken åldersklass 
som studeras, se tabell 34. 
 
Tabell 34. Respondenternas önskemål om förändring, andel %. 
Åldersklass  Skola Är det något Du skulle vilja förändra längs vägen genom 

Bonäs? 
Högstadiet Stranden ta bort chikanerna 50 
    ta bort chikanerna separerad GC - väg 10 
    uppmärksamhetshöjande åtgärder/information 20 
    annan utformning  20 
Totalt antal  
  

10 

Mellanstadiet Våmhus  ta bort chikanerna  
ta bort chikanerna separerad GC - väg 

51 
9 

    bredare GC-väg 3 
    bredare körfält 3 
    bredare körfält och smalare GC-väg 6 
    nej 11 
    vet ej 

annan utformning  
11 
6 

Totalt antal  35 
 
I tabell 34-38 är samtliga respondenter hopslagna dvs. ingen skillnad görs på ålder. I tabell 
35-38 redovisas olika frågeställningar ställda mot varandra. Observera att data i tabellerna 35-
38 visas i antal och inte i procent. I tabell 35 visas att 22 respondenter känner sig säkra när de 
går eller cyklar längs Bonäsvägen men även att 16 respondenter inte känner sig säkra. Av de 
22 eleverna som kände sig säkra var det 9 stycken som aldrig fått väja för ett fordon inne i 
GC-området. 
 
Tabell 35. Väja för fordon ställt mot upplevd säkerhet. 
 Känner Du dig säker när Du går eller cyklar längs Bonäsvägen? 
Har Du fått väja för fordon som 
varit inne i GC – utrymmet? 

ja nej vet ej totalt antal 

ja, ofta 2 7 4 13 
ja, någon gång 7 7 9 23 
nej 9 1 5 15 
vet ej 4 1 7 12 
Totalt antal 22 16 25 63 
 
I tabell 36 framgår att 23 elever av totalt 65 tycker att utrymmet för GC är lagom trots att 9 av 
de 23 eleverna någon gång fått väja för ett fordon som varit inne i GC-området. Av de 17 
respondenterna som svarat att GC-utrymmet är för smalt finns även det största antalet elever 
som fått väja för fordon ofta eller ibland  
 
Tabell 36. Väja för fordon ställt mot upplevt utrymme av GC-område. 
                               Hur upplever Du att utrymmet för GC är? 
Har Du fått väja för fordon som 
varit inne i GC – utrymmet? 

för brett lagom för smalt vet ej totalt antal 

ja, ofta 2 3 6 2 13 
ja, någon gång 1 9 6 7 23 
nej 1 8 1 5 15 
vet ej 4 3 4 3 14 
Totalt antal 8 23 17 17 65 
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Cirka hälften av eleverna upplever hastigheten på Bonäsvägen som snabb eller mycket snabb 
vilket visas i tabell 37. Av de elever som anser hastigheten vara mycket snabb tyckte sju 
respondenter att det är mycket osäkert att korsa vägen. 
 
Tabell 37. Korsa vägen ställt mot upplevd fordonshastighet. 
 Vad tycker Du om fordonens hastighet på vägen genom Bonäs när Du går 

eller cyklar längs vägen? 
Om Du behöver korsa vägen, 
hur upplever Du det? 

mycket 
låg 

låg varken låg 
eller snabb 

snabb mycket 
snabb 

vet ej totalt 
antal 

mycket osäkert - - - 1 7 - 8 
osäkert - 1 - 1 1 1 4 
varken säkert eller osäkert 2 1 2 5 5 2 17 
säkert 1 2 2 4 2 - 11 
vet ej 1 1 6 5 - 10 23 
Total antal 4 5 10 16 15 13 63 
 
I den sista frågeställningen ställdes elevernas upplevda säkerhet mot den upplevda 
fordonshastigheten, se tabell 38.  
 
Tabell 38. Upplevd säkerhet ställd mot fordonshastigheter. 

 

4.2 Yttrande från kommuner 
Yttrande har inkommit från Piteå kommun om åtgärderna på väg 551 genom Roknäs 
(Stenvall, 2007). Respekten för spärrlinjerna upplevs vara låg då bilisterna inte väntar på 
varandra vid mötesplatserna utan i stället möts på sträckorna. Busshållplatserna är placerade 
tillsammans med mötesplatserna vilket leder till att bilar möts nära de väntande barnen. 
Förslaget är i stället att busshållplatserna placeras på sträckorna, så bussen får stanna vid 
spärrlinjen. Det skulle även leda till att bilister måste stanna och vänta, vilket förhindrar 
olyckor med barn som ska stiga på eller har stigit av bussen. Boende har klagat på att bilarna 
kommer närmare när man är ute och går eftersom de kör mitt på vägen och inte på höger sida, 
vilket kan känns otryggt. Positivt är att fordonshastigheterna verkar ha sänkts.  
 
Yttrande har inkommit från Luleå kommun om åtgärderna på väg 597 genom Björsbyn och 
väg 616 genom Gäddvik. (Gabrielson och Ahnlund, 2007). Kommunen ställer sig positiv till 
försök med cykelfält på vägsträckorna, men att separerat GC-fält är ett bättre alternativ ur 
trafiksäkerhetssynpunkt. Cykelfält anses vara ett bra alternativ i väntan på att separerade 
lösningar kan byggas. Om utrymme finns anses det bättre med cykelfält på båda sidor av 
vägen om utrymme finns, då det är risk att det är endast de bilar som kör på samma sida som 
cykelfältet som uppfattar att vägen smalnats av, dvs. som i Björsbyn. Cykelfälten bör även 
fungera vintertid och därför bör målningen förstärkas med pollare eller liknande, vilket nu 
saknas i Gäddvik. 
 

 
 

Vad tycker Du om fordonens hastighet på vägen genom Bonäs när Du går 
eller cyklar längs vägen? 

Känner Du dig säker när du 
går eller cyklar längs 
Bonäsvägen? 

mycket 
låg 

låg varken låg 
eller snabb 

snabb mycket 
snabb 

vet ej totalt antal 

ja 2 2 6 5 2 4 21 
nej 2 1 - 3 7 2 15 
vet ej - 1 3 8 5 7 24 
Totalt antal 4 4 9 16 14 13 60 
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4.3 Trafikantbeteenden 
Resultaten för trafikantbeteenden från studier genomförda år 2007 jämförs då det är möjligt 
med tidigare genomförda studier år 2006, och då skillnaderna mellan de två åren är större än 
deskriptivt jämförbara värden genomförs statistiska test, chi2-test. 
 

4.3.1 Fordonsförare 
Totalt har 770 fordon studerats år 2007 och än fler under 2006. I princip alla fordonsförare på 
alla platser färdades på rätt sida om linjen när de färdades ensam på vägen. Det var vid möten 
någon fordonsförare gick ut över linjen. I Björsbyn gick ca 20 % av alla fordonsförare ut över 
spärrlinje vid möte med annat fordon år 2007, och i Roknäs väg 551 gick 84 % ut över 
spärrlinjen vid möte, se tabell 39 som även innehåller data från 2006. Jämfört med år 2006 har 
andelen som gick ut över spärrlinje minskat något i både Björsbyn och Roknäs. 
 
På väg 551 genom Roknäs skedde 35 av de 217 mötena på mötesplats, dvs. ca 16 %. Med 
andra ord, de flesta eller ca 84 % av fordonsförarna möttes inte på mötesplats. Skillnaden 
andel fordon som går över spärrlinjen i Roknäs i år mot år 2006 kan troligtvis förklaras med 
att det numer förekommer att den ene fordonsföraren går ut över linjen medan den andra inte 
gör det. På väg 550 genom Roknäs väg körde alla fordonsförare på rätt sida om intermittenta 
linjen. 
 
I Bonäs korsade i princip alla fordon den intermittenta linjen vid möte med annat fordon men 
det var också avsikten med utformningen. 
 
Tabell 39. Andel (%) fordonsförare som körde över linje vid möte med annat fordon. 
 2006  2007 
 Antal fordon Andel (%) fordon som 

gick över linjen 
 Antal fordon Andel (%) fordon 

som gick över linjen 
Björsbyn Byagård 50 

 
25* 
 

 66 20* 

Björsbyn 
kommunens växthus 

82 
 

33* 
 

 - - 

Gäddvik 1780 Färre än 1  - 
Roknäs 550 Alla fordon körde på rätt sida om 

intermittent linje 
 - 

Roknäs 551 298 99 över linje 
79 över spärrlinje 
 

 217 89 över linje 
84 över spärrlinje 

Bonäs - -  487 99 
*Något missvisande då åtgärden är bara på en sida av vägen, samt olika utformning de två åren. 
 
Hur ofta fordonsförarna gick ut över linjen när de mötte annat fordon går också att utrycka i 
möten, dvs. vid ett möte, gick något fordon ut över linjen? Kodning av den typen 
genomfördes för 4,5 h data på sträckan vid kommunens växthus i Björsbyn. Antalet möten 
mellan fordon var 49 st., och i 13 av dessa gick ett fordon ut över spärrlinjen, dvs. vid 27 % 
av alla möten. De flesta studerade mötena skedde mellan två personbilar. År 2006 var det i 
66% av mötena (27 av 41) som ena fordonsföraren gick ut över spärrlinjen, dvs. signifikant 
fler (p<0,001) är detta året. Vid fordonsmötena i Björsbyn år 2007 var hastigheten för 
fordonet närmast spärrlinjen låg eller väldigt låg för ungefär hälften (45 %) av fordonen. Av 
fordonen som körde i andra riktningen var det bara 16 % som höll låg hastighet. 
Hastigheterna i mötena har ökat jämfört med år 2006, då höll de flesta fordonen i mötena låg 
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hastighet. De ökade hastigheterna och att färre kör över spärrlinjen vid möten kan troligtvis 
förklaras av den ökade körfältsbredden. 
 
De 10 fordonsförare som hade problem på Roknäs 551 vid möte med annat fordon vilket 
redovisas i tabell 40 var av typen att gående eller cyklist var i närheten fordon och det blev 
trångt att köra förbi och mötas samtidigt (7 st), eller att bil stod parkerad, eller att cyklist 
svängde framför fordonet. Inga problem observerades på vägen genom Björsbyn år 2007. 
 
Totalt förekom det problem mellan trafikanter i Bonäs vid tre separata tillfällen, totalt 
inkluderat sex trafikanter, vid alla tillfällen var det en bilist som mötet annat fordon vid 
avsmalning, då bilisten var tvungen att sakta in kraftigt. Vid ett tillfälle var dessutom en 
gående närvarande. 
 
Tabell 40. Andel(%) fordonsförare som hade något problem med annat fordon. 
 2006  2007 
 Totalt antal Andel med problem vid 

möte med fordon 
 Totalt antal Andel med problem 

vid möte med fordon 
Björsbyn  60 5  67 0 
Gäddvik Inga problem  - 
Roknäs 550 Inga problem  - 
Roknäs 551 298 6  217 5 
Bonäs - -  487 1 
 

4.3.2 Oskyddade trafikanter 
 
Totalt har 900 gående, cyklister, mopedister eller personer som åker inlines studerats på de 
fyra vägsträckorna år 2007, se tabell 41 nedan. 
 
Tabell 41. Antal oskyddade trafikanter per plats 2007. 
 Cyklister Gående Inlines/rullskidor Moped Totalt 
Björsbyn 118 43 11 4 176 
Roknäs 551 144 53 0 145 342 
Bonäs 309 69 1 4 382 
Totalt 571 165 11 153 900 
 
I Björsbyn var de flesta oskyddade trafikanterna som färdades på vägen cyklister. 
Björsbyvägen användes även av motionärer som färdades med inlines eller rullskidor. Moped 
var även ett vanligt färdsätt i Roknäs, se tabell 41. De flesta gående färdades i vanlig gångfart, 
men det var även de i Björsbyn som gick fort eller sprang för motion. Det var även vanligast 
att cyklisterna färdades i vanlig cykeltakt, även om det förekom några träningscyklister i 
Björsbyn.  
 
I Björsbyn gick 26 av 43 personer ensam, de övriga i grupp om två-fyra personer. I Roknäs 
gick 43 av 51 ensam, de övriga i grupp om två eller tre personer. Även i Bonäs gick de flesta 
ensam, 48 av de 69 observerade personerna. Av cyklisterna i Björsbyn färdades 49 av 118 
ensam, i Roknäs 104 av 144, och i Bonäs cyklade de flesta ensam, 263 av de 309 observerade 
personerna. Det var således vanligt att man färdades ensam för cyklisterna. I Björsbyn var det 
vanligast med vuxna personer, drygt hälften av alla observerade gående och cyklister. Många 
av dem antas vara motionärer.  I Roknäs var det ungefär lika många barn, som ungdomar som 
vuxna totalt, men bland gående var det vanligast med vuxna, se tabell 42. I Bonäs var vuxna 
den vanligaste åldersgruppen, därefter ungdomar. 
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Tabell 42. Åldersfördelning observerade gående och cyklister. 
 Barn 0-12 år Ungdom 13-18 år Vuxna 19-64 år Vuxna >65 år Totalt
Björsbyn väg 967     
Gående 8 19 5 12 30 70 0 0 43
Cyklister 54 46 5 4 53 45 6 5 118
Totalt Björsbyn 62 39 10 6 83 52 6 4 161
Roknäs väg 551     
Gående 13 26 11 22 23 46 3 6 50
Cyklister 56 39 41 29 38 27 7 5 142
Totalt Roknäs 69 36 52 27 61 32 10 5 192
Bonäs väg 1001     
Gående 16 24 33 49 14 21 5 7 68
Cyklister 19 6 54 18 222 74 6 2 301
Totalt Bonäs 35 9 87 24 236 64 11 3 369
  
 
Gående 
Alla gående färdades på rätt sida om vägen i Björsbyn, se tabell 43. I Roknäs var det 10 av de 
totalt 50 observerade gående som inte gjorde det. Nästan alla gående i Björsbyn gick på rätt 
sida av strecket, 41 av de 43 studerade gående. I Roknäs var det vanligare att man inte gjorde 
det, 45 personer av 50 personer (90 %) på väg 551 gick på rätt sida av strecket. Andelarna är 
likvärdiga mot år 2006, med undantaget att i Roknäs år 2006 var det färre som gick på rätt 
sida om vägen, 64 % (27 av 42) jämfört med årets 80 %. Den skillnaden är inte statistisk 
signifikant. I Bonäs gick inte tre personer på rätt sida om vägen, men alla gick på rätt sida om 
strecken. 
 
De problem som observerades med fordon var i Björsbyn då en gående fick gå ut i körbanan 
för att gå om en stillastående cyklist och fordon var i närheten, och i Bonäs då två bilar 
bromsade i kraftigt vid möte i en avsmalning och en gående var närvarande. Händelserna var 
inte konflikt enlig definitionen i svenska konfliktstudietekniken.   
 
Tabell 43. Gående som färdades på rätt sida om vägen och streck, och gående som hade någon typ av problem 
med annan trafikant. 

Totalt antal Rätt sida om vägen Rätt sida om streck Problem vid möte med fordon 
Björsbyn 43 100 95 2 
Roknäs 551 50 80 90 0 
Bonäs 69 96 100 1 
Totalt 162 92 96 1 

 
 
Cyklister 
Även de flesta cyklisterna färdades på rätt sida om vägen, och också på rätt sida om strecket 
(tabell 44), men det har skett en minskning av andel ”rätt” beteenden i både Björsbyn och 
Roknäs jämfört med år 2006 (tabell 45). Förändringen var inte signifikant vad gäller cykla på 
rätt sida i Björbyn, från 99% till 94 %. Förändringen var inte heller signifikant i Björsbyn vad 
gället att cykla på rätt sida om strecket från 90 % till 86 %. I Roknäs minskade andelen ”rätt” 
beteende också från 94 % till 86 % vad gäller att cykla på rätt sida om vägen (inte 
signifikant), och att cykla på rätt sida om strecket minskade från 90 % till 76 %. Den 
minskningen var statistiskt signifikant (p<0,01). De cyklister i Bonäs som inte färdades hela 
tiden i GC-området genade genom avsmalningarna istället för att cykla över dessa, dvs. i 
fordonsfältet. 
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Tabell 44. Cyklist som färdades på rätt sida om vägen och streck, och cyklist som hade någon typ av problem 
med annan trafikant 2007. 

 
Totalt 
antal 

Andel som färdas på 
rätt sida om vägen  

Andel som färdas på 
rätt sida om streck 

 Andel med problem 
vid möte med fordon 

Björsbyn 118 94  86  12 
Roknäs 551 142 86  76  6 
Bonäs 309 99  83  - 
Totalt 569 95  78  8 
 
Tabell 45. Cyklist som färdades på rätt sida om vägen och streck, och cyklist som hade någon typ av problem 
med annan trafikant 2006. 

 
Totalt 
antal 

Andel som färdas på 
rätt sida om vägen  

Andel som färdas på 
rätt sida om streck 

 Andel med problem 
vid möte med fordon 

Björsbyn 151 99  90  3 
Gäddvik 89 92  99  1 
Roknäs 550 17 100  82  12 
Roknäs 551 94 93  89  2 
Totalt 351 95  92  3 
 
Av de fjorton cyklisterna som hade problem när de färdades i Björsbyn hade tretton problem 
med annan oskyddad trafikant, och oftast handlade om att cyklisten fick färdas ut i körbanan 
vid möte med annan oskyddad trafikant, eller kör om annan oskyddad trafikant. Vid ett 
tillfälle var cyklistens hund rädd för bilarna som körde i körbanan.  
 
I Roknäs var inte problemet att cyklisterna åkte ut i körbanan, stället var det trångt då 
antingen cyklister cyklade i bredd vid möte med fordon, eller att cyklisten både mötte och 
blev omkörd av fordon, eller att det var parkerade fordon i GC-banan. Vid ett tillfälle korsade 
cyklisten vägen och bilist fick bromsa för cyklisten. 
 
I Björsbyn var det 69 av 116 cyklister som hade hjälm (59 %), i Roknäs var det 80 av 143 
personer (56 %), och i Bonäs var det 144 av 309 personer (47 %). Att det var färre personer 
som hade hjälm i Bonäs kan t förklaras av att det var fler vuxna bland de observerade 
cyklisterna än i Björsbyn och Roknäs. Det är inte lika vanligt att vuxna har cykelhjälm. 
 
Mopedister 
Observera att mopedernas klasstillhörighet ej gått att fastställa, dvs. om det rört sig om en 
klass 1 eller klass 2 moped, vilket föranleder att dessa inte kan redovisats om de färdas på rätt 
sida om markering eller ej, men av de fyra observerade mopedisterna i Björsbyn så var det tre 
som färdades i GC-området, och en i körfältet, alla på rätt sida om vägen. I Roknäs 
observerades 145 mopedister, 133 (92 %) av dessa färdades på rätt sida om vägen. Alla fyra 
mopedister som observerades i Bonäs färdades på rätt sida om vägen.  

4.4 Flöden 
 
Björsbyn 
I tabell 46 visas resultaten av flödesmätningarna från Björsbyn som ett veckomedel. Under 
2006 uppmättes en minskning på ca 40 % av det totala fordonsflödet på försökssträckan i 
Björsbyn mellan juni och september månad. Ett år senare i juni 2007 ligger det åter på samma 
nivå som året innan. Troligtvis har vägen ett förhöjt flöde under juni då ortens 
handelsträdgård besöks flitigt. Tyvärr gjordes inga mätningar intill denna under hösten 2006. 
Observera att flödesmätningarna i Björsbyn juni 2007 genomfördes innan avsmalningen var 
installerad. 
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Tabell 46. Fordonsflöden väg 597 Björsbyn, veckomedel, båda riktningar. 
 Samtliga fordon  Lastbilar 
 jun-06 sep-06 jun-07  jun-06 sep-06 jun-07 
Björsbyn väg 597 
västra  1714 saknas 1724  69 saknas 62 

Björsbyn väg 597 
byastugan 1432 811 1265  59 38 51 

Björsbyn väg 597 
östra 1420 821 1246  60 40 50 

 
 
Gäddvik 
Tabell 47 visar vägsträckans fordonsflöden för väg 616 som avser veckomedel genom 
Gäddvik där dels samtliga fordon redovisas och dels enbart lastbilar. 
 
Inga större avfartsvägar finns mellan de två mätplatserna som ligger på ett inbördes avstånd 
på ca 1 km, trots detta var det en skillnad på ca 1800 fordon mellan de två platserna i juni 
2006. Under september samma år fanns fortfarande en skillnad men hade minskat till ungefär 
800 fordon. Varför denna skillnad fanns är inte känt, de data som använts innehåller inga 
bortfall eller liknande, men bland andelen tunga fordon (lastbilar) var skillnaden liten. 
 
Tabell 47. Flöden Gäddvik väg 616. 

 
 
Roknäs 
I tabell 48 finns resultaten samlade från samtliga mättillfällena i Roknäs för väg 551. Värdena 
är ett veckomedel och platsernas läge kan ses i figur 12. Den östra platsen som ligger närmast 
affären, bensinstation och viss annan service samt ligger nära väg 550 uppvisar ett högre flöde 
än den västra, i synnerhet av tunga fordon. En viss skillnad mellan mätningarna finns, trenden 
med minskat flöde under de första månaderna efter ombyggnationen har avstannat och vänt 
men är dock inte tillbaka på de ursprungliga värdena innan åtgärder. Från hösten 2006 till juni 
2007 har de totala fordonsflödena ökat med 7 % på västra mätplatsen och med 15 % på östra 
men beräknat från mätningarna i juni 2006 innan åtgärderna utfördes längs vägen, till ett år 
senare har flödena minskat med 10 % på västra platsen och minskat med knappt 8 % på östra 
mätplatsen.  På väg 550 var flödena oförändrade jämfört just före med just efter åtgärder. 
 
Tabell 48. Flöden, totalt antal fordon Roknäs, veckomedel, båda riktningar. 

Tidpunkt västra mätplatsen väg 551 östra mätplatsen väg 551 väg 550 

juni 2006 totalt 858 varav 24 tunga totalt 1318 varav 38 tunga totalt 2104 varav 94 tunga 

september 2006 totalt 717 varav 25 tunga totalt 1060 varav 45 tunga totalt 2022 varav 113 tunga 

juni 2007 totalt 770 varav 25 tunga totalt 1216 varav 48 tunga - 

 
 
Bonäs 
I tabell 49 finns resultaten från Bonäs för fordonsflöden samlade från de båda mättillfällena 
2004 och 2006. Figur 13 visar mätplatsernas läge. Värdena är ett medel för vardagar. 
Skillnaden mellan de två mätningarna beträffande personbilar var små, en minskning på ca 

 Samtliga fordon  lastbilar 
tidpunkt jun-06 sep-06 jun-07  jun-06 sep-06 jun-07 
Gäddvik väg 616 
mätpunkt väster 9824 9805 10154  632 638 653 

Gäddvik väg 616 
mätpunkt öster 11626 10621 10251  688 607 658 
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3 % på mätplats 1-3. Däremot har en tydlig minskning skett av tunga fordon, framför allt vid 
den sydligaste mätpunkten där minskningen var 50 %. Vad denna minskning beror på är inte 
känt. Mätpunkt 4 som ligger längst mot söder i Bonäs har vid båda mättillfällena ett högre 
flöde jämfört med de övriga platserna. Detta beror troligen främst på byns utsträckning och att 
vägen leder in mot centrala Mora i sydlig riktning. 
 
Tabell 49. Flöden Bonäs, totalt antal fordon, vardagsmedel, båda riktningar. 
Tidpunkt Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 
2004 
November  

1747 totalt 117 
tunga 

1775 totalt  
119 tunga 

1946 totalt 124 
tunga 

2007 totalt  
125 tunga 

2006 
November  

695 totalt  
83 tunga 

1728 totalt  
102 tunga 

1881 totalt  
104 tunga 

2008 totalt  
63 tunga 

 
 

4.5 Fordonshastigheter 
På samtliga platser redovisas förutom medelhastighet även den så kallade 90-percentilen 
vilket är den nivå som 90 procent av bilisterna inte överskrider, dvs den hastighet som 
överskrids av 10 % av bilisterna. Vidare har fordon i båda riktningar slagits samman. 
 
 
Björsbyn 
Skillnaderna i hastighet mellan mätningarna är inga eller försvinnande små vid den västra 
mätplatsen, se figur 10b och tabell 50. Här har inga fysiska förändringar gjorts och samma 
skyltade hastighet har gällt vid bägge tillfällena. Notera att medelhastigheterna ligger under 
skyltad hastighet men 90-percentilen mycket över. 
 
Försökssträckan, hade innan mätningarna påbörjades skyltad hastighet 70 km/h men samma 
dag som mätningarna inleddes sänktes hastigheten till 50 km/h. Mätningen vid byagården i 
Björsbyn visar en sänkning av fordonshastigheterna under september 2006 då vägen var 
avsmalnad. Vid de två andra mätningarna fanns inga åtgärder på vägen. Vid mätningen i juni 
2007 för samtliga fordonskategorier var hastigheterna ungefär som innan försöken startade. 
Detta kan tolkas som att åtgärderna hade en hastighetssänkande effekt som inte kvarstod då 
vägen åter blev bred utan åtgärder, men med bibehållen skyltad hastighet 50 km/h. 
Hastigheterna ligger emellertid oftast över den skyltade. I tabellerna 50-52 redovisas 
resultaten från slangmätningarna i Björsbyn.  
 
Tabell 50. Hastigheter km/h västra mätplatsen Björsbyn. 
 samtliga fordon lastbilar 
tidpunkt jun-06 sep-06 jun-07 jun-06 sep-06 jun-07 
medelhastighet km/h 65 saknas 65 64 saknas 65 
90-percentil 80 saknas 80 78 saknas 79 

 
Tabell 51. Hastigheter km/h mätplats bygård Björsbyn. 
 samtliga fordon lastbilar 
tidpunkt jun-06 sep-06 jun-07 jun-06 sep-06 jun-07 
medelhastighet km/h 55 51 54 52 49 51 
90-percentil 68 64 66 64 60 64 
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Tabell 52. Hastigheter km/h östra mätplatsen Björsbyn. 
 samtliga fordon lastbilar 
tidpunkt jun-06 sep-06 jun-07 jun-06 sep-06 jun-07 
medelhastighet km/h 67 60 63 60 56 60 
90-percentil 83 78 79 77 73 77 

 
Vid den östra mätplatsen har det skett en hastighetssänkning som till viss del kvarstått. Dock 
gäller inte detta för fordonskategorin lastbilar. Här ligger hastigheten över den skyltade. 
 
 
Gäddvik 
Tabellerna 53 och 54 nedan redovisar både medelhastighet, 90-percentilen samt andel fordon 
som överskridit den skyltade hastigheten i Gäddvik juni 2006, september 2006 och juni 2007. 
Det är tydligt att de verkliga hastigheterna ofta ligger långt över de skyltade hastigheterna, 
speciellt på sträckan med 50 km/h. Notera att vid västra mätpunkten var skyltad hastighet 
70 km/h mot 50 km/h vid den östra. Mätplatsernas läge visas i figur 11. 
 
Tabell 53. Hastigheter västra Gäddvik väg 616. 
 samtliga fordon lastbilar 
 jun-06 sep-06 jun-07 jun-06 sep-06 jun-07 
medelhastighet km/h 74 74 73 73 74 73 
90-percentil 85 85 84 84 85 84 
andel som 
överskridit skyltad 
hastighet 

63% 64% 57% 65% 69% 64% 

 
Tabell 54. Hastigheter östra Gäddvik väg 616. 
 samtliga fordon lastbilar 
 jun-06 sep-06 jun-07 jun-06 sep-06 jun-07 
medelhastighet km/h 57 57 57 56 57 58 
90-percentil 69 68 68 67 68 69 
andel som 
överskridit skyltad 
hastighet 

81% 84% 84% 81% 87% 88% 

 
Inga tydliga skillnader i hastigheterna uppmättes under de tre perioderna. Åtgärden med 
målade intermittenta linjer för att separera cyklister och gående från annan trafik hade ingen 
tydlig hastighetssänkande effekt.  
 
Roknäs 
Hastigheter har uppmätts längs den aktuella vägsträckan på väg 551 genom Roknäs både med 
utrustningen som beräknat flödena och med laser. Längs hela sträckan gäller 30 km/h som 
rekommenderad hastighet efter ombyggnaden. I tabell 55 redovisas resultaten från 
slangmätningarna som utförts på samma platser som flödena, se även figur 12. Västra 
mätplatsen hade både lägre medelhastighet och 90-percentil direkt efter ombyggnaden men 
ökade därefter, dock inte till samma nivå som innan ombyggnaden. Hastigheterna ligger 
emellertid långt över den rekommenderade hastigheten 30 km/h. 
 
Tabell 55. Hastigheter km/h slangmätningar västra mätplatsen båda riktningar Roknäs. 

 samtliga fordon  lastbilar 
 jun-06 sep-06 jun-07  jun-06 sep-06 jun-07 
Medelhastighet km/h 54 48 51  54 48 48 
90-percentil 69 63 66  64 60 62 



 

42 

 
Tabell 56. Hastigheter km/h slangmätningar östra mätplatsen båda riktningar Roknäs. 

 samtliga fordon  lastbilar 
 jun-06 sep-06 jun-07  jun-06 sep-06 jun-07 
Medelhastighet km/h 48 44 45  45 43 43 
90-percentil 60 57 58  56 54 53 
 
I tabell 57 visas en sammanställning av den procentuella hastighetsförändringen på den västra 
mätplatsen mellan juni 2006 innan några åtgärder gjorts och juni 2007 ett år senare. Den 
skyltade hastigheten var 50 km/h 2006 och rekommenderat 30 km/h 2007. Hastigheterna har 
alltså blivit lägre men inte så låga som avsetts. För fordonskategorin lastbilar har 
medelhastigheterna dock sjunkit mer än för gruppen samtliga fordon men tittar man på 90-
percentilen är minskningen mindre. Trenden på den östra mätplatsen är likartade som den 
västra. Även här har hastigheterna sjunkit och ligger dessutom på en lägre nivå än den västra 
men inte så låga som rekommenderad hastighet. 
 
Tabell 57. Hastighetsförändringar västra mätplatsen Roknäs från juni 2006 till juni 2007. 

 
 
 
 

I slutet på maj månad 2007 mättes fordonshastigheter även med laser längs väg 551 i Roknäs. 
Totalt mättes hastigheten på 184 fordon. Skyltad rekommenderad hastighet var 30 km/h. 
Resultaten av mätningarna finns i tabell 58, och det är tydigt att fordonshastigheterna är 
betydligt högre än den rekommenderade hastigheten. Jämfört med slangmätningarna ligger 
hastigheterna totalt sett högre. Både medel- och 90-percentilerna är högre för den östliga 
trafiken. 
 
Tabell 58. Fordonshastigheter laser Roknäs samtliga fordon. 

 trafik mot öst trafik mot väst båda riktningar 
n 101 83 184 
medel (km/h) 52,5 49,6 51,2 
standardavvikelse 7,8 7,4 7,8 
standardavvikelse för medel 0,8 0,8 0,6 
90-percentil 63 59 62 

 
Av samtliga fordon som mättes med laser färdades inget fordon 30 km/h eller lägre dvs. 
samtliga överskred den rekommenderade hastigheten. De flesta fordonen höll en hastighet i 
spannet mellan 51-60 km/h. Av alla undersökta fordon färdades 49 % fortare än 50 km/h på 
platsen, se tabell 59. 
 
Tabell 59. Andel fordonshastigheter per hastighetsklass. 

hastighetsklass antal fordon andel % 
< 30 km/h 0 0 
30-35 km/h 2 1 
36-40 km/h 12 7 
41-45 km/h 28 15 
46-50 km/h 52 28 
51-60 km/h 68 37 
61-70 km/h 17 9 
71-80 km/h 5 3 
Totalt 184 100 % 

 samtliga fordon lastbilar 
Medelhastighet -5,5 % -11,1 % 
90-percentil -4,3 % -3,1 % 
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Hastigheterna sänktes inte i Roknäs på väg 550, och ca 30 % eller mer av fordonsförarna 
överskred skyltad hastighet, se tabell 60. 
 
Tabell 60. Hastigheter (km/h) väg 550 Roknäs, 90 km/h. 
 samtliga fordon lastbilar 
 juni-06 sep-06 juni-06 sep-06 
Medelhastighet km/h 86 87 84 85 
85-percentil, km/h 99 99 97 96 
Andel (%) fordon som överskridit skyltad hastighet 39 38 28 30 
 
Bonäs 
Slangmätningar 
I tabell 61 redovisas resultaten från slangmätningarna, placeringen framgår av figur 13. 
Mätningarna baseras på ungefär 17 000 mätta fordon under 2004 och ca 10 400 fordon under 
2006. Samtliga platser har lägre medelhastighet efter ombyggnaden, den största skillnaden var 
på punkt 1 längst i norr men fortfarande ligger 90-percentilen över den skyltade hastigheten 
50 km/h på samtliga platser. Speciellt beaktansvärt är de höga hastigheterna vid punkt 2 
utanför förskolan där hastigheten är begränsad till 30 km/h. I tabell 62 visas en 
sammanställning av den procentuella hastighetsförändringen mellan de två mättillfällena. 
Mätutrustningen visade inte andel som överskridit skyltad hastighet i punkt 3. 
 
Tabell 61. Hastigheter km/h samtliga fordon, slang nov 2004/2006, båda riktningar. 

 Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 
 2004 2006 2004 2006 2004 2006 2004 2006 
 50 km/h 50 km/h 30 km/h 50 km/h 

Medelhastighet km/h 52,8 45,1 52,5 49,2 45,9 42,9 53,1 48,4 
90-percentil 63,9 56,1 63,9 60,0 61,6 54,9 66,6 60,5 

andel som överskridit 
skyltad hastighet 63,4 % 25,3 % 61,5 % 43,9 % ej 

redovisat 
ej 

redovisat 63,2 % 41,9 % 

 
 
Tabell 62. Hastighetsförändringar från 2004 till 2006. 
Plats Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 
Medelhastighet -14,6 % -6,3 % -6,5 % -8,9 % 
90-percentil -12,2% -6,1 % -10,9 % -9,2 % 
andel som överskridit 
skyltad hastighet -38,1 %-enheter -17,6 %-enheter – -21,3 %-enheter 

 
Lasermätningar 
Vid plats 1, busshållplatsens avsmalning, se figur 16, var det endast ett fordon av 73 som höll 
30 km/h eller lägre. Det innebär att 99 % av alla undersökta fordon körde fortare än 
rekommenderad hastighet. 48 % körde fortare än 50 km/h på samma plats. Intill förskolan, 
plats 4, där man gjort en avsmalning med en hastighetssänkande sidoförskjutning med skyltad 
hastighet 30 km/h färdades 137 av 167 fordon för fort, dvs. 82 %. Om samtliga mätvärden 
från lasermätningarna på de platser som har hastighetsbegränsningen 50 km/h slås samman 
ligger medelhastigheten nära den skyltade men 90-percentilen visar fortfarande att många 
håller högre hastighet, se tabell 63. Det är mycket anmärkningsvärt eftersom den 
rekommenderade hastigheten dessutom är 30 km/h på sträckan. Figur 16 visar resultaten av 
mätningarna och platsernas position. 
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Tabell 63. Lasermätta fordon . 

samtliga fordon på sträcka med 50 km/h 
n 709 
medel (km/h) 51,0 
standardavvikelse 7,7 
standardavvikelse för medel 0,3 
90-percentil 61 
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Figur 16. Mätplatser hastigheter, mätt med laser. 
 
 
 

1. avsmalningen Våmhusvägen 239 rekommenderat 30 km/h 
 körriktning  trafik mot söder  trafik mot norr 
n 23 50 
medel (km/h) 52,3 50,1 
standardavvikelse 8,5 6,4 
standardavvikelse 
för medel 1,8 0,9 

90-percentil 58,6 59,1 

2. Våmhusvägen 243, 50 m söder hpl 
 körriktning  trafik mot söder  trafik mot norr 
n 106 93 
medel (km/h) 54,8 49,9 
standardavvikelse 6,9 5,8 
standardavvikelse 
för medel 0,7 0,6 

90-percentil 63 58 

3. Väveriet 
 körriktning  trafik mot söder  trafik mot norr 
n 93 - 
medel (km/h) 54,3 - 
standardavvikelse 8,4 - 
standardavvikelse 
för medel 0,9 - 

90-percentil 64 - 

4. sidoförskjutning skolan 30 km/h 
 körriktning  trafik mot söder  trafik mot norr 
n 67 100 
medel (km/h) 37,9 38,83 
standardavvikelse 8,9 8,0 
standardavvikelse 
för medel 1,1 0,8 

90-percentil 50,4 50 

5. höjden 300 m söder skolan 
 körriktning  trafik mot söder  trafik mot norr 
n - 54 
medel (km/h) - 49,2 
standardavvikelse - 6,5 
standardavvikelse 
för medel - 0,9 

90-percentil - 57,4 

6. Våmhusvägen, Bonäs södra bygata 
 körriktning  trafik mot söder  trafik mot norr 
n 84 54 
medel (km/h) 52,7 53,6 
standardavvikelse 7,6 9,1 
standardavvikelse 
för medel 0,8 1,2 

90-percentil 61,7 66,7 

7. söder kurvan vid myren 
 körriktning  trafik mot söder  trafik mot norr 
n 86 139 
medel (km/h) 47,9 47,3 
standardavvikelse 5,9 6,8 
standardavvikelse 
för medel 0,6 0,6 

90-percentil 55 56 
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5 Slutsats och diskussion 
 
Åtgärderna som har studerats är avsmalningar av vägar genom byar eller mindre samhällen 
för att öka säkerheten, framkomligheten och tryggheten för gående och cyklister, i vissa fall 
speciellt barn och ungdomar. På ingen av de åtgärdade platserna har det varit många olyckor, 
varken före eller efter åtgärderna. Det observerades heller inga konflikter på sträckorna som 
kan vara indikatorer på olyckor. Åtgärderna får således beskrivas som åtgärder främst för 
oskyddade trafikanters trygghet och framkomlighet. 
 
En sammanfattande beskrivning av de olika trafikanternas åsikter var att de ser fördelar av 
avsmalningsåtgärderna på de fem sträckorna med sänkta fordonshastigheter och många av 
trafikanterna anser även att platserna blivit säkrare. Speciellt barnen sade, i fall då de gav 
uttryck för en åsikt, att det blivit säkrare, med undantag för Bonäs. Genrellt för de oskyddade 
trafikanterna som hade en åsikt, förutom i Bonäs, var att de tyckte att det blivit säkrare 
avseende effekten av åtgärderna. Många av fordonstrafikanterna i Björsbyn och Roknäs sade 
dock att de åtminstone ibland kör ut över spärrlinjen vid möte med andra fordon vilket tydligt 
verifierades av trafikantstudierna. Mötesplatserna i Roknäs användes därmed sällan som det 
var tänkt vilket också verifierades av trafikantstudierna. Spärrlinjens funktion respekteras 
således inte i Björsbyn och Roknäs. Speciellt boende i de tre orterna i norr ansåg att det vore 
bättre med en separerad gång- och cykelväg. I Bonäs där avsmalningen av vägen var 
markerad med intermittenta linjer tillåter utformningen att fordonsförare kör ut över linjerna 
vid möten vilket också skedde. Gående och cyklister i alla orter färdades nästan alltid på rätt 
sida om vägen och på rätt sida om strecken enligt trafikantstudierna. 
 
De tillfrågade barn som spelade fotboll i Björsbyn hade inte några tydliga åsikter om 
åtgärderna på väg 597, de flesta frågorna besvarades vet ej. De svar som innebar en åsikt kan 
sammanfattas med att barnen tyckte att det blivit säkrare än tidigare. De svar som 
fotbollsföräldrarna i Björsbyn gav var delvis samstämmiga med de svar de boende i området 
gav; att de flesta kör ibland in på GC-banan vilket kan kopplas till att vägen anses vara för 
smal. Däremot trodde en större andel av fotbollsföräldrarna att det var säkrare nu än vad de 
boende trodde. Bland de boende var det lika många som trodde att det blivit säkrare som de 
som trodde att det blivit farligare. Därmed var de boende i Björsbyn mer kritiska till 
åtgärderna än vad fotbollsföräldrarna var. 
 
82 % av respondenterna som färdades genom Gäddvik och inte bor där tyckte att det blivit 
säkrare eller mycket säkrare för oskyddade trafikanter längs väg 616. Av de boende i området 
trodde tio av de 17 som svarade på frågan att det blivit säkrare. De boende angav att fordon 
ofta kör över den intermittenta linjen, men det var inget som verifierades av filmningarna, 
tvärt om, det hände väldigt sällan att fordon körde över linjen på sträckorna. Troligtvis avser 
de boendes svar särskilt korsningen till gamla E4, där det är mer troligt att linjen överträdes 
för högersvängande trafik. 
 
Merparten av fordonsförarna och bussförarna i Roknäs angav att de kör ofta eller ibland ut 
över spärrlinjen vid möten med andra fordon och tyckte även att avståndet mellan 
mötesplatserna är för långt. Ungefär hälften av de tillfrågade personerna tyckte att 
hastigheterna hade sänkts och att det blivit säkrare för oskyddade trafikanter. Drygt tre 
fjärdedelar av skolbarnen uppgav att de känner sig säkra.  
 
Fordonshastigheterna utgör ett indirekt mått på speciellt de oskyddade trafikanternas säkerhet. 
I Björsbyn utfördes 2007 års hastighetsmätningar innan åtgärderna anlades vilket medför att 
det inte går att säkert uttala sig om effekten av åtgärderna. Men eftersom körfältsbredden 
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2007 i Björsbyn är något bredare än år 2006 antas även hastigheterna ha ökat något jämfört 
med vid åtgärderna 2006. 
 
Medelhastigheten för alla fordon för juni 2007 har sänkts med en enhet i Gäddvik jämfört 
med juni 2006 på den västra mätplatsen, och på den östra platsen var hastigheterna 
oförändrade. Eftersom de två körfälten har en total bredd på 6,5 m antas att framkomligheten 
för fordonstrafiken inte har minskat. Därför kan man troligtvis inte förvänta sig någon större 
skillnad på hastigheterna. Åtgärderna på väg 616 genom Gäddvik bedöms som lyckade och 
bör kunna användas även i framtiden, men hastighetsefterlevnanden är dålig, särskilt på 50-
sträckan. För att uppnå en sänkning av hastigheterna måste troligen bredden minskas 
ytterligare, men risken finns dock då att fordonsförare börjar köra över cykelfältslinjen.  
 
I Roknäs har hastigheterna visserligen sänkts något efter åtgärderna men trenden verkar tyvärr 
vara att hastigheterna är på väg uppåt. Medelhastigheten är över 50 km/h, vilket är 
anmärkningsvärt högt då den rekommenderade hastigheten på sträckan är 30 km/h. Även 
fordonsflödena sänktes något i Roknäs just efter åtgärderna infördes men de har närmat sig 
ursprungsvärdena igen.  
 
Även i Bonäs sänktes fordonshastigheterna vilket betyder ökad trafiksäkerhet för de 
oskyddade trafikanterna, men även där får hastigheterna ändå beskrivas som höga då 
medelhastigheten var ca 45 km/h och 90-percentilen var tydligt över 50 km/h. Bonäs var den 
enda plats med hastighetsgräns 30 km/h på en sträcka vid förskolan, och där var 
medelhastigheterna ca 38 km/h och 90-percentilen var 50 km/h.  
 
Försökssträckornas längd, särskilt i Bonäs och Roknäs väg 551 är ovanligt långa i förhållande 
till hastighetsgränserna och hastighetsrekomendationerna. Det verifieras av tidigare känd 
kunskap om dålig hastighetsefterlevnad på långa sträckor med låg hastigehtsgräns. Det kan 
troligtvis förklara att fordonsförarna inte respekterar hastighetsgränserna eller hastighets-
rekomendationerna. 
 
Med åtgärden på särskilt Roknäs väg 551 och Bonäs väg 1001 kan det sägas att de olika 
anspråken från oskyddade trafikanter och fordonsförare inte har jämkats ihop ännu. Men 
tydligt är också det positiva resultatet att inga tydliga problem har redovisats i sampsel mellan 
olika trafikanter i beteendestudierna, ej heller har det redovisats brist på samspel mellan 
trafikanter. Förhoppningen med åtgärderna på väg 551 var att fordonsflödet på vägen skulle 
minska, vilket de tyvärr inte tydligt har gjort. Alternativet för den trafiken, väg 373, 
Arvidsjaur-Piteå, har tidigare byggts om.  
 
Att fordonsförarna även efter åtgärderna kör så pass fort på sträckorna kan troligtvis förklaras 
av det låga fordonsflödet undantaget Gäddvik, dvs. som fordonsförare behöver man sällan 
möta ett annat fordon och därmed sakta ner farten, och som fordonsförare möter man även 
sällan en oskyddad trafikant som man behöver anpassa sitt körsätt för. Även om fordon och 
oskyddade trafikanter möts så finns det gott om plats för omkörning eller möte.  
 
Spärrlinjerna i Björsbyn och särskilt i Roknäs respekterades inte av fordonsförarna. Det finns 
en motsättning mellan åtgärdernas funktion och trafikanternas regelefterlevnad; dvs. åtgärder 
som följs till så låg grad bör troligtvis inte anläggas på det sättet, om inte andra fysiska 
åtgärder görs för att förstärka funktionen. Stolparna som fanns på väg 597 genom Björsbyn 
separerade fordon och oskyddade trafikanter på ett bra sätt, men var dock så pass glesa att det 
gick att köra med fordon in på GC-ytan. Alternativet till spärrlinjerna i Björsbyn och Roknäs 
kan vara intermittent linje, då Bonäs uppvisade liknande trafikantbeteenden i övrigt, 
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beträffande hastighetsefterlevnad och övriga trafikantbeteenden. Kanske bör linjerna även 
kompletteras med fysiska avsmalningar liknande de i Bonäs men då måste framför allt 
cyklisters beteende och säkerhet beaktas. Sektionen i Björsbyn som anlades sommaren 2007 
med bredare körfält för fordon är att föredra då fordon mer sällan körde över spärrlinjen. I 
Björsbyn har vägen relativt djupa diken längs försökssträckan och detta kan verka obehagligt 
för trafikanter som kör nära vägkanten. 
 
Gemensamt för åtgärderna i Björsbyn väg 597, Gäddvik väg 616 och Roknäs väg 551 är att 
det är fordonsförarnas klagomål på standarden som är tydligast, även om särskilt de vuxna 
boende på orterna ger uttryck för otrygghet för oskyddade trafikanter.  
 
Fördelen med alla åtgärderna är att de är billigare att anlägga samt att det tar inte ny mark i 
anspråk jämfört med t.ex separerad GC-väg. Sammanfattning av fördelar och nackdelar med 
åtgärderna på de fyra olika typerna av åtgärder: 
 
 
 
Björsbyn; enkelsidig avsmalning med spärrlinje och stolpar: 

Fördelar: Nackdelar: 

• Gående och cyklisters anspråk tas i 
beaktande 

• Sänkta fordonshastigheter 

• Gående och cyklister uttrycker en 
förbättring 

• Stolparna separerar fordon från GC 

• Fortsatt ”säkert” m a p konflikter och 
olyckor 

• För höga fordonshastigheter för att det 
ska vara säkert för oskyddade 
trafikanter 

• Gående, cyklister och fordonsförare 
uttrycker viss osäkerhet 

• Bristande regelefterlevnad av 
fordonsförare m a p spärrlinje och 
hastighetsgräns 

 
 
 
Roknäs väg 551; dubbelsidig avsmalning med spärrlinje och mötesplatser: 

Fördelar: Nackdelar: 

• Gående och cyklisters anspråk tas i 
beaktande 

• Sänkta fordonshastigheter 

• Gående och cyklister uttrycker en 
förbättring 

• Fortsatt ”säkert” m a p konflikter och 
olyckor 

• För höga fordonshastigheter för att det 
ska vara säkert för oskyddade 
trafikanter 

• Gående, cyklister och fordonsförare 
uttrycker viss osäkerhet 

• Tydligt bristande regelefterlevnad av 
fordonsförare m a p spärrlinje och 
hastighetsgräns 

• Försökssträckans längd 
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Bonäs väg 1001; dubbelsidig avsmalning med intermittent linje och chikaner: 
Fördelar: Nackdelar: 

• Gående och cyklisters anspråk tas i 
beaktande 

• Sänkta fordonshastigheter 

• Bra busshållplatser med avsmalning 

• Fortsatt ”säkert” m a p konflikter och 
olyckor 

• För höga fordonshastigheter för att det 
ska vara säkert för oskyddade 
trafikanter 

• Barn uttrycker viss osäkerhet 

• Bristande regelefterlevnad av 
fordonsförare m a p hastighetsgräns 

• Försökssträckans längd 
 
 
Roknäs väg 550 och Gäddvik väg 616; dubbelsidig avsmalning med intermittent linje. 

Fördelar: Nackdelar: 

• Gående och cyklisters anspråk tas i 
beaktande 

• Gående och cyklister uttrycker en 
förbättring 

• Fortsatt ”säkert” m a p konflikter och 
olyckor 

• Fordonsförare kör på avsedd yta 

• För höga fordonshastigheter för att det 
ska vara säkert för oskyddade 
trafikanter 

• Gående, cyklister och fordonsförare 
uttrycker viss osäkerhet 

• Bristande regelefterlevnad av 
fordonsförare m a p hastighetsgräns 

 
Åtgärderna på vägsträckorna bedöms ha gjort trafikmiljön bättre och säkrare för oskyddade 
trafikanter, men ännu inte säker. Åtgärderna är en första bra förändring av vägmiljön för att 
öka säkerheten och tryggheten för oskyddade trafikanter, samt att tydliggöra anspråken från 
oskyddade trafikanter att färdas på sträckorna.  
 
De tydligaste och viktigaste förbättringsåtgärderna eller utveckling av platserna bedöms vara 
åtgärder som sänker fordonshastigehterna. Åtgärderna kan förstärkas med variabla 
hastighetsskyltar på sträckorna eller annan typ av ITS som informerar eller varnar 
fordonsförare för oskyddade trafikanter på sträckorna, samt andra fysiska åtgärder som 
sidoförskjutningar eller avsmalningar för att tydligt sänka fordonshastigheterna.  
 
De fördelar och nackdelar med avsmalnade vägar genom mindre orter som har beskrivits i 
detta projekt kan sammanfattas med: 
 

Fördelar: Nackdelar: 

• Gående och cyklisters anspråk tas i 
beaktande 

• Sänkta fordonshastigheter 

• Gående och cyklister uttrycker en 
förbättring 

• Fortsatt ”säkert” m a p konflikter och 
olyckor 

• För höga fordonshastigheter för att det 
ska vara säkert för oskyddade 
trafikanter 

• Gående, cyklister och fordonsförare 
uttrycker viss osäkerhet 

• Bristande regelefterlevnad för 
fordonsförare m a p spärrlinje och 
hastighetsgräns 
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Hur de genomförda ombyggnationerna fungerar med snö- och isbelagd körbana vintertid är 
inte känt. Snön kan troligtvis täcka de målade linjerna och plogningen kan inverka på 
vägrenens bredd. Samtidigt är exponeringen av gående och framförallt cyklister mindre.  
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Enkät om väg 597 genom Björsbyn 
 
 
 
1. Ålder ………………. 
 
 
2. Kön 

 Man  Kvinna 

 

3. Hur ofta färdas Du längs väg 597 genom Björsbyn? 

 Dagligen  

 Någon gång per vecka  

 Någon gång per månad  

 Sällan  

 Vet ej 

 

4. Hur färdas Du i första hand? 

 Med bil      Går/cyklar       Annat:……………………….. 

 

5. Vad anser Du om bredden på körbanan för fordon? 

 För brett    Lagom    För smalt    Vet ej 

 

6. Om Du kör ett fordon, förkommer det att Du måste köra in på området för gående och 

cyklister när Du får möte med annat fordon längs vägen genom Björsbyn? 

 Ja, ofta    Ja, ibland    Nej    Vet ej 

 

7. Jämfört med tidigare utformning av vägen genom Björsbyn, hur anser Du att 
fordonshastigheten är idag? 
 

             Mycket lägre    Lägre    Ingen skillnad    Högre    Mycket högre    Vet ej

Bilaga 1 



 

 

 

 

 

8. Vid vinterväglag, hur upplever Du att vägmarkeringen på vägen genom Björsbyn syns? 

  Mycket bra     Inte alls 

  Bra     Vet ej 

   Varken bra eller dåligt   

   Dåligt   

   Mycket dåligt  

 
 

9. Markeringarna och stolparna längs vägen genom Björsbyn är till för att göra vägen säkrare 
för gående och cyklister.  Tycker Du att det har blivit säkrare eller farligare för gående och 
cyklister på vägen genom Björsbyn? 
 
  Mycket säkrare 

  Säkrare  

   Ingen skillnad 

   Farligare 

   Mycket farligare 

  Vet ej 
 

10. Har Du varit med om någon händelse längs vägen genom Björsbyn det senaste året som 
kunde ha blivit en olycka? 

  Ja    Nej    Vet ej 

 Om Du svarat ja, vad hände: 

……………………………………………………………..………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
 
11. Vilken är din allmänna uppfattning om dagens utformning av vägen genom Björsbyn? 
Vilka fördelar och nackdelar finns? Kan utformningen av vägen förbättras, hur i sådana fall? 

 
……………………………………………………………..………………………………..

….……………………………………………………………………………………………

…….………………….……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………. 
Tack för din medverkan 

Hälsningar 
Forskargruppen Trafikteknik, LTU 



 

 

 
Enkät om väg 551 genom Roknäs 

 
Elever vid Sjulnässkolan årskurs 4-6 

 
 

1. Klass …………………………………. 
 
 
 
2.  Pojke 

 
       Flicka 

 
 

3. Hur kom Du till skolan idag? 

  Gick själv eller med kompis 

  Gick med förälder/vuxen 

  Cyklade själv eller med kompis 

  Cyklade med förälder/vuxen 

  Buss 

  Någon vuxen skjutsade mig i bil 

  Annat färdsätt ……………………………….. 

 
 
 

4. Hur tog Du dig hem från skolan igår? 

  Gick själv eller med kompis 

  Gick med förälder/vuxen 

  Cyklade själv eller med kompis 

  Cyklade med förälder/vuxen 

  Buss 

  Någon vuxen skjutsade mig i bil 

  Annat färdsätt ……………………………….. 

 
 
 

5. Vilken väg färdas Du till och från skolan? Rita in din färdväg i bilden! 

Bilaga 2 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Sk
ol

a 

O
K

 



 

 

 
6. Känner Du dig säker när Du går eller cyklar längs Roknäsvägen? 

  Vet ej    Ja       Nej, därför att:  …………………………………………       

                                                                      ………………………………………… 

                                                                            ………………………………………… 

 
 

7. Om Du jämför dagens utformning med hur det var före ombyggnad, tycker Du 

att Roknäsvägen blivit (sätt ett kryss):  

 Mycket säkrare 

 Säkrare 

 Ungefär som förut 

 Farligare 

 Mycket farligare 

 Vet ej 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

8. Om Du måste välja ett färdsätt för att känna dig säker när Du färdas längs 

Roknäsvägen, vad väljer Du? 

  Det känns säkrare att cykla    

  Det känns säkrare att gå 

  Lika säkert 

  Jag åker helst bil för att känna mig säker 

  Vet ej 

 
 
9. Tycker Du att utrymmet för att gå och cykla längs Roknäsvägen är:  

Före ombyggnad                              Efter ombyggnad 



 

 

  För brett    Lagom    För smalt    Vet ej   

  
Beskriv hur Du skulle vilja att utrymmet skulle se ut, rita gärna! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Har Du fått väja för ett fordon som kört in på utrymmet där gående och cyklister ska 

färdas, eftersom fordonet fått möte av en annan bil?  

  Ja, ofta    Ja, någon gång    Nej    Vet ej    

 

 

11. Om Du behöver korsa Roknäsvägen när Du går eller cyklar, hur upplever Du det? 

  Mycket säkert    

  Säkert    

  Varken säkert eller osäkert   

  Osäkert    

  Mycket osäkert 

  Vet ej 

 
Om Du känner dig osäker, vad beror det på? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
 

 



 

 

12. Har Du varit med om någon händelse längs Roknäsvägen det senaste året som skulle 

ha kunnat blivit en olycka? 

  Ja       Vet ej       Nej 

 Om Du svarat Ja, vad hände? Rita gärna! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13. Vad tycker Du om fordonens hastighet på Roknäsvägen när Du går eller cyklar längs 

vägen?  

  Mycket låg 

  Låg 

  Varken låg eller snabb 

  Snabb 

  Mycket snabb 

  Vet ej 

 



 

 

14. Är det något Du skulle vilja förändra längs Roknäsvägen? Beskriv och rita gärna! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tack för att Du svarade på enkäten!! 

 

Hälsningar 

 Luleå tekniska universitet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Enkät om väg 551 genom Roknäs  
Enkäten avser vägsträckan genom Roknäs där vägen smalnats av med 

heldragna linjer och mötesplatser. 

 
1. Ålder:…………… 

 

2. Kön 

  Man        Kvinna 

 

3. Hur ofta färdas Du genom Roknäs (väg 551)? 

  Dagligen  

  Någon gång per vecka  

  Någon gång per månad  

  Sällan  

  Aldrig  
 
 
4. Hur färdas Du i första hand? 

 Med bil      Går/cyklar       Annat:……………………….. 

  
5. Vad anser Du om avstånden mellan mötesplatserna på Roknäsvägen? 

  För långt    Lagom    För kort    Vet ej 

 

6. Om Du kör ett fordon, förkommer det att Du måste köra över spärrlinjen på 

Roknäsvägen vid möten med andra fordon?  

  Ja, ofta    Ja, ibland    Nej    Vet ej 

  

7. Jämfört med tidigare utformning av Roknäsvägen, hur anser Du att fordonshastigheten 

är idag? 

          Mycket lägre    Lägre    Ingen skillnad    Högre    Mycket högre    Vet ej 

 

8. Vid vinterväglag, hur upplever Du att vägmarkeringen på Roknäsvägen syns? 

  Mycket bra     Inte alls 

  Bra     Vet ej 

   varken bra eller dåligt   

   Dåligt   

Bilaga 3 



 

 

   Mycket dåligt  

 

9. Markeringarna på Roknäsvägen är till för att göra vägen säkrare för gående och 
cyklister. Tycker Du att det har blivit säkrare eller farligare för gående och cyklister på 
Roknäsvägen? 

 
  Mycket säkrare 

  Säkrare  

   Ingen skillnad 

   Farligare 

   Mycket farligare 

  Vet ej 
 

10. Har Du varit med om någon händelse längs Roknäsvägen det senaste året som skulle 

ha kunnat bli en olycka? 

  Ja    Nej    Vet ej 

 Om Du svarat ja, vad hände: 

……………………………………………………………..………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
 

11. Vilken är din allmänna uppfattning om dagens utformning av Roknäsvägen? Vilka 
fördelar och nackdelar finns? Kan utformningen av Roknäsvägen förbättras, hur i 
sådana fall? 

 
……………………………………………………………..………………………………..

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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