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Förord 
Föreliggande undersökning har genomförts på uppdrag av Vägverket region 
Mälardalen. Vägverkets kontaktman har varit Fredric Gustafsson. Hans Thulin har 
varit samordnande projektledare och har tillsammans med Alexander Obrenovic 
svarat för avsnittet som gäller trafiksäkerhet och trafikantbeteende, Bo Karlsson 
har svarat för avsnittet som gäller gas- och partikelemissioner, Ulf Sandberg har 
tillsammans med Meiying Dong svarat för avsnittet om bulleremissioner och 
Sonja Forward har tillsammans med Inger Forsberg svarat för avsnittet som gäller 
enkätundersökning av olika trafikantgruppers acceptans för vidtagna åtgärder. 
Inger Linderholm och Liselotte Bergman, Trivector AB, har genomfört 
enkätundersökning och kvalitativt inriktade intervjuer av skolbarn, lärare och 
föräldrar för att utröna attityden till och beteendets påverkan av vidtagna 
trafiksäkerhetsåtgärder. Resultatet av den undersökningen finns redovisat i en 
särskild rapport. Utdrag och sammanfattande resultat från den rapporten redovisas 
också i detta VTI meddelande. Jörgen Larsson har varit lektör och Anita Carlsson 
har redigerat rapporten. 
 
Linköping i juni 2002. 
 
 
Hans Thulin 
Samordnande projektledare 
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Demoprojekt Region Mälardalen 
Resultat från undersökningar i fem tätorter år 2000/2001 
 
av Hans Thulin, Sonja Forward, Bo Karlsson, Ulf Sandberg 
Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI 
581 95 Linköping 
 
 
 
Sammanfattning 
Vägverket region Mälardalen gav Statens väg- och transportforskningsinstitut 
(VTI) i uppdrag att undersöka effekten av vidtagna åtgärder på sex stycken 
gatusträckor i de fem tätorterna: Enköping, Flen, Katrineholm, Västerås, Örebro 
(två gatusträckor).  

Målsättningen är att de åtgärdade sträckorna skulle kunna tjäna som goda 
exempel på verkningsfulla lösningar som också är kostnadsmässigt attraktiva. 

De förhållanden som skulle undersökas gällde trafiksituationen, hastighet och 
framkomlighet, trafikanternas beteende och säkerhet, deras attityd till trafik-
säkerhet och uppfattning om de åtgärder som vidtogs. Vidare skulle miljöpå-
verkan undersökas.  

Före- och efterstudier genomfördes. Samtliga sträckor videofilmades under en 
dag före respektive efter det att åtgärderna vidtagits. Det videofilmade materialet 
användes för att studera trafikanternas beteende och trafiksäkerhet och för att 
studera trafikflöde, framkomlighet och bilarnas hastigheter. VTIs s.k. "förföljelse-
bil" användes för att kartlägga hastighetsförloppet på tre av sträckorna – de två 
mätsträckorna i Örebro och sträckan i Katrineholm. Attitydundersökningarna 
genomfördes via enkät riktade till yrkesförare, övriga bilförare och oskyddade 
trafikanter. Intervjuer genomfördes med skolbarn, lärare och föräldrar. Beräkning 
av emissioner/avgaser och partiklar genomfördes med VTIs beräkningsprogram 
VETO. Detta gjordes för samtliga sträckor utom sträckan i Flen. Beräkningar av 
effekten på trafikbuller genomfördes i en av platserna – den i Katrineholm. 
Åtgärdernas effekt på miljökostnaden beräknades. Säkerheten, risken att skadas 
eller dödas beräknades med det indirekta riskmåttet separeringsgraden och med 
hjälp av krockvåldskurvan. Separeringsgraden är relaterad till risken för att olycka 
skall inträffa och krockvåldskurvan relaterad till skadekonsekvensen. Skattningen 
av riskförändringen erhålls som en produkt av de två måtten. Åtgärdernas effekt 
på olyckskostnaden beräknades och ställdes i relation till miljökostnaden.  

Trafiksäkerheten förbättrades markant i samtliga undersökta platser. Främsta 
orsaken till detta var den reducerande verkan åtgärderna hade på motorfordonens 
hastigheter. I exempelvis den undersökta platsen i Katrineholm där den fysiska 
förändringen bland annat bestod i att höja upp två närbelägna korsningar 
bedömdes risken för dödlig trafikskada ha minskat med storlekordningen 90 %. 
Sett över samtliga sex undersökta platser bedömdes som effekt av åtgärderna den 
årliga kostnaden för trafikskadade ha minskat med i genomsnitt 28 000 kr eller 
med 55 % per plats. Åtgärderna uppskattas ha ökat miljökostnaden per plats med i 
genomsnitt 2 100 kr eller 7 % sett på årsbasis. De tillfrågades uppfattning om 
åtgärderna var i allmänhet positiv, men det fanns också en relativt stor andel som 
uttryckte missnöje med åtgärderna. De oskyddade trafikanterna, av vilka en stor 
andel var skolungdomar, var som regel mer positiva till åtgärderna än bilförarna. 
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Åtgärderna var ju också primärt inriktade på att förbättra de oskyddade 
trafikanternas situation trafiksäkerhetsmässigt och framkomlighetsmässigt. Det 
tycktes också ha skett en viss positiv förändring av skolungdomarnas inställning 
till trafiksäkerhet. Möjligen var det engagemang bland skoleleverna i de 
närbelägna skolorna och också bland deras lärare och föräldrar, som beslutet att 
åtgärda platserna gav upphov till, en bidragande orsak till detta.  

Nedan följer sammanfattande resultat som gäller respektive undersökt plats. 
 

Enköping 
I Enköping gällde undersökningen ett avsnitt av Korsängsgatan i anslutning till 
centrum. Två avsmalningar med sidoförskjutning anlades där. Det arrangemanget 
täckte en sträcka om 100 meter. Åtgärden tycktes inte ha haft någon reducerande 
verkan på biltrafiken. Genomfartstrafiken var ungefär densamma vid före- och 
eftermätning. Av bilarna tvingades 16 % vänta för mötande trafik vid passage av 
avsmalningarna. Den totala väntetiden under dagtid baserad på mängden 2 600 
bilar uppskattas till 42 minuter. Medelhastigheten sjönk från 45 km/h till 30 km/h 
på det åtgärdade avsnittet. Hastigheten sjönk på intilliggande avsnitt av 
Korsängsgatan från 45 km/h till 37 km/h. Möjligen kan en del av denna 
minskning tillskrivas det förhållandet att lågfartsskylt med rekommenderad 
maxhastighet 30 km/h infördes för hela området i samband med att åtgärderna 
vidtogs. 

Då det gäller trafiksäkerhetseffekten är bedömningen att fotgängarnas och 
cyklisternas risk att dödas i kollision mot motorfordon minskade med drygt 3/4 
och risken att skadas svårt minskade med 2/5.  

Utsläppen från biltrafiken bedöms ha ökat med mellan 5–10 %. Denna ökning 
har att göra med den minskade hastigheten och den vid relativt låga hastigheter 
större utsläppsmängden per given sträcka. Ökningen av miljökostnaden på grund 
av utsläppen beräknades till cirka 2 000 kr sett på årsbasis, vilket kan jämföras 
med minskade kostnaden, cirka 10 000 kr för trafikskadade och dödade. 

De flesta av de som svarade på den enkät som riktade sig till bilförare ansåg att 
åtgärden hade försvårat för bilisterna. Denna uppfattning uttryckes särskilt tydligt 
av yrkesförarna. Man tyckte inte att det skett någon förbättring för de boende 
inom området eller för fotgängarna. Bilarnas hastigheter ansåg man hade minskat. 
Möjligen hade biltrafiken minskat något. Området innan åtgärden beskrevs som 
livligt med mycket biltrafik samtidigt som många skolungdomar vistades i 
området. I allmänhet tyckte man inte att det skett en sådan förändring att området 
kändes lugnare. Kommentarer som framkom var att avsmalningarna hade en 
stressande effekt eftersom man vid möte helst ville komma först in i avsmalningen 
för att slippa vänta. En del kommentarer fälldes också om ökat utsläpp då bilarna 
tvingades vänta och att barn och skolungdom efter ombyggnaden korsade gatan 
på fel ställe på grund av staket och planteringar som hade tillkommit. I någon 
kommentar poängterade man att man tyckte att miljön blivit vackrare genom 
ombyggnaden. 

Jämförelse mellan de bilförare som ofta promenerade i området och de som 
nästan bara passerade området med bil visade att den första gruppen inte var 
nöjdare än de andra, snarare tvärtom. Området hade inte blivit tryggare och 
hastigheten hade inte sänkts så mycket som man kanske hade önskat. Trots detta 
var det ändå den av de två grupperna som gav åtgärden högst betyg. En möjlig 
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förklaring av detta till synes paradoxala resultat kan vara att man ändå ansåg att 
det man gjort i varje fall var bättre än förut.  

Intervjuerna med skolbarn, deras föräldrar och lärare visade att de åtgärder som 
vidtogs på Korsängsgatan i allmänhet upplevdes som positiva. De gående och 
cyklister som passerade den undersökta sträckan av Korsängsgatan var som regel 
skolungdom. Problemet med bilar som körde för fort upplevdes som mindre i 
efterstudien än i förestudien. Undersökningen visade på en tendens till en positiv 
attitydförändring bland de tillfrågade vad gäller inställningen till trafiksäkerhet 
och beteende i trafiken. Som måhända en implikation av detta kunde man 
konstatera att användandet av cykelhjälm bland skolbarnen hade ökat. 
 
Flen 
I Flen gällde undersökningen Salstagatan mellan korsningarna med Sveavägen 
respektive Vasagatan. De åtgärder som vidtogs var att bygga om de två 
korsningarna till cirkulationsplatser. Vidare smalnades gatusträckan av och 
dimensionerades för möte mellan två personbilar. För att bryta den raka 
sträckningen som inbjöd till höga hastigheter gjordes en sidoförskjutning. De 
vidtagna åtgärderna reducerade biltrafiken något på Salstagatan och en viss 
ökning skedde av biltrafiken på Floragatan, som var en alternativväg. Omkring en 
tredjedel av bilisterna som skulle svänga vänster i cirkulationsplatsen vid 
Vasagatan körde mot gällande körriktning. Nästan var tionde bilist som körde 
Salstagatan västerut genade över rondellen vid Vasagatan. I cirkulationsplatsen 
vid Sveavägen förekom något enstaka felbeteende. Denna cirkulationsplats var 
större och också utmärkt med skylt, vilket inte gällde ”cirkulationsplatsen” vid 
Vasagatan. En tredjedel av bilisterna valde att gå ut i sidoutrymmet vid möte med 
annan personbil. Vid möte med tungt fordon utnyttjade båda parter sidoutrymmet. 
Medelhastigheten längs sträckan minskade från 45 km/h till 33 km/h.  

Då det gäller trafiksäkerhetseffekten är bedömningen att de gåendes och 
cyklisternas risk att dödas i kollision mot motorfordon minskade med 85 % och 
deras risk att skadas svårt minskade med 65 %. Kostnaden för trafikskadade och 
dödade uppskattas ha minskat med 8 500 kr sett på årsbasis 

De flesta av de bilförare som svarade på enkäten ansåg att förändringen av 
gatusträckan minskat biltrafiken och bilarnas hastigheter och förbättrat för 
fotgängare och cyklister men också försvårat för bilisterna. Nästan en tredjedel av 
de som svarade gav åtgärden ett mycket högt betyg. Området uppfattades innan 
åtgärden som otryggt och ganska riskabelt och bilarnas hastigheter uppfattades 
ofta som höga. Den allmänna uppfattningen var att åtgärden ökat tryggheten och 
minskat risken. En stor andel ansåg att den minskade körbanebredden skapade 
problem vid möte. Några tyckte som kommentar att cirkulationsplatserna var 
trånga och besvärliga att ta sig igenom och att de ledde till att man körde åt fel 
håll eller körde över rondellen. I några kommentarer framhölls det att övergångs-
ställen borde anläggas längs sträckan för att underlätta för de gående och för i 
synnerhet skolbarnen att ta sig över. Bland yrkesförarna fanns kommentarer som 
att tyngre fordon tvingas köra på fel sida, vänstertrafik, före och efter rondellen 
och att rondellen är felbyggd. Vidare att lyktstolpar och elskåp står för nära 
gatukanten och att det är svårt att angöra hållplatser med buss och att alla stopp 
som blir ökar avgasutsläppen. 

Intervjuerna med skolbarn, som ju ofta passerade Salstagatan som gående eller 
cyklist, deras föräldrar och lärare visade att de åtgärder som vidtogs på 



 

8 VTI meddelande 930 

Salstagatan upplevdes som positiva. Trafiksäkerhetsproblemen ansåg man hade 
minskat genom dessa. En viss positiv förändring av attityden till trafiksäkerhet 
och beteende i trafiken kunde man också konstatera. 
 
Katrineholm 
I Katrineholm gällde undersökningen Storgatan, avsnittet mellan och inklusive 
korsningarna med Tingshusgatan och Bievägen. Sträckan var cirka 100 meter. 
Den huvudsakliga åtgärden var att höja upp korsningarna. Resultatet visade att 
den tunga trafiken mer än halverades. Medelhastigheten sjönk med 20 km/h till en 
nivå runt 17 km/h i de upphöjda korsningarna. Enbart ett par procent av bilarna 
framfördes med hastigheter överstigande 30 km/h. Medelhastigheten sjönk med 
omkring 5 km/h på intilliggande avsnitt av Storgatan. Det gällde totalt en sträcka 
om 600 meter. 

Då det gäller trafiksäkerhetseffekten är bedömningen att de gåendes och 
cyklisternas risk att dödas i kollision mot motorfordon minskade med 90 % och 
risken att skadas svårt minskade med 65 %.  

Utsläppen från biltrafiken bedöms ha minskat med en knapp procent givet den 
förändring som skedde av antal passerande motorfordon och av trafiksamman-
sättningen. Att reduceringen inte blev större trots minskningen av trafiken och 
särskilt den tunga trafiken har att göra med det ryckiga körförlopp åtgärderna 
åstadkom. Miljökostnaden beräknas ha minskat enbart marginellt i platsen. 
Kostnaden för trafikskadade och dödade beräknats ha minskat med storleks-
ordningen 90 000 kronor sett på årsbasis. 

I Katrineholm studerades också förändringen i motorfordonens bulleremission 
på den åtgärdade platsen. För bedömningen utnyttjades modeller. Ljudnivån längs 
den studerade sträckan och vid de två upphöjda korsningarna bedöms ha minskat 
med 2 dB(A). Det är en måttlig förändring som ligger strax över gränsen för vad 
örat uppfattar som en förändring. Ökning skedde av den maximala ljudnivån. 
Denna ökning bedöms till 2 dB(A). Ökningen av den maximala ljudnivån har att 
göra med de anlagda upphöjningarna som ibland då tunga fordon passerar ger 
upphov till skrammel och annat ljud, som kan verka störande. 
 
Västerås 
I Västerås gällde undersökningen g/c-överfarten tvärs Vasagatan i den så kallade 
Bellevuekorsningen. Sträckan hade tidigare 70 km/h som skyltad hastighetsgräns. 
Denna ändrades strax innan föremätningen till 50 km/h. Syftet med åtgärden på 
g/c-överfarten var att minska bilarnas hastigheter och att minska de gåendes och 
cyklisternas exponeringssträcka. Ett körfält i vardera riktningen togs bort och ett 
körfält, det vänstra, i vardera riktningen höjdes upp och fick uppgift som körfält 
för vänstersvängande fordon. Kvar fanns ett oförändrat körfält i vardera 
riktningen. Arrangemanget påverkade inte biltrafikens storlek. Det förbättrade de 
gåendes och cyklisternas möjlighet att ta sig över gatan. Andelen gående som 
tvingades vänta på trottoaren innan passage minskade från 64 % till 48 %. 
Väntetiden per gående minskade med 10 %. Hastigheten sjönk från 56 km/h till 
46 km/h. Av bilarna passerade 4 % gång-/cykelöverfarten i de körfält som var 
upphöjda. Medelhastigheten var där 25 km/h. Man kan konstatera att en stor del 
(40 %) av de fordon som använde vänstersvängsfälten inte svängde vänster utan 
fortsatte rakt fram. Ofta uppstod denna situation i samband med omkörning. 
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Då det gäller trafiksäkerhetseffekten är bedömningen att de gåendes och 
cyklisternas risk att dödas i kollision mot motorfordon minskade med 75 % och 
att risken att skadas svårt minskade med 65 % och att risken att komma till skada 
halverades. 

Utsläppen från biltrafiken bedöms ha ökat motsvarande en halv procent givet 
oförändrad trafikmängd och trafiksammansättning. Det innebär en marginell 
miljökostnadsökning. Den vidtagna åtgärden beräknas ha minskat kostnaden för 
trafikskadade och dödade med cirka 40 000 kronor sett på årsbasis. 

De flesta av de som besvarade enkäten, bilförare och boende i området, ansåg 
att förändringen av korsningen minskat bilarnas hastigheter och förbättrat för de 
oskyddade trafikanterna. Biltrafiken ansåg man dock inte hade minskat, vare sig 
den tunga trafiken eller personbilstrafiken. De som ofta promenerade i området 
ansåg inte lika entydigt som övriga att bilarnas hastigheter hade minskat. De gav 
också åtgärden ett högre betyg än övriga svarande. En stor del av de svarande 
ansåg att de vidtagna åtgärderna var positiva, en fjärdedel tyckte att platsen eller 
området blivit tryggare och också lugnare. Bland de kommentarer som framkom 
var bland annat att vägsträckan för filbyte mellan trafikljus och övergångsställe 
var kort och skapade problem. En annan kommentar var att det blivit sämre 
eftersom den ena filen enbart kunde användas för vänstersväng. Andra 
kommentarer var att man borde anlägga en gång-/cykeltunnel istället och att man 
borde göra om korsningen till cirkulationsplats. Det framhölls också i en del 
kommentarer att man tyckte att åtgärden var bra eftersom trafiken blivit lugnare 
och att det blivit bättre för fotgängarna.  
 
Örebro 
I Örebro undersöktes två sträckor – en på Hjortstorpsvägen och en på 
Hagmarksgatan. Samma åtgärd vidtogs på de båda sträckorna. Gatorna smalnades 
av med sidoförskjutning, vilket gjorde det omöjligt för bilar att mötas. I avsmal-
ningen på Hjortstorpsvägen sjönk medelhastigheten från 42,5 km/h till drygt 
31 km/h. På Hagmarksgatan sjönk medelhastigheten från 35 till 31 km/h. Skyltad 
hastighet var här 30 km/h. På Hjortstorpsvägen var skyltad hastighet 50 km/h före 
åtgärden, som i och med åtgärden ändrades till lågfartsväg med rekommenderad 
högsta hastighet 30 km/h. På Hjortstorpsvägen var trafikflödet större än det var på 
Hagmarksgatan. Vissa framkomlighetsproblem förelåg emellanåt för bilisterna på 
Hjortstorpsvägen då de skulle passera genom avsmalningen. Av bilarna tvingades 
12 % vänta. Den genomsnittliga väntetiden för väntande bil var 5 sekunder. Det 
innebar en total väntetid om 25 minuter (dagtid) vid trafikmängden 3 600 fordon. 
Någon väntetid förekom knappast för motorfordonstrafikanterna på Hagmarks-
gatan i samband med passage genom avsmalningen. Andelen gående som 
tvingades vänta vid avsmalningen innan passage över Hjortstorpsvägen minskade 
från 29 % till 21 %. Väntetiden halverades. På Hagmarksgatan var flödet så litet 
att det inte skapade väntetider för de gående. Registrering av hastighetsförloppet 
längs de två sträckorna visade att medelhastigheten sjönk även utanför 
avsmalningen. På Hjortstorpsvägen gällde detta en sträcka om 250 meter, på 
Hagmarksgatan en sträcka om 175 meter. 

Då det gäller trafiksäkerhetseffekten är bedömningen att de gåendes och 
cyklisternas risk att dödas i kollision mot motorfordon halverades i de båda 
platserna. Risken för svår skada minskade med cirka en tredjedel. 
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Givet oförändrad trafikmängd bedöms åtgärden på Hagmarksgatan ha minskat 
utsläppet från biltrafiken något, cirka 4 %. Skälet till minskningen är den 
minskade hastigheten och en bibehållen jämn trafikrytm. Den relativt ringa 
trafiken och den låga risknivån gör att effekten på miljökostnaden och olycks- 
eller skadekostnaden blir marginell.  

Den ryckigare trafikrytmen som åtgärden på Hjortstorpsvägen resulterade 
också i ökat utsläpp från biltrafiken. Vid oförändrad trafikmängd bedömdes denna 
ökning till 20 %. Åtgärden på Hjortstorpsvägen tycks dock ha minskat antalet 
passerande motorfordon. Tar man hänsyn till detta blir ökningen av utsläppen på 
platsen i stället cirka 10 %. Detta svarar mot en ökning av miljökostnaden med 
storleksordningen 6 000 kronor sett på årsbasis. Den årliga kostnaden för 
trafikskadade och trafikdödade beräknas till följd av åtgärden ha minskat med 
storleksordningen 18 000 kronor. 

De flesta av de bilförare som svarade på enkäten ansåg att åtgärden hade 
försvårat för bilisterna men samtidigt förbättrat för de oskyddade trafikanterna. 
Den hade minskat hastigheterna. Denna uppfattning uttrycktes mer entydigt av de 
bilister som sällan eller aldrig nyttjade åtgärderna som fotgängare än av de 
bilförare som också ofta gick i området. Yrkeschaufförerna angav nästan entydigt 
att åtgärden försämrat framkomligheten för yrkestrafiken. De av de svarande som 
angav att de ofta gick i området tyckte också att åtgärden ökat tryggheten. Som 
kommentarer angavs bland annat att man borde underlätta framkomligheten 
istället för att försvåra den och att köer uppstår. En annan kommentar som 
framkom var att fartdämpande åtgärder leder till ökat utsläpp på grund av stopp 
och starter. Avsmalningen på Hagmarksgatan uppfattades som mer positiv än 
avsmalningen på Hjortstorpsvägen. Fler ansåg att den skapat större trygghet och 
lugn. Fler ansåg den mer positiv för fotgängarna. Man ansåg också att den inte var 
ett lika stort hinder för bilisterna. 

Intervjuerna med skolbarn, deras föräldrar och lärare visade viss positiv 
förändring av attityden till trafiksäkerhet och beteende i trafiken. Trafiksäkerhets-
problemet hade minskat, åtminstone var det uppfattningen bland skolbarnen på 
Eklundaskolan vid Hagmarksgatan. Man uppfattade också åtgärderna som 
positiva. Skolbarnen på Norrbyskolan vid Hjortstorpsvägen upplevde trafiksäker-
hetsproblemen som mindre. De var också äldre än de tillfrågade skolbarnen på 
Eklundaskolan. Om åtgärderna rådde delade meningar. En del menade att de var 
bra för de oskyddade trafikanterna, andra att de var mindre bra för bilisterna. 
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Demonstration project in the Mälardalen Region 
The results of investigations in five towns in 2000/2001 
 
Hans Thulin, Sonja Forward, Bo Karlsson, Ulf Sandberg 
Swedish Road and Transport Research Institute (VTI) 
SE-581 95 Linköping 
 
 
Summary 
The Mälardalen Region of the Swedish Road Administration commissioned the 
Swedish Road and Transport Research Institute (VTI) to investigate the effects of 
measures taken on six streets in the five towns of Enköping, Flen, Katrineholm, 
Västerås and Örebro (two streets). 

The aim is that the sections of the streets where measures have been taken 
should serve as good examples of effective solutions that are also attractive as 
regards costs. 

The conditions to be investigated were traffic situation, speed and 
traffickability, the behaviour and safety of road users, their attitude regarding 
traffic safety and their impressions of the measures that had been taken. The 
impact on the environment was also to be investigated. 

Before and after studies were carried out. All sections were videoed over a day 
before and after the measures were taken. The video footage was used to study the 
behaviour and traffic safety of road users, traffic flow, traffickability and vehicle 
speeds. The "pursuit vehicle" of VTI was used to chart the speeds on three of the 
sections – the two measurement sections in Örebro and the section in 
Katrineholm. Attitude surveys were conducted through questionnaires addressed 
to public transport drivers, other drivers and pedestrians and cyclists. Interviews 
were held with school children, teachers and parents. Emissions/exhausts and 
particles were estimated using the VTI program VETO. This was done on all 
sections with the exception of that in Flen. Estimates of the effect of traffic noise 
were made at one of the sites – that at Katrineholm. The effect of the measures on 
environmental costs was estimated. Safety, the risk of being injured or killed was 
estimated by the indirect risk index degree of separation and with the help of the 
crash injury curve. The degree of separation is related to the risk that an accident 
will occur, and the crash injury curve is related to the consequences of injury. An 
estimate of the change in risk is obtained as a product of these two indices. The 
effect of the measures on the accident cost was calculated and examined in 
relation to the environmental cost. 

Traffic safety had markedly improved at all investigated sites. The primary 
reason for this was the effect the measures had in reducing vehicle speeds. For 
instance, at the investigated site in Katrineholm where one of the physical changes 
made was to raise the level of two neighbouring intersections, the risk of fatal 
traffic injury was judged to have been reduced by about 90 %. For all the six 
investigated sites, the annual cost for traffic injuries is considered to have been 
reduced, due to the effect of the measures, by an average SEK 28,000 or 55 % per 
site. The measures are estimated to have increased the environmental cost per site 
by SEK 2100 or 7 % on average, on an annual basis. The impression of those 
interviewed regarding the measures was generally favourable, but there was also a 
relatively large proportion who expressed displeasure with the measures. 
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Pedestrians and cyclists, a large proportion of whom were school children, were 
as a rule more positive to the measures than drivers. 

The primary purpose of the measures had, after all, been to improve the 
situation of pedestrians and cyclists with regard to traffic safety and access. A 
certain positive change in the attitude of school children to traffic safety was also 
discernible. One possible reason for this was the engagement created among the 
school children in the nearby schools and also among their teachers and parents 
by the decision to improve these sites. 

The results relating to each investigated site are summarised below. 
 
Enköping 
In Enköping the investigation related to a section of Korsängsgatan adjacent to the 
town centre. A chicane was constructed here. This arrangement covered a length 
of 100 m. This measure did not appear to have had any effect in reducing 
vehicular traffic. Through traffic was approximately the same during the before 
and after measurements. 16 % of vehicles had to wait for meeting traffic at the 
narrowed sections. Total waiting time during the day, based on the count of 2600 
vehicles, was estimated at 42 minutes. Mean speed dropped from 45 km/h to 
30 km/h over the section where the chicane had been constructed. On the 
adjoining section of Korsängsgatan speed dropped from 45 to 37 km/h. Some of 
this reduction might be ascribable to the erection, at the time the measures were 
taken, of signs showing the recommended speed for the whole area as 30 km/h. 

As regards traffic safety effects, the assessment is that the risk of pedestrians 
and cyclists being killed in a collision with a motor vehicle has been reduced by 
over 3/4, and the risk of being seriously injured by 2/5. 

Emissions from vehicular traffic are judged to have increased by 5–10 %. This 
increase is a consequence of the lower speed and the greater quantity of emissions 
per a given distance at relatively low speeds. The increase in environmental costs 
due to the emissions is estimated at ca SEK 2000 on an annual basis, which can be 
compared with the lower cost, ca SEK 10,000, for injuries and fatalities in traffic. 

Most of those who answered the questionnaire addressed to drivers considered 
that the measure had made things more difficult for motorists. This opinion is 
expressed very clearly by public transport drivers. Respondents did not think that 
there had been any improvement for those living in the area or for pedestrians. 
The speed of vehicles is considered to have been reduced, and vehicular traffic 
possibly also. The area prior to the measure was described as busy with a lot of 
vehicular traffic, and with many school pupils in the area. The general opinion 
was that the change that had taken place did not result in the area feeling more 
peaceful. The comments made were that the chicane had a stressful effect since, 
on meeting another vehicle, drivers wanted to get to the narrowed section first 
instead of having to wait. Some comments were also made that  emissions had 
increased due to vehicles having to wait, and that after the alterations children and 
pupils crossed the street at the wrong point because of the barriers and the plants. 
Some comments made the point that the environment had been made more 
pleasant due to the alterations. 

A comparison of drivers who often walked in the area and those who only 
passed through the area by car showed that the first group was not more pleased 
than the second, rather the contrary. The area had not become safer and the speed 
of vehicles had not been reduced as much as would perhaps have been expected. 
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In spite of this, however, it was this group of the two that praised the measures 
most. One possible explanation for this seemingly paradoxical result may be that 
it was considered that what had been done was nevertheless an improvement. 

Interviews with school children, their parents and teachers showed that the 
measures taken on Korsängsgatan were generally considered as positive. The 
pedestrians and cyclists who passed through the investigated section of 
Korsängsgatan were generally school children. The problem due to vehicles 
driving too fast was perceived less serious in the after study than in the before 
study. The investigation revealed a trend for a positive change in attitude among 
those interviewed as regards traffic safety and behaviour in traffic. The fact that 
an increase in the use of cycle helmets by school children could be noted may be a 
consequence of this. 
 
Flen 
In Flen the investigation related to Salstagatan between the intersections with 
Sveavägen and Vasagatan. The measures taken were conversion of these two 
intersections into roundabouts. A narrowed section, designed for two cars passing, 
was also constructed in the street. In order to eliminate the straight section which 
encouraged high speeds, the narrowed section was installed at the side of the 
street.  The measures slightly reduced vehicular traffic on Salsagatan while there 
was some increase in vehicular traffic on Floragatan which was an alternative 
route. About a third of the motorists who wanted to turn left at the roundabout at 
Vasagatan drove on the wrong side of the road. Almost one in ten motorists who 
drove westwards on Salstagatan drove over the traffic island at Vasagatan. There 
were only a few traffic violations at the roundabout at Sveavägen. This 
roundabout was larger and was also signposted. One in three of the motorists 
decided to drive into the space at the side on meeting another car. On meeting a 
heavy vehicle, both parties made use of this space. Mean speed over this section 
dropped from 45 to 33 km/h. 

As regards traffic safety, it is considered that the risk of pedestrians and 
cyclists being killed in a collision with a motor vehicle decreased by 85 % and 
their risk of being seriously injured by 65 %. The cost for traffic injuries and 
fatalities was estimated to have been reduced by SEK 8500 on an annual basis. 

Most of the drivers who answered the questionnaire considered that the change 
over the section had reduced vehicular traffic and vehicle speeds and improved 
the situation for pedestrians and cyclists, but at the same time made it more 
difficult for motorists. Almost one in three of those who answered gave the 
measure very high marks. Before the measure, the area was considered very 
unsafe and quite hazardous, and vehicle speeds were often considered to be high. 
The general opinion was that the measure had increased safety and reduced the 
risk. A large proportion were of the opinion that the reduced carriageway width 
caused difficulties on meeting another vehicle. Some commented that the 
roundabouts were tight and difficult to drive through, and resulted in people 
driving the wrong way or over the traffic island. The point made in some 
comments was that the pedestrian crossing should be located along the section 
concerned to make it easier for pedestrians and especially for school children to 
cross the street. Comments made by public transport drivers were that heavy 
vehicles had to drive on the wrong – left – side before and after the roundabout 
and that the design of the roundabout is wrong. Further comments were that the 
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lighting columns and electricity boxes are too near the edge of the road and that it 
is difficult to drive in to bus stops, and that all the stop-go driving increases 
exhaust emissions. 

Interviews with school children who often passed through Salstagatan as 
pedestrians or cyclists, their parents and teachers, showed that the measures taken 
on Salstagatan were seen in a favourable light. It was considered that the measures 
had reduced traffic safety problems. Some positive change in attitudes towards 
traffic safety and behaviour in traffic could also be discerned. 
 
Katrineholm 
In Katrineholm the investigation related to Storgatan, the section between and 
including the intersections with Tingshusgatan and Bievägen. The length of the 
section was 100 m. The main measure was to raise the level of the intersections. 
The result was that heavy traffic was cut by more than half. At the raised 
intersections, mean speed dropped by 20 km/h to a level around 17 km/h. Only a 
few per cent of vehicles drove at speeds exceeding 30 km/h. On the adjoining 
section of Storgatan the mean speed dropped by about 5 km/h. The total length 
affected was 600 m. 

As regards traffic safety, it is considered that the risk of pedestrians and 
cyclists being killed in a collision with a motor vehicle decreased by 90 % and the 
risk of being seriously injured by 65 %. 

Emissions by motor vehicles are considered to have decreased by not quite 1 % 
in spite of the change in the number of vehicles passing and the composition of 
traffic. The reason that the reduction was no greater in spite of the decrease in 
traffic and especially heavy traffic is to do with the uneven driving pattern due to 
the measures. The environmental cost is estimated to have decreased only 
marginally at the site. The cost for traffic injuries and fatalities is estimated to 
have been reduced by about SEK 90,000 on an annual basis. 

In Katrineholm the change in noise emission by vehicles was also studied at 
the site. Models were used for the assessment. The sound level along the studied 
section and at the two raised intersections was considered to have been reduced by 
2 dB(A). This is a moderate change that lies just above the limit of what the ear 
perceives as a change. The maximum sound level had increased. The rise is 
estimated at 2 dB(A). The increase in maximum sound level is due to the raised 
intersections which, when heavy vehicles pass through, sometimes give rise to 
rattling and other sounds that may be irritating. 
 
Västerås 
In Västerås the investigation related to the pedestrian and cyclist crossing over 
Vasagatan at the Bellevue intersection. The section previously had speed limit 
signs of 70 km/h. This had been changed just prior to the before measurement to 
50 km/h. The object of the measure at the pedestrian and cyclist crossing was to 
reduce the speed of vehicles and the exposure distance of pedestrians and cyclists. 
One lane in each direction was removed and one lane, the one on the left, in each 
direction was raised and served as a lane for vehicles turning left. In each 
direction one lane was left unchanged. The arrangement did not affect traffic 
volume. It made it easier for pedestrians and cyclists to cross the street. The 
proportion of pedestrians who had to wait at the kerb before crossing was reduced 
from 64 % to 48 %. Waiting time per pedestrian was reduced by 10 %. Speed 
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dropped from 56 to 46 km/h. 4 % of vehicles passed the pedestrian/cyclist 
crossing on the lane that had been raised. Mean speed there was 25 km/h. It was 
found that a high proportion (40 %) of the vehicles that used the left-turning lane 
did not turn left but carried straight on. This situation often occurred in 
conjunction with overtaking. 

As regards the traffic safety effect, it is considered that the risk of pedestrians 
and cyclists being killed in a collision with a motor vehicle decreased by 75 %, 
the risk of being seriously injured by 65 %, and the risk of being injured by 50 %. 

Emissions by vehicular traffic are considered to have increased by one half per 
cent assuming no change in traffic volume and composition. This means a 
marginal increase in environmental cost. The measure taken is estimated to have 
reduced the cost for traffic injuries and fatalities by about SEK 40,000 on an 
annual basis. 

Most of those who responded to the questionnaire, drivers and people living in 
the area, considered that the change at the intersection had reduced vehicle speeds 
and improved the situation for pedestrians and cyclists. It was however considered 
that neither heavy traffic nor car traffic had decreased. Those who often walked in 
the area did not consider quite as definitely as the others that speeds had dropped. 
These also gave the measure higher marks than the other respondents. A large 
proportion of those who answered were of the opinion that the measures taken 
were positive, one in four considered that the site or the area had become safer 
and had also become calmer. The comments made included the observation that 
the distance for changing lanes between the traffic lights and the crossing was too 
short and caused difficulties. Another comment was that the situation had 
deteriorated since one lane could be used only for turning left. Other comments 
were that a pedestrian/cyclist tunnel should be built instead and that the 
intersection should be converted into a roundabout. A number of comments also 
stated that they were in favour of the measure since traffic had slowed down and 
the situation of pedestrians had improved. 
 
Örebro 
In Örebro two sections were investigated, one on Hjortstorpsvägen and one on 
Hagmarksgatan. The same measure had been taken on both sections. A build-out 
was constructed, which made it impossible for two vehicles to pass each other. At 
the narrowed section on Hjortstorpsvägen mean speed dropped from 42.5 to just 
over 31 km/h. On Hagmarksgatan the mean speed was reduced from 35 to 
31 km/h. The signposted speed limit here was 30 km/h. On Hjortstorpsvägen the 
signposted speed limit prior to the measure was 50 km/h which was reduced at the 
time of the measure to 30 km/h. On Hjortstorpsvägen the traffic volume was 
greater than on Hagmarksgatan. There were some problems of access for vehicles 
on Hjortstorpsvägen at times when they were to drive through the narrowed 
section. 12 % of vehicles were obliged to wait. The mean waiting time per vehicle 
was 5 seconds. This means a total waiting time of 25 minutes (daytime) for a 
traffic volume of 3600 vehicles. There was hardly any waiting time for motorists 
on Hagmarksgatan when passing through the narrowed section. The proportion of 
pedestrians who had to wait at the narrowed section before crossing 
Hjortstorpsvägen decreased from 29 % to 21 %. The waiting time was cut by half. 
On Hagmarksgatan the volume was so small that pedestrians did not have to wait. 
Recording of speeds along the two sections showed that the mean speed was 
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reduced also outside the narrowed sections. On Hjortstorpsvägen the distance 
affected was 250 m and that on Hagmarksgatan 175 m. 

As regards the traffic safety effect, it is considered that the risk of pedestrians 
and cyclists being killed in a collision with a motor vehicle was cut by half at both 
sites. The risk of being seriously injured decreased by about one third. 

Assuming no change in traffic volume, the measure on Hagmarksgatan is 
considered to have slightly reduced emissions by vehicular traffic, by about 4 %. 
The reason for this decrease is the reduction in speed and maintenance of an even 
traffic rhythm. Owing to the relatively low traffic and the low level of risk, the 
effect on environmental cost and the accident or injury cost is marginal. 

The more uneven traffic rhythm caused by the measure on Hjortstorpsvägen 
also resulted in greater emissions by vehicles. Assuming no change in traffic 
volume, this increase was estimated at 20 %. However, the measure on 
Hjortstorpsvägen appears to have reduced the number of passing vehicles. If this 
is taken into consideration, the increase in emissions at the site is reduced to about 
10 %. This is equivalent to an increase in environmental cost by about SEK 6000 
on an annual basis. The annual cost for injuries and fatalities in traffic is 
considered to have decreased by about SEK 18,000 as a consequence of the 
measure. 

Most of the drivers who answered the questionnaire were of the opinion that 
the measure had made conditions worse for motorists while at the same time 
improving the situation of pedestrians and cyclists. It had reduced speeds. This 
view was expressed more clearly by the drivers who seldom or never made use of 
the measures as pedestrians, than by the drivers who also walked in the area. 
Public transport drivers stated practically unanimously that the measure had 
reduced access for public transport vehicles. Those of the respondents who stated 
that they often walked in the area also considered that the measure had enhanced 
safety. Some of the comments stated that traffickability ought to have been 
improved rather than impeded, and that there were queues. Another comment was 
that measures to reduce speed increase emissions owing to stop and start driving. 
The narrowing on Hagmarksgatan was seen as more positive than that on 
Hjortstorpsvägen. More respondents considered that it had created greater safety 
and quieter conditions. More considered it to be more favourable for pedestrians. 
It was also considered that it was not such a major obstacle for drivers. 

Interviews with school children, their parents and teachers, showed some 
positive change in the attitude towards traffic safety and behaviour in traffic. At 
least according to the opinion of school children at Eklunda School on 
Hagmarksgatan, the traffic safety situation had improved. The measures were also 
seen as positive. The pupils at Norrby School on Hjortstorpsvägen perceived the 
traffic safety problem as less serious. These were older than the school children 
interviewed at Eklunda School. Opinions were divided concerning the measures 
taken. Some thought that they were good for pedestrians and cyclists, and others 
that they were not so good for motorists. 
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1 Bakgrund och beskrivning av uppdraget 
Vägverkets region Mälardalen gav Statens väg- och transportforskningsinstitut 
(VTI) i uppdrag att studera effekten av vidtagna åtgärder som gällde sex stycken 
s.k. demonstrationsprojekt på det kommunala vägnätet i fem tätorter. Dessa 
tätorter var Enköping, Katrineholm, Flen, Västerås och Örebro. Avsikten från 
Vägverkets sida var att mot bakgrund av regeringens 11-punktprogram skapa och 
sprida kunskap om åtgärder och förändringar av tätortsgator som kan tjäna som 
goda exempel på lösningar som är billiga och som ger god förbättring av 
trafikanternas säkerhet och framkomlighet och som också är acceptabla då det 
gäller påverkan på miljön. 

VTIs uppdrag bestod i att via före- och eftermätningar bedöma effekten av 
vidtagna åtgärder. De åtgärder som vidtogs var i första hand fysiska åtgärder som 
påverkade motorfordonens hastigheter. Det gällde gatusträckor med arrangemang 
av åtgärder innefattande upphöjning av g/c-överfart, upphöjning av korsning, 
avsmalning och sidoförskjutning och också utnyttjande av beläggningsmaterial 
som komplement till de fysiska åtgärderna för att bland annat förstärka 
trafikantens upplevelse av ett reducerat gaturum. 

Målsättningen med undersökningen var att få en samlad bild av effekten av de 
vidtagna åtgärderna. Det gällde effekten på trafiksäkerheten. Det gällde effekten 
på framkomligheten. Det gällde effekten på miljön och det gällde inte minst hur 
trafikanterna upplevde effekten av åtgärderna. Det stod uppdragstagaren fritt att 
föreslå mätmetodik. De förhållanden som skulle undersökas kan kort samman-
fattas i följande punkter: 

• Hastighets- och flödessituationen.  
• Trafikantbeteendet och trafikanternas säkerhet. 
• Miljöpåverkan. 
• Trafikanternas uppfattning om de vidtagna åtgärdernas effekt. 

 
Mätningarna skulle genomföras under maj/juni år 2000 (föremätning) och år 2001 
(eftermätning). I tre av orterna, Enköping, Flen och Örebro, där de undersökta 
platserna låg i anslutning till skolor skulle dock mätningarna ske minst en vecka 
innan vårterminens slut. 
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2 Beskrivning av demonstrationsprojekten 
2.1  Enköping – Korsängsgatan 
Den aktuella sträckan utgör en del av Korsängsgatan som är belägen öster om 
centrum och fungerar som uppsamlingsgata och infart till området Korsängen, 
som är ett äldre villaområde. Längs norra delen av sträckan ligger gymnasium, 
grundskola och förskola. Längs den södra delen ligger villabebyggelsen. Många 
elever korsar gatan på sin väg till och från skolan och även under skoltid. 
Trafikflödet på gatan uppgår till drygt 3000 fordon per dygn. Hela områden 
åtgärdas etappvis under en fyraårsperiod där syftet är att anpassa miljön till 
hastigheten 30 km/h. Den åtgärd som genomfördes på Korsängsgatan och som 
ingår i denna undersökning var att anlägga en port vid den västra infarten till 
området i form av avsmalning av gatan med sidoförskjutning. Två avsmalningar 
anlades längs en sträcka på cirka 100 meter. Tanken med detta var att reducera 
fordonens hastigheter och att förhoppningsvis genom åtgärden också reducera 
biltrafikens storlek och speciellt mängden genomfartstrafik. 
 

 
Figur 2.1  Enköping, Korsängsgatan vid korsningen med Stränggatan före 
åtgärd, riktning mot centrum. Foto: Vägverket Region Mälardalen. 
 

 
Figur 2.2 Enköping, Korsängsgatan vid korsningen med Stränggatan efter 
åtgärd, riktning mot centrum. Foto: Vägverket Region Mälardalen.  
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Figur 2.3 Enköping, Korsängsgatan efter åtgärd, avsmalningarna sett från 
centrum. Foto: Vägverket Region Mälardalen.  
 
2.2  Flen – Salstagatan 
Den aktuella sträckan utgörs av Salstagatan mellan korsningen med Sveavägen 
och Vasagatan – en sträcka på cirka 400 meter. Gatan ingår i huvudgatunätet. 
Sträckan ligger i ett bostadsområde med flervåningshus. På södra sidan ligger en 
skola. Gatan passeras av många gående och cyklister varav en stor del är 
skolungdom. Bilflödet är i storleksordningen 1000 fordon per dygn. Gatan var 
bred och rak vilket inbjöd till höga hastigheter. För att bryta Salstagatans långa 
raka linje gjordes en sidoförskjutning. Gatan dimensionerades för möte mellan två 
personbilar på en bredd om cirka 4 meter – ett asfalterat körfält om 2 meter i 
vardera riktningen. Körbanorna delades med två rader storgatsten. För att 
möjliggöra möte mellan tunga fordon anlades på vardera sidan ett cirka 1 meter 
brett sidoområde betstående av kullersten. En cirkulationsplats anlades i kors-
ningen med Sveavägen. I korsningen med Vasagatan anlades en överkörningsbar 
rondell. Träd planterades för att ge gaturummet en inramning. 
 

 
Figur 2.4  Flen, Salstagatan från korsningen med Sveavägen före åtgärd. 
Foto: Vägverket Region Mälardalen.  
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Figur 2.5  Flen, Salstagatan från korsningen med Sveavägen efter åtgärd. 
Foto: Vägverket Region Mälardalen.  
 

 
Figur 2.6  Flen, Salstagatan efter åtgärd, sidoförskjutningen, riktning från kors-
ningen med Sveavägen. Foto: Vägverket Region Mälardalen.  
 

 
Figur 2.7  Flen, Salstagatan efter åtgärd, överkörningsbar rondell i korsningen 
med Vasagatan, riktning mot korsningen med Sveavägen.  
Foto: Vägverket Region Mälardalen.  
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2.3  Katrineholm – Storgatan 
Den för åtgärder aktuella sträckan i Katrineholm är Storgatan mellan 
Tingshusgatan och Bievägen inklusive dessa två korsningar. Gatan klassas som 
huvudgata. Den trafikeras av cirka 6 000 fordon per dygn. Den trafikeras också av 
många tunga fordon av vilka en stor del använder gatan som genvägsalternativ. 
Gatan korsas av många gående och cyklister eftersom den ligger i anslutning till 
järnvägsstationen och resecentrum. Det är också många gående och cyklister som 
korsar gatan på väg till och från centrum. De åtgärder som vidtogs var att förhöja 
de två korsningarna Storgatan/Tingshusgatan och Storgatan/Bievägen. Gatan 
smalnades av till 7,5 meters bredd från cirka 12 meter. Upplevelsen av avsmal-
ningen förstärktes genom att lägga smågatsten i körfälten och storgatsten emellan 
och utanför körfälten. Körfältens sammanlagda bredd var 5,5 meter. I korsning-
arna lades också olika slag av gatsten 
 

 
Figur 2.8  Katrineholm, Storgatan från korsningen med Bievägen före åtgärd. 
Foto: Vägverket Region Mälardalen. 
 

 
Figur 2.9  Katrineholm, Storgatan från korsningen med Bievägen efter åtgärd. 
Foto: Vägverket Region Mälardalen.  
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Figur 2.10  Katrineholm, korsningen mellan Storgatan och Bievägen efter åtgärd. 
Foto: Vägverket Region Mälardalen.  
 
2.4  Västerås – Vasagatan, "Bellevuekorsningen" 
Mätplatsen omfattar gång-/cykelpassagen över Vasagatan i den så kallade 
Bellevue-korsningen. Vasagatan är en infartsgata. Dygnsflödet är cirka 15000 for-
don. G/c-överfarten används av gående och cyklister som skall till och från 
idrottsanläggningen. Den används också av många skolungdomar som nyttjar 
idrottsanläggningen under skoltid. Innan åtgärden hade gatan fyra filer plus två 
separata körfält för vänstersväng där g/c-passagen var belägen De många körfält 
som g/c-trafikanterna måste ta sig över och bilarnas hastigheter var förhållanden 
som skapade säkerhetsproblem. Åtgärder vidtogs i syfte att hastighetssäkra gång- 
och cykelöverfarten och att reducera antalet körfält.. Som ett led i detta ändrades i 
april månad år 2000, dvs. cirka en månad innan föremätningen gjordes, den 
skyltade hastigheten från 70 km/h till 50 km/h. De ytterligare åtgärder som 
vidtogs var att ta bort ett genomgående körfält i vardera riktningen och att höja 
upp övergångsstället i de två körfälten, ett i vardera riktningen, för vänster-
svängande motorfordon.  
 

 

 
Figur 2.11  Västerås, Bellevuekorsningen före åtgärd. 
Foto: Vägverket Region Mälardalen.  
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Figur 2.12  Västerås, Bellevuekorsningen efter åtgärd.  
Foto: Vägverket Region Mälardalen.  
 

 
Figur 2.13  Västerås, g/c-överfarten i Bellevuekorsningen efter åtgärd. 
Foto: Vägverket Region Mälardalen.  
 
2.5  Örebro – Hagmarksgatan och Hjortstorpsvägen 
I Örebro undersöks två sträckor Hagmarksgatan och Hjortstorpsvägen. 
Hjortstorpsvägen är huvudgata med drygt 5 000 fordon per dygn och med stor del 
genomfartstrafik och även tung trafik. Den skyltade hastighetsgränsen var 
50 km/h. Hagmarksgatan är också klassad som huvudgata men ligger i ett 30-
område. Dygnsflödet är betydligt lägre, drygt 2 000 fordon. Här finns också en 
viss genomfartstrafik, men i huvudsak trafikeras gatan av de som bor inom 
området. Vid den aktuella delen av Hagmarksgatan finns skola på ena sidan och 
idrottsplats på den andra. Många skolungdomar passerar över gatan. På den 
aktuella delen av Hjortstorpsvägen finns också skola, men här passeras gatan 
förutom av ungdomar också av äldre. 

På de två sträckorna vidtogs samma typ av åtgärd – en avsmalning inklu-
derande sidoförskjutning, som gjorde den dubbelriktade gatan till en avsmalnad 
gata som inte medgav möte och där fordon i båda riktningarna hade väjningsplikt 
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enligt bestämmelser i trafikförordningen. Syftet med åtgärden var förutom att 
minska motorfordonens hastigheter att minska de gåendes exponering för 
biltrafiken. På båda platserna fanns övergångsställen. Dessa behölls också efter 
åtgärden. Avsikten med att vidta samma åtgärd på båda sträckorna var bland annat 
för att kunna studera hur åtgärden fungerar under olika trafikförhållanden.  
 

 
Figur 2.14  Örebro, Hagmarksgatan före åtgärd, riktning mot Eklundavägen. 
Foto: Vägverket Region Mälardalen.  
 

  
Figur 2.15  Örebro, Hagmarksgatan efter åtgärd, riktning mot Eklundavägen. 
Foto: Vägverket Region Mälardalen. 
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Figur 2.16  Örebro, Hagmarksgatan efter åtgärd, riktning från Eklundavägen. 
Foto: Vägverket Region Mälardalen.  
 

 
Figur 2.17  Örebro, Hjortstorpsvägen före åtgärd, riktning mot Längbrogatan. 
Foto: Vägverket Region Mälardalen.  

 
 

 
Figur 2.18  Örebro, Hjortstorpsvägen före åtgärd, riktning från Längbrogatan. 
Foto: Vägverket Region Mälardalen.  
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Figur 2.19  Örebro, Hjortstorpsvägen efter åtgärd, riktning från Längbrogatan. 
Foto: Vägverket Region Mälardalen.  
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3  Metodbeskrivning  
Samtliga platser videofilmades. Resultaten av filmningen låg till grund för 
kartläggningen av trafik- och trafikantflöden och beteendesituationen. Det filmade 
materialet användes också för att registrera motorfordonens hastigheter längs 
gatusträckor och över gång- och cykelpassager.  

Filmning skedde under en dag i var och en av de sex undersökningsplatserna 
och ägde rum under dagtid mellan 07.00 och 19.00. Tre till sex kameror användes. 
Kamerorna var fastsatta på drygt tre meter höga stativ. Samma tillvägagångssätt 
användes vid före- och eftermätning.  
 
3.1  Mätning av trafik- och trafikantflöden  
Samtliga förekommande trafik- och trafikantströmmar längs aktuella sträckor och 
i aktuella punkter har kartlagts baserat på det videofilmade materialet. Indelning 
har gjorts på fordons- och trafikantkategori.  

Mätning av genomfartstrafik skedde i Enköping (Korsängsgatan) baserat på 
nummerskrivning och identifiering av hemortsadress via bilregistret. I 
Katrineholm och Flen placerades videokameror ut i vissa platser för att täcka in 
alternativa färdvägar till den undersökta gatusträckan. 
 
3.2  Mätning av motorfordonshastigheter  
Mätning av fordonens hastigheter skedde dels via videofilmning. Synkroniserade 
kameror användes för att komma åt fordonens hastigheter över sträckor. Video-
kameror används också för att bestämma motorfordonens hastigheter vid passage 
över gång- och cykelöverfarter eller över annan kortare sträcka som var av 
intresse att studera från åtgärdssynpunkt. En kamera användes vid sådana 
mätningar. Den täckte då in en mätsträcka om cirka 6 meter. Utvärdering skedde 
genom att räkna filmrutor eller bilder. Den normala bildhastigheten var 25 bilder 
per sekund. På samtliga sex undersökningsplatser utnyttjades videomaterialet för 
att bestämma hastigheten.  

På tre sträckor, de i Örebro och den i Katrineholm, kartlades motorfordonens 
hastighetsförlopp. Det skedde med s.k. förföljelsebil. VTIs för detta ändamål 
specialutrustade bil användes. Bilen är utrustad med lasermätare, som mäter 
avståndet till framförvarande fordon. Detta sker normalt fem gånger per sekund. 
Bilen är vidare utrustad med tids- och avståndsmätare som ger avstånd och 
förfluten tid från förföljelsens startpunkt och speciell apparatur som noggrant och 
kontinuerligt anger det egna fordonets hastighet. Med hjälp av givna värden 
bestäms framförvarande fordons hastighet och förloppet längs sträckan. Mätning-
arna lagras i datafiler för efterföljande analys. Som extra kontroll videofilmades 
förföljelseförloppet med alla förföljelsedata plus filnamn representerade i video-
displayen. Ljudupptagning finns också, som utnyttjades för kommentarer om 
position och händelser som var av värde vid utvärderingen av hastighetsresultaten. 
Mellan 75 till 100 ”förföljelser” gjordes i varje plats före och efter åtgärd. 
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3.3  Beteendesituationen 
Videofilmningarna användes som bas för beteendestudierna. Det som studerades 
var samspelet mellan gående och cyklister och motorfordonen. Vidare studerades 
g/c-trafikanternas väntetider och passagetider liksom väntetider eller fördröjning 
för motorfordonen till följd av vidtagna åtgärder. Dessutom studerades "udda" 
beteenden. På undersökningssträckan i Flen studerades fordonens mötesbeteende. 
Detta gjordes vid eftersituationen. Det som registrerades var fordonens sidoläge 
vid möte. 

Som mått på samspelet mellan de gående och cyklisterna och motorfordonen 
används separeringsgraden. Den är också ett indirekt trafiksäkerhetsmått relaterat 
till risken för kollision mellan g/c-trafikanter och motorfordon. Detta samspels- 
och säkerhetsmått har VTI använt i en mängd olika undersökningar som gällt de 
gåendes och cyklisternas trafiksäkerhet. Bland annat har studier gjorts i Västerås, 
Örebro och Katrineholm (VTI meddelandena 855, 595 och 667 och VTI notaten 
T52, T54, T76 och 72-1998).  

I VTI meddelande 855 förklaras mer ingående hur begreppet separering 
används och hur separeringsgraden definieras. Den grundförutsättningen som 
gäller för att separering skall föreligga är att g/c-trafikanten inte samtidigt gör 
anspråk på samma utrymme i trafikmiljön. Det kan gälla vid passage genom en 
korsning eller vid passage över gatan på sträcka. Separering föreligger då man 
inte delar samma utrymme. Separering föreligger också då g/c-trafikanten och 
bilisten utnyttjar samma område eller yta men vid olika tider. Man kan säga att 
separering föreligger ända till dess tidsmarginalen blivit så liten att någon av eller 
både g/c-trafikanten och bilföraren måste agera för att undvika sammanstötning. 

Separeringsgraden utgörs av andelen separerade g/c-trafikanter av totalantalet 
g/c-trafikanter och antar värden mellan 0 och 1. Värdet 1 anger fullständig 
separering, som uppnås exempelvis med planskildhet och med förutsättningen att 
alla gående och cyklister använder planskildheten uppfylld. Värden under 0,7 
anger att risksituationen är oacceptabel. Åtgärder bör därför ges hög prioritet. 
Värden mellan 0,7 och 0,9 anger att risksituationen inte är riktigt tillfreds-
ställande. Åtgärder bör övervägas. Värden över 0,9 anses acceptabla och åtgärder 
som ytterligare separerar är normalt inte aktuella. 

Separeringsgraden påverkas av åtgärder och förhållanden som förändrar antalet 
situationer där bilister och g/c-trafikanter samtidigt gör anspråk på samma 
utrymme i trafiken. Det innebär allt från mycket omfattande till mindre 
omfattande åtgärder som anläggande av förbifart, reducering av biltrafik i 
tätortscentra, förbud mot genomfart, anläggande av planskildhet, signalreglering, 
stopp/väjning, enkelriktning, förbud mot vänster-/högersväng, flyttning av buss-
hållplats, minskad gatubredd, refuger etc. Även åtgärder som förändrar motorfor-
donens hastigheter kan påverka separeringsgraden.  

Separeringsgrad och antal oseparerade g/c-trafikanter anges för förekommande 
gång- cykelströmmar i de undersökta platserna och anges för den totala 
undersökta tiden (10–12 timmar i respektive plats under före- och eftermätning).  
 
3.4  Trafiksäkerhetseffekten 
Trafiksäkerhetseffekten av vidtagna åtgärder ses som en produkt av riskförändring 
och förändring i skadekonsekvens. Riskförändringen kan tillskrivas åtgärder som 
separerar g/c-trafikanter och bilar åt – här liktydigt med åtgärder som minskar 
antalet situationer där g/c-trafikant och bilist samtidigt gör anspråk på samma 
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utrymme. Förändringen i skadekonsekvensen tillskrivs de åtgärder som påverkar 
fordonens hastigheter. 

Separeringsgraden är kopplad till risken för kollision mellan g/c-trafikant och 
motorfordon och risken för g/c-trafikanterna att komma till skada. För att 
bestämma riskförändringen används komplementet till separeringsgraden (dvs. 1-
separeringsgraden). Om detta värde minskar med exempelvis 25 % tolkas detta så 
att risken för kollision mellan g/c-trafikant och bil minskat med 25 %. Här 
approximeras risken för kollisionsolycka med risken att komma till skada. 

Risken för dödlig skada erhålls genom att korrigera med skadeföljden, 
sannolikheten att skadan är dödlig. Förändringen i denna sannolikheten skattas 
utifrån ”krockvåldskurvan” – se figur 3.1. Den antas gälla för både gående och 
cyklister. Om hastigheten minskar från exempelvis 45 km/h till 30 km/h innebär 
detta med det givna sambandet att sannolikheten att olyckan leder till dödlig skada 
minskar med storleksordningen 2/3. Sannolikheten för svår skada antas reduceras 
med hälften gentemot den reducering som sker av sannolikheten för dödlig skada. 
I det angivna exemplet minskar sannolikheten för svår skada med 1/3.  

Den totala reduceringen då det gäller risken att dödas blir då (1-0,25)*0,33, 
vilket är lika med 75 % riskreducering och risken att skadas svårt (1-0,25)*0,67, 
vilket är lika med 50 % riskreducering. 

Omvandlingstal finns mellan antal oseparerade g/c-trafikanter och antal kolli-
sionsolyckor. Resultat från undersökningar med metoden visar att en polis-
rapporterad g/c-olycka med personskada i genomsnitt inträffar per en miljon 
oseparerade g/c-trafikanter. Det innebär som riktmärke en olycka per vart 10:e år 
då antalet oseparerade g/c-trafikanter är 25 per timma (dagtid) – se VTI 
meddelande 855.  
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Figur 3.1 "Krockvåldskurvan". Samband mellan bilars hastighet vid kollision 
med gående och gåendes sannolikhet att dödas. 
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3.5  Mätning av miljöeffekter – gas- och partikelemis-
sioner 

För att beräkna effekten av vidtagna åtgärder på emissionerna från biltrafiken har 
VTIs simuleringsmodell VETO utnyttjats. VETO finns dokumenterad i VTI 
meddelande 501. Resultat från flödesmätningarna och hastighetsmätningarna har 
använts som ingångsvärden i modellen. Resultaten visar vilka förändringar som 
skett då det gäller bränsleförbrukning samt utsläpp av kväveoxider, kolväte och 
koldioxid som följd av de vidtagna åtgärderna. Beräkning av utsläpp skedde på 
sträckorna i Enköping, Katrineholm, Västerås och Örebro. Resultaten redovisas i 
kostnadstermer som kom att ställas i relation till förändringen av olyckskostnaden.  
 
3.6  Mätning av miljöeffekter – bulleremissioner 
Ursprungligen var avsikten att göra mätningar av bulleremission på några punkter 
längs den aktuella gatusträckningen av Storgatan i Katrineholm såväl före som 
efter åtgärd. Emellertid hade gatubeläggningen i samband med gatuarbete, något 
oväntat, tagits bort på den mest kritiska delen av gatusträckningen och där fanns 
bara en grusbeläggning. Det bedömdes meningslöst att göra en föremätning med 
en sådan i sammanhanget ej representativ beläggning. I det läget beslutades det att 
inte göra bullermätningar. Istället beslöts att göra beräkningar av bullernivåerna 
med hjälp av ett par beräkningsmodeller och med uppmätta kördata som grund. 
Vissa korrektioner var nödvändiga att göra p.g.a. egenskaper hos den aktuella 
gatusträckningen nära korsningarna, som beräkningsmodellerna inte kunde fånga 
upp. Det gällde faktisk hastighet vid föresituationen, kompensation för vibrationer 
på grund av gupp och kompensation för bullrigare beläggningar vid korsningarna.  

Två modeller utnyttjas för att beräkna förändringen i bullernivån. Den ena 
modellen är den nordiska trafikbullermodellen. Den är en allmänt accepterad och 
använd modell, som då miljön inte är alltför komplicerad anses ge pålitligare 
värden än vad som erhålls genom mätning. Den andra är VTIs modell som 
utvecklats inom projektet EcoDriving. Den modellen gör det möjligt att på ett 
bättre sätt än vad som kan göras med den nordiska trafikbullermodellen  beakta 
det buller som orsakas av körsättet.  
 
3.7  Mätning av acceptans och attityder 
Trafikanternas attityd till trafiksäkerhet och till vidtagna åtgärder följdes upp via 
enkäter och i vissa fall via intervjuer. Undersökningen koncentreras till följande 
grupper av trafikanter: Yrkesförare, övriga bilförare, oskyddade trafikanter och 
skolbarn. 

Bilförarnas attityd och acceptans för vidtagna åtgärder följdes upp via 
efterstudier i platserna i Enköping, Flen, Västerås och Örebro. Registrerings-
nummer antecknades på bilar som passerade de undersökta platserna. 
Registreringsnumren användes för att komma åt fordonsägarens adress och nå 
fordonsföraren med enkäten. Två olika enkäter användes, en för yrkesförare och 
en för övriga bilförare. Frågorna utformades i enlighet med en utökad form av 
TPB (”Theory of Planned Behaviour”) där attityder, subjektiva normer, upplevd 
känsla av kontroll och vana mäts. 

Skolungdomarnas attityd till trafiksäkerhet och deras uppfattning om vidtagna 
åtgärder följdes upp via intervjuer och enkäter. En enkät, som fylldes i under 
lektionstid, distribuerades till eleverna före och efter det att åtgärderna vidtagits. 
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Fyra skolor ingick i denna undersökning belägna i anslutning till de undersökta 
platserna. Skolorna var Korsängsskolan i Enköping, Söderskolan i Flen, 
Eklundaskolan, som låg i anslutning till Hagmarksgatan i Örebro och 
Norrbyskolan som låg i anslutning till Hjortstorpsvägen i Örebro. För att få en 
ytterligare belysning av de speciella trafiksäkerhetsproblem som gällde för 
skolungdomarna intervjuades i vissa fall deras lärare och skolungdomarnas 
föräldrar.  

Gång- och cykeltrafikanternas attityd och acceptans till vidtagna åtgärder 
följdes upp dels via den enkätundersökning som riktade sig till skolungdomar. Det 
gällde platserna i Enköping, Flen och Örebro. Skolungdomarna utgjorde där en 
stor och i vissa fall dominerande del av gång-/cykeltrafikanterna. Då det gällde 
platsen i Västerås var avsikten att låta gående och cyklister som passerade denna 
fylla i en enkät. Av tekniska skäl gick detta förfarande inte att genomföra. 
Enkäten distribuerades istället till boende i området  För att ytterligare belysa g/c-
trafikanternas uppfattning om vidtagna åtgärder gjordes också en särredovisning 
av det enkätmaterial som gällde bilförarnas attityd och acceptans indelat på 
bilförare som ofta uppträdde som g/c-trafikant i området och bilförare som 
uteslutande uppträdde som bilförare där.  
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4 Trafik, hastigheter, beteende och trafiksäker-
het – undersökningens genomförande och 
resultat 

Författare: Hans Thulin, VTI 
 
4.1  Enköping 
Tre videokameror användes vid föremätningen och fyra vid eftermätningen. De 
täckte in en sträcka av Korsängsgatan om cirka 300 meter med början där 
avsmalningen började strax väster om Stränggatan. Kamerorna placerades så att 
bilarnas hastigheter kunde registreras. Kamerorna synkroniserades. Samtliga 
trafikantrörelser kunde studeras längs sträckan. En kamera placerades vid 
avsmalningen så att fordonens väntetider och köbildning vid avsmalningen kunde 
studeras. Vid mätningarna som genomfördes under maj månad var vädret vackert.  

I samband med videofilmningarna, före och efter, registrerades bilnummer på 
bilar som passerade längs Korsängsgatan. Cirka 700 bilar registrerades vid vart 
och ett av de två tillfällena. Registreringsnumren användes dels för att via uppgift 
om hemortsadress se var bilarna hörde hemma – hur stor del som var 
genomfartstrafik – dels som urval i enkätundersökningen om bilförarnas attityder. 

 
• Antalet bilar var 4 % större vid eftermätningen år 2001 jämfört med vid 

föremätningen – se tabell 4.1. Det något större antalet kan möjligen vara en 
följd av det gatuarbete som pågick på Stockholmsvägen, en parallellgata till 
Korsängsgatan, en tid strax innan eftermätningen gjordes. Arbetet var dock 
avslutat då – se också tabell 4.1. 

 
Tabell 4.1 Fordon per timma som dagtid (07.00–18.00) färdades längs 
Korsängsgatan i platsen för avsmalningarna. Resultat från VTIs videofilmning 
maj 2000 och maj 2001. 
 Före (2000) Efter (2001) Förändring i % 
Personbilar o lätta lastbilar  200  212  6 
Tunga fordon*  7  4  -43 
Totalt  207  216  4  
* 1 buss/h vid före- och eftermätning 
 
• Arrangemanget med två avsmalningar, en sträcka om cirka 100 meter, 

resulterade i medianhastigheten 30 km/h längs denna sträcka, dvs. 50 % av 
bilarna höll hastigheter som understeg 30 km/h – se figur 4.1. 10 % färdades 
med hastigheter som var 38 km/h eller högre. 

• En enskild avsmalning; en sträcka om cirka 6 meter; gav medianhastigheten  
24 km/h och resulterade i att 85 % höll hastigheter som understeg 30 km/h – 
se figur 4.1. 

• Hastigheten längs den övriga delen av den undersökta sträckan av 
Korsängsgatan var betydligt lägre vid eftermätningen än vid föremätningen – 
se figur 4.1. Arrangemanget med avsmalningarna tycks således också ha haft 
en mer allmän dämpande effekt på motorfordonens hastigheter. En ytterligare 
orsak är rimligen också att lågfartsskylt med max 30 km/h sattes upp gällande 
hela området. Medianhastigheten sjönk från 45 km/h till 37 km/h och 90-
percentilen sjönk från 54 km/h till 46 km/h. Man kan också konstatera att 
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mindre än 10 % av bilarna framfördes med hastigheter som understeg 
30 km/h. 
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Figur 4.1 Kumulativ hastighetsfördelning för bilar som färdades längs 
Korsängsgatan i Enköping. Fördelningen visar hur många procent av bilarna 
som framfördes med hastigheter understigande ett visst värde (eller överstigande 
samma värde om man ser till komplementet). Resultat från VTIs videomätning maj 
2000 och maj 2001. 
 
• 16 % av bilarna som passerade avsmalningen tvingades vänta – se tabell 4.2. 

Cirka 4 % av bilarna väntade i kö bestående av 3 eller fler bilar. 
• Den genomsnittliga väntetiden (mediantiden) för en väntande bil var 6 sekun-

der – se figur 4.2. Av bilarna tvingades 10 % vänta 14 sekunder eller mer. 
• Totala väntetiden baserat på 2600 fordon dagtid uppskattas till 42 minuter.  
 
Tabell 4.2  Bilar som tvingades vänta innan passage genom avsmalningarna på 
Korsängsgatan i Enköping. Fördelning i procent av antal och väntetid på 
köstorlek. Resultat från VTIs videomätning maj 2001. 
Köstorlek Antal bilar (%) Väntetid (%) 
0 83,8  0 
1 6,8  40 
2 5,6  32 
3 2,1  16 
4 1,2  10 
5 eller fler 0,5  2 
Totalt 100  100 
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Figur 4.2 Kumulativ fördelning för bilarnas väntetider före passage genom 
avsmalningarna på Korsängsgatan i Enköping. Fördelningen visar hur många 
procent av bilarna som hade väntetider understigande ett visst värde (eller 
överstigande samma värde om man ser till komplementet). Resultat från VTIs 
videomätning maj 2001. 
 
Genomfartstrafik på Korsängsgatan 
Bilarnas registreringsnummer noterades. Slumpmässigt urval av bilar (n) gjordes 
bland de bilar som passerade ett snitt av Korsängsgatan mellan Rotgatan och 
Bäckgatan. Samma plats användes vid före- och eftermätning. Bilar som enbart 
färdades mellan tvärgatorna på Korsängsgatan medtogs inte. Notering av 
bilnummer skedde mellan 08.00 och 16.30 vid båda mättillfällena. 

Som framgår av tabell 4.3 var vid föremätningen år 2000 14 % av de passe-
rande bilarna hemmahörande utanför kommunen, 10 % hemmahörande utanför 
länet. Det vill säga 86 procent av bilarna var hemmahörande i kommunen. Man 
kan vidare konstatera att 76 % av de passerande bilarna vid föremätningen var 
hemmahörande inom tätorten. 

Vid eftermätningen var antalet bilpassager och antalet passerande bilar 2 % 
respektive 5 % större jämfört med vid föremätningen. Det skulle kunna tolkas 
som att de åtgärder som vidtagits på Korsängsgatan inte var av den omfattningen 
att de haft en reducerande verkan på trafikens storlek. Snarare tycks en ökning 
skett av genomfartstrafiken. Tabell 4.3 visar att antalet passerande bilar 
hemmahörande utanför kommunen, var mer än 30 % större vid eftermätningen. 
En orsak till detta kan ha varit det förhållandet att Stockholmsvägen, en till 
Korsängsgatan parallellt löpande gata varit avstängd för trafik på grund av 
gatuarbeten en tid innan det att  eftermätningen gjordes. Den var öppen för trafik 
vid eftermätningen. Visst arbete pågick dock i en punkt, vilket medförde 
reducerad framkomlighet för bilarna i ena körfältet vid passage av denna punkt.  
 
 



 

VTI meddelande 930 35 

Tabell 4.3 Bilar som passerade längs Korsängsgatan och var dessa var 
hemmahörande. Resultat av nummerskrivning av bilar i samband med VTIs 
videofilmning maj 2000 (n=700) och maj 2001 (n=700). 
 Bilpassager Bilar 
 2000 2001 Förändr 2000 2001 Förändr
 % n % n % n % n % n % n 
Utanför länet 9 74 12 102 38 28 10 62 12 83 34 21
Inom länet, utanf 
kommunen 

3 25   4 33 32   8   4 23   4 30 30   7

Inom kommunen 88 750 84 729 -3 -21 86 567 83 571 1 4 
    varav utanför 
tätorten 

 9  80  9  81  1  1 10 66 11 72 9 6 

    varav inom 
tätorten 

79 670 75 648 -3 -22 76 501 73 499 0 -2 

Totalt 100 849 100 864 2 15 100 652 100 684 5 32
 
 
Samspelet – separeringssituationen 
• Antalet gående och cyklister var något mindre vid eftermätningen än vid 

föremätningen – se tabell 4.4. Vid båda mättillfällena som genomfördes under 
maj månad var det klart väder och solsken. 

• Separeringsgraden för gående var något högre vid eftermätningen – se tabell 
4.4. Resultatet tyder sålunda på att det skett en viss minskning av risken för 
kollisionsolycka till följd av den vidtagna åtgärden. Denna minskning kan 
främst tillskrivas den lägre hastigheten. 

• Separeringsgraden för cyklister var densamma vid före- och eftermätningen – 
se tabell 4.4. Den stora mängden cyklister använde cykelbanan och kom därför 
bara undantagsvis i kontakt med biltrafiken. Andelsmässigt färre cyklade i 
gatuutrymmet vid eftermätningen. Vid föremätningen var andelen som cyklade 
längs Korsängsgatan och som inte använde cykelbanan 10 % och vid eftermät-
ningen var denna andel 3 %.  

 
Tabell 4.4  Separeringsgrad och gående-, cykelflöde (07.00–18.00) på Korsängs-
gatan öster om avsmalningen vid korsningen med Stränggatan före- och efter 
åtgärd. Resultat från VTIs videofilmning maj 2000 och maj 2001. 
Korsängsgatan Gående Cyklister 
Vid avsmalningen Sep.grad Antal/h Sep.grad Antal/h 
Före 0,81 19 0,98 86  
Efter 0,93 16 0,98 62 
 
 
Trafiksäkerhetseffekten 
Medelhastigheten i området med avsmalningarna (en sträcka om ca 100 meter) 
och i omedelbar anslutning till detta minskade med 15 km/h från 45 km/h. Denna 
förändring kopplad till ”krockvåldskurvan” ger vid handen att det skett en 
minskning med storleksordningen 70 % av sannolikheten för dödlig skada då 
gående eller cyklist kolliderar med bil. Sannolikheten för svår skada minskade 
med storleksordningen 35 %. I området med avsmalningarna skedde merparten av 
de oskyddade trafikanternas passager över Korsängsgatan. På Korsängsgatan öster 
om avsmalningarna – en sträcka om cirka 200 meter minskade motsvarande 
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sannolikheter med respektive 50 % och 25 %. Viss minskning bedöms också ha 
skett av skaderisken för gående och cyklister svarande mot storleksordningen 
30 %.  

Sammanfattningsvis är bedömningen då det gäller trafiksäkerhetseffekten av 
avsmalningarna på Korsängsgatan att: 

• Risken för dödlig skada minskade med drygt 75 % i platsen för avsmal-
ningen och risken för svår skada minskade med 40 % och som följd av 
åtgärden. På avsnittet öster om avsmalningarna – en sträcka om 200 meter, 
bedöms risken att dödas och skadas svårt ha minskat med respektive 50 % 
och 25 %. Skaderisken eller olycksrisken för gående och cyklister bedöms 
ha minskat 30 %. 

 
4.2  Flen 
Fem videokameror användes vid före- och eftermätningen. Fyra av dessa 
användes för att täcka in hela sträckan mellan Sveavägen och Vasagatan inklusive 
dessa två korsningar. En kamera användes för att fånga in trafiken på alternativ 
väg till Salstagatan. Den kameran placerades vid korsningen mellan Sveavägen 
och Floragatan. Kamerorna vid Salstagatan placerades så att bilarnas hastigheter 
kunde registreras längs delsträckor. Eftersom kamerorna täckte in den aktuella 
sträckan kunde enskilda fordon följas längs hela sträckan liksom alla trafikant-
rörelser. Föremätningen genomfördes under maj månad år 2000. Av tekniska skäl 
kunde eftermätningen inte genomföras under samma månad. Den genomfördes i 
stället under augusti, en vecka efter det att skolorna börjat. En kompletterande 
mätning genomfördes i månadsskiftet september/oktober. Vackert väder rådde vid 
före- och eftermätning. 
• Antalet bilar som färdades längs Salstagatan var 26 % färre vid eftermät-

ningen år 2001 jämfört med vid föremätningen – se tabell 4.5. Av tekniska 
skäl kom eftermätningen i Flen inte att göras som planerat under maj månad, 
samma månad som då föremätningen gjordes utan i stället under hösten. Det 
kan förklara en del av skillnaden. En jämförelse av biltrafiken på Floragatan, 
en tänkbar alternativväg till Salstagatan gatan visade att flödet där var 53 % 
högre eller 8 bilar fler per timme fler under eftermätningen. Det indikerar att 
åtgärderna reducerat biltrafiken något på Salstagatan men att det istället skett 
en ökning på alternativa vägar.   

 
Tabell 4.5 Fordon per timma som dagtid (07.00–18.00) färdades längs 
Salstagatan. Resultat från VTIs videofilmning maj 2000 och maj 2001. 
 Före (2000) Efter (2001) Förändring i % 
Personbilar o lätta lastbilar  109  82  -25 % 
Bussar  1  1  - 
Tunga lastbilar  3  1  - 
Totalt  113  84  -26 % 
 
• Medianhastigheten längs Salstagatan minskade med 12 km/h. Den var 45 km/h 

vid föremätningen och 33 km/h vid eftermätningen – se figur 4.3. 90-percen-
tilen sjönk från 55 km/h till 41 km/h. 

• Resultatet visar också att 70 procent av bilarna efter det att åtgärderna vidtagits 
framfördes med hastigheter överstigande 30 km/h – se figur 4.3. Ser man till de 
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tunga fordonen visar resultatet att enbart 5 % framfördes med hastigheter 
överstigande 30 km/h. 
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Figur 4.3 Kumulativ hastighetsfördelning för bilar som färdades längs 
Salstagatan i Flen. Fördelningen visar hur många procent av bilarna som 
framfördes med hastigheter understigande ett visst värde (eller överstigande 
samma värde om man ser till komplementet). Mätningar längs två sträckor, 
mellan Sveavägen och infarten till Sörbyskolan ca 120 m och mellan Sörbyskolan 
och Vasagatan ca 200 m. Resultat från VTIs videomätning maj 2000 och augusti 
2001. 
 
Körbeteendet 
• En tredjedel av de bilförare som kom från Vasagatan och svängde vänster i 

korsningen med Salstagatan för färd österut körde på fel sida om rondellen dvs. 
mot körriktningen. Körbeteendet för de bilförare som kom Salstagatan 
västerifrån för vidare färd på Vasagatan kunde av tekniska skäl inte studeras i 
undersökningen. 

• 7 % av de bilförare som körde Salstagatan västerut "genade" över rondellen i 
korsningen mellan Vasagatan och Salstavägen.  

• En tredjedel av personbilsförarna valde att "gå ut" i sidoutrymmet vid möte 
med annan personbil. Vid möte mellan tungt fordon och personbil utnyttjade i 
samtliga fall båda förarna sidoutrymmet. Antal sådana möten var dock bara 
fyra stycken.  
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Samspelet – separeringssituationen  
• Separeringsgraden var hög för gående och cyklister vid både före- och 

eftersituationen – se tabell 4.6. Den ringa trafiken var orsaken till detta. Då det 
gäller cyklisterna färdades dessa på cykelbanorna. Vid föremätningen cyklade 
enstaka cyklister i gatuutrymmet. Vid eftermätningen förekom inget sådant 
cyklande. Åtgärden tycks också haft en kanaliserande verkan på de gående och 
cyklister som passerade över Salstagatan. Vid föremätningen passerade de 
gående över gatan i kan man säga åtta passager. Vid eftermätningen hade dessa 
reducerats till fyra passager.  

 
Tabell 4.6 Separeringsgrad och gående-, cykelflöde (07.00–18.00) på 
Salstagatan mellan (och inklusive) korsningarna med Sveavägen och Vasagatan 
vid före- och eftermätningarna. Resultat från VTIs videofilmning maj 2000 och 
augusti 2001. 
 Gående* Cyklister** 
Vid avsmalningen Sep.grad Antal/h Sep.grad Antal/h 
Före 0,95 62 1,00 55 
Efter 0,98 60 1,00 57 
*Gående som korsade Salstagatan. ** Summering av antal passerande cyklister i  
4 observationspunkter som täcker in hela den aktuella sträckan. 
 
Trafiksäkerhetseffekten 
Då det gäller trafiksäkerheten vid passage över den aktuella delen av Salstagatan 
dvs. sträckan mellan korsningarna med Sveavägen och Vasagatan (och inklusive 
dessa) görs följande bedömning: 
• Den minskade hastigheten på Salstagatan bedöms ha minskat sannolikheten för 

dödlig skada vid kollision mellan oskyddad trafikant och bil med 70 % och 
sannolikheten för svår skada med cirka 35 % – medelhastigheten sjönk från 
45 km/h till 33 km/h. Skaderisken har också minskat. Förändringen av 
separeringsgraden antyder detta. Förändringen skedde ifrån en så hög nivå 
(med så liten olycksrisk) att det är svårt att säkerställa en effekt. En bedömning 
är att skaderisken halverats. Som resultat ger detta att risken att dödas eller 
skadas svårt som oskyddad trafikant vid passage över Salstagatan minskat med 
respektive 85 % och 65 %.  

 
4.3  Katrineholm 
Videofilmningarna ägde rum under maj månad. Vid såväl före- som eftermätning 
var vädret vackert med solsken. Vid båda tillfällena användes tre videokameror. 
Två av dem fokuserades på korsningarna med Tingshusgatan och Bievägen. Den 
tredje användes för att studera eventuella trafikförändringar på alternativa 
färdvägar till följd av vidtagna åtgärder och var riktad norrut längs Bievägen. De 
två kamerorna täckte in den aktuella delen av Storgatan dvs. delen mellan och 
inkluderande korsningarna med Tinghusgatan och Bievägen. Trafikantrörelserna 
kunde följas längs sträckan. Kamerorna arrangerades så att det också blev möjligt 
att bestämma bilarnas hastigheter över övergångsställena tvärs Storgatan. 

Registrering av bilarnas hastighetsförlopp, vilket skedde med VTIs 
”förföljelsebil”, ägde rum under en eftermiddag före och efter åtgärden. Även då 
var vädret vackert. Mellan 80 och 100 ”förföljelser” gjordes vid vardera mättill-
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fället. Förloppet registrerades längs en sträcka som var drygt 600 meter från 
korsningen med Bryggargatan och västerut.  

Man kan också konstatera att asfalten var borttagen på Storgatan i de två 
korsningarna och mellan dessa då föremätningarna gjordes – detta på grund av 
gatuarbeten. Detta förhållande påverkade hastigheterna, möjligen också antalet 
passerande fordon. Det hade också avgörande betydelse för undersökningen av 
bullernivån. 

• Biltrafiken var 6 % lägre vid eftermätningen år 2001 jämfört med vid 
föremätningen – se tabell 4.7. Den tunga trafiken mer än halverades. Antalet 
lastbilar med släp minskade från i genomsnitt 7 stycken per timma dagtid 
till 3 stycken per timma. Minskningen av antalet personbilar var mer 
marginell och inte större än vad som ryms inom den normala variationen. 

 
Tabell 4.7 Fordon per timma dagtid (07.00–18.00) som passerade längs 
Storgatan (genom korsningen med Bievägen). Resultat från VTIs videofilmning 
maj 2000 och maj 2001. 
 Före (2000) Efter (2001) Förändring i % 
Personbilar o lätta lastbilar  467  449  -4 
Bussar   4  2  -37 
Tunga lastbilar  22  10  -56 
      varav utan släp  15  7  -53 
      varav med släp  7  3  -61 
Totalt  493  461  -6 
 
Resultatet av hastighetsmätningen med VTIs förföljelsebil visade att: 
• Motorfordonens medelhastighet minskade på den åtgärdade sträckan av 

Storgatan till en nivå runt 20 km/h från en nivå som skattades till ca 40 km/h 
dvs. en högre hastighet än vad som uppmättes och redovisas i figur 4.4. Vid 
föremätningen hade asfalten tagits bort på den aktuella delsträckan på grund av 
gatuarbete, vilket medförde en lägre hastighet än vad man skulle ha förväntat 
sig om asfalten varit kvar. En rimlig nivå på medelhastigheten hade då varit 
runt 40 km/h. Medelhastigheten i de upphöjda korsningarna sjönk till  
17–18 km/h – se figur 4.4. 

• Hastigheten minskade också något på Storgatan väster om den åtgärdade delen 
– se figur 4.4.  
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Figur 4.4  Hastighetsförlopp i km/h längs Storgatan i Katrineholm. Resultat från 
VTIs mätning med förföljelsebil maj år 2000 och maj år 2001. 
 
• Några få procent av bilarna körde med hastigheter som översteg 30 km/h vid 

passage över det obevakade övergångsstället tvärs Storgatan (i korsningen med 
Bievägen) se figur 4.5. Medianhastigheten var 17 km/h och 90-percentilen 
drygt 23 km/h. För fria bilar, de som kunde passera utan att behöva sakta ned 
farten för gående eller cyklister och som dessutom inte svängde i korsningen 
var medianhastigheten 19,5 km/h och 90-percentilen 28 km/h.  

• Inga tunga fordon körde över 30 km/h vid passagen över det obevakade 
övergångsstället tvärs Storgatan (i korsningen med Bievägen) – se figur 4.5. 
Medianhastigheten var 14 km/h och 90-percentilen var 20 km/h. 
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Figur 4.5  Kumulativ hastighetsfördelning för bilar som passerade det obevakade 
övergångsstället tvärs Storgatan i Katrineholm i korsningen med Bievägen. 
Fördelningen visar hur många procent av bilarna som framfördes med 
hastigheter understigande ett visst värde (eller överstigande samma värde om 
man ser till komplementet). Med fria bilar avses sådana som passerat över-
gångsstället då inga gående eller cyklister funnits i närheten. Resultat från VTIs 
videomätning maj 2001. 
 
Samspelet – separeringssituationen 
• Förbättring skedde av separeringsgraden för gående och cyklister – se tabell 

4.8. Orsaken till den förbättringen är rimligen de låga hastigheter och större 
tidluckor som upphöjningarna i korsningarna skapade.  

 
Tabell 4.8  Separeringsgrad och gång-, cykelflöde (07.00–18.00) i korsningarna 
mellan Storgatan och Tingshusgatan och Storgatan och Bievägen före och efter 
genomförandet av åtgärderna. Resultat från VTIs videofilmning maj 2000 och maj 
2001. 
 Gående Cyklister 
 Sep.grad Antal/h Sep.grad Antal/h 
Före 0,85 208 0,85 136 
Efter 0,91 265 0,88 132 
 
 
Trafiksäkerhetseffekten 
Den ökning som skedde av de gåendes och cyklisternas separeringsgrad i 
korsningarna mellan Storgatan/Tingshusgatan och Storgatan/Bievägen svarade 
mot en minskning av olycksrisken eller skaderisken med 30 %. Medelhastigheten 
sjönk till 17 km/h från nivån 30 km/h – se figur 9. I realiteten sjönk förmodligen 
hastigheten mer än så. Om gatan hade varit asfalterad vid föremätningen hade 
medelhastigheten säkerligen varit närmre 40 km/h. Ett rimligt antagande är att 
medelhastigheten sjunkit med 20 km/h dvs. från nivån 37 km/h. Det innebär om 



 

42 VTI meddelande 930 

”krockvåldskurvan” utnyttjas att sannolikheten för att kollisionslycka skall leda 
till dödlig skada för den gående eller cyklisten minskat med 90 % och med cirka 
45 % då det gäller svår skada. 

Hastigheten sjönk också på Storgatan i anslutning till den åtgärdade delen. 
Väster om korsningen med Bievägen sjönk medelhastigheten med 3–5 km/h från 
en nivå omkring 45 km/h. Detta skedde längs en 400 meter lång sträcka. Det 
innebär en minskning av sannolikheten för att inträffad skada ska vara dödlig med 
storleksordningen 30 % och med 15 % då det gäller svår skada. Olycksrisken 
bedöms inte ha påverkats. 

Sammanfattningsvis kan följande sägas om effekten på risksituationen på 
Storgatan som följd av vidtagna åtgärder: 

• Skaderisken minskade med storleksordningen 30 % i de två korsningarna 
Storgatan/Tinghusgatan och Storgatan/Bievägen. Risken för gående eller 
cyklister att dödas minskade med drygt 90 % och risken att skadas svårt 
med cirka 65 %.  

• Minskning skedde också av dödsrisk, med 30 %, och risk för svår skada, 
med 15 %, på intilliggande del av Storgatan. Skaderisken eller olycksrisken 
bedöms dock inte ha förändrats.  

 
 
4.4  Västerås 
Två videokameror användes vid före- och eftermätningen. En kamera användes 
för att fånga in alla trafikantrörelser i (Bellevue-)korsningen. En kamera användes 
för att bestämma bilarnas hastigheter vid passage över den aktuella gång-
/cykelöverfarten tvärs Vasagatan. Den användes också för att studera gåendes 
väntetider och passagetider. Vackert väder rådde vid före- och eftermätning. 
• Antalet bilar var något färre vid eftermätningen år 2001 jämfört med vid 

föremätningen – se tabell 4.9. Skillnaden var inte större än att den kan hänföras 
till den normala variationen – se tabell 4.9. 

• Knappt 4 % av personbilarna, 1 % av de tunga lastbilarna och 0 % av bussarna 
passerade på de upphöjda delarna av g/c-överfarten. Dessa körfält var avsedda 
för vänstersvängande fordon, men passerades ofta av fordon som körde rakt 
fram. Cirka 40 % av motorfordonen som passerade de upphöjda delarna av g/c-
överfarten svängde inte vänster utan körde rakt fram i korsningen. Många av 
dessa fordon passerade upphöjningen i samband med omkörning. 

 
Tabell 4.9  Fordon per timma som dagtid (0700–1800) passerade över den 
aktuella gång-/cykelöverfarten tvärs Vasagatan i Bellevuekorsningen. Resultat 
från VTIs videofilmning maj 2000 och maj 2001. 
 Före (2000) Efter (2001) 
Personbilar o lätta lastbilar  996  878 
Bussar   13  20 
Tunga lastbilar  35  38 
Totalt  1044  936 (-10 %) 
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• Vid föremätningen var medianhastigheten 56 km/h och 90-percentilen 70 km/h 

vid passage över g/c-överfarten. Hastigheterna var lägre vid eftermätningen – 
se figur 4.6. På de ej upphöjda körfälten i g/c-överfarten var medianhastigheten 
46 km/h och 90-percentilen 56 km/h. I de upphöjda körfälten var median-
hastigheten 25 km/h och 90-percentilen 44 km/h. I dessa färdades dock mindre 
än 4 % av bilarna. 

• Hastigheten var högre i körriktningen från centrum än mot centrum. Vid före-
mätningen var medianhastigheten i riktningen från centrum 59 km/h och 90-
percentilen 73 km/h. I motsatta körriktningen var medianhastigheten 53 km/h 
och 90-percentilen 64 km/h. I eftermätningen hade skillnaderna i hastigheterna 
mellan körriktningarna minskat. Medianhastigheten var då 45 km/h mot 
centrum och 48 km/h från centrum och 90-percentilerna respektive 55 km/h 
och 58 km/h. 
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Figur 4.6 Kumulativ hastighetsfördelning för bilar som passerade över g/c-
överfarten tvärs Vasagatan i Bellevuekorsningen. Fördelningen visar hur många 
procent av bilarna som framfördes med hastigheter understigande ett visst värde 
(eller överstigande samma värde om man ser till komplementet). Resultat från 
VTIs videomätning maj 2000 och maj 2001. 
 
Framkomligheten för gående 
• Andelen gående som tvingades vänta på trottoaren innan passage över 

Vasagatan kunde påbörjas minskade från 64 % vid föremätningen till 48 % vid 
mätningen efter det att åtgärderna vidtagits. Passagetiden minskade också 
något. I den ligger också väntetid som skedde på refugerna. Totalt minskade 
väntetid och passagetid med 2,2 sekunder eller med 11 %, se tabell 4.10. 
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Tabell 4.10 Väntetider m.m. för gående som passerade över Vasagatan i Västerås 
på g/c-överfarten i "Bellevuekorsningen" före och efter åtgärd. Resultat från VTIs 
videofilmning maj år 2000 och maj år 2001. 
 % som väntade 

på trottoaren 
Väntetid per 
gående (sek) 

Passagetid 
(sek) 

Väntetid plus 
passagetid (sek) 

Före (2000) 64 % 3,8 s 17,4 s 21,2 s 
Efter (2001) 48 % 2,9 s 16,1 s 19,0 s 
 
 
Samspelet – separeringssituationen 
• Förbättring av separeringsgraden skedde för både gående och cyklister. 

Förbättringen skedde från låga nivåer – se tabell 4.11. Osäkerheten i resultatet 
är dock stor eftersom materialet är litet. Den statistiska osäkerheten för ett 
enskilt värde på separeringsgraden är i det här fallet ± 0,06 enheter. 

• Den stora mängden cyklister som passerade korsningen färdades på cykel-
banan. Vid föremätningen var det totala antalet passerande cyklister i kors-
ningen 98/h och vid eftermätningen 117/h. Den totala separeringsgraden för 
cyklister i korsningen, dvs. inte bara för de som passerade över Vasagatan, var 
0,94 vid föremätningen och 0,95 vid eftermätningen. 

 
Tabell 4.11 Separeringsgrad och gående-/cykelflöde (07.00–18.00) över 
Vasagatan i Bellevuekorsning i platsen för åtgärden före och efter dess 
genomförande. Resultat från VTIs videofilmning maj åren 2000 och 2001. 
Korsängsgatan Gående Cyklister 
Vid avsmalningen Sep.grad Antal/h Sep.grad Antal/h 
Före 0,75 7 0,70 6 
Efter 1,00 8 0,84 12 
 
 
Trafiksäkerhetseffekten 
Då det gäller trafiksäkerheten vid passage över Vasagatan på den åtgärdade gång-
/cykelöverfarten görs följande bedömning: 
• En markant förbättring skedde av de gåendes och cyklisternas separeringsgrad 

vid passage över Vasagatan, vilket indikerar markant minskad risk för gående 
och cyklister att komma till skada. Resultatet är dock statistiskt osäkert. Den 
bedömning som görs med hänsyn till osäkerheten är att olycksrisken eller 
skaderisken vid passage över Vasagatan på gång-/cykelöverfarten minskat med 
50 % till följd av de vidtagna åtgärderna. 

• Minskningen av hastigheten – medelhastigheten sjönk med 10 km/h från nivån 
55 km/h – visar på en markant minskning av sannolikheten för att en kollision 
mellan gående eller cyklist och bil skall leda till dödlig skada eller svår skada. 
Denna minskning skattas till 50 % då det gäller dödlig skada och 25 % då det 
gäller svår skada. Det innebär att risken för en gående eller cyklist att dödas 
eller skadas svårt minskat med respektive 75 % och 60 % som följd av 
vidtagna åtgärder på gång-/cykelöverfarten över Vasagatan. 
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4.5  Örebro  
Videofilmningen ägde rum under maj månad vid före- och eftermätningen. Vid 
föremätningen var vädret vackert med solsken. Vid eftermätningen var det 
mestadels mulet med någon nederbörd. Videofilmningarna skedde samma dag i 
de två platserna. 

På Hjortstorpsvägen användes två videokameror varav en fokuserad mot 
platsen för avsmalningen. Med den var det möjligt att följa alla trafikantrörelser 
på platsen, mäta hastigheter över gångpassagen samt att studera framkomligheten 
för gående, cyklister och bilar. Den andra kameran var fokuserad mot korsningen 
med Längbrogatan. Tanken med detta var att se om det skedde någon förändring i 
trafikflödet som skulle kunna kopplas till den vidtagna åtgärden 

På Hagmarksgatan användes också två videokameror, en riktad mot platsen för 
avsmalningen och en riktad mot korsningen med Mantalsgatan. Kamerorna var 
riktade så att alla trafikantrörelser i de två platserna kunde följas längs sträckan 
mellan Mantalsgatan och Eklundavägen. I avsmalningen arrangerades kameran så 
att även fordonens hastigheter kunde bestämmas.  

Hastighetsmätningar med VTIs ”förföljelsebil” ägde rum under en och samma 
dag i de två platserna. Både vid före- och eftermätningen var vädret vackert med 
solsken. Mellan 80 och 100 ”förföljelser” genomfördes i varje plats vid före- 
respektive eftermätningen. 
 
4.5.1  Hagmarksgatan  
• Antalet bilar som passerade avsmalningen var 22 % fler vid eftermätningen år 

2001 jämfört med vid föremätningen, se tabell 4.12. Ingen lastbil med släp 
passerade under före- eller eftermätningen. 

 
Tabell 4.12 Fordon per timma dagtid (07.00–18.00) som passerade genom den 
anlagda avsmalningen på Hagmarksgatan. Resultat från VTIs videofilmning maj 
2000 och maj 2001. 
 Före (2000) Efter (2001) 
Personbilar o lätta lastbilar 141 171 
Bussar  5 6 
Tunga lastbilar 1 3 
Totalt 147 180 (+22 %) 
 
• Figur 4.7 visar att ökningen av antalet bilar, som passerade genom 

avsmalningen var tämligen jämnt fördelad över den dagtidsperiod som 
studerades. 
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Figur 4.7  Antal bilar per halvtimma vid före- och eftermätning vid platsen för 
avsmalningen på Hjortstorpsvägen i Örebro. Resultat från VTIs videofilmning 
maj 2000 och maj 2001. 
 
Resultatet av hastighetsmätningen med VTIs förföljelsebil visade att: 
• motorfordonens medelhastighet minskade med drygt 4 km/h från något över 

35 km/h till något under 31 km/h. inom den anlagda avsmalningen. Hastig-
heten sjönk också utanför den avsmalnade gatudelen och gällde hela sträckan 
cirka 175 meter mellan Mantalsgatan och Eklundavägen – se figur 4.8. 
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Figur 4.8  Hastighetsförlopp i km/h längs Hagmarksgatan i Örebro. Resultat från 
VTIs mätning med förföljelsebil maj år 2000 och maj år 2001. 
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• 55 % av bilarna körde med hastigheter som understeg 30 km/h vid passage 
över det obevakade övergångsstället i avsmalningen. Medianhastigheten var 
29 km/h. 10 % körde fortare än 38 km/h – se figur 4.9.  
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Figur 4.9 Kumulativ hastighetsfördelning för bilar som passerade det obevakade 
övergångsstället i den anlagda avsmalningen på Hagmarksgatan i Örebro. 
Fördelningen visar hur många procent av bilarna som framfördes med 
hastigheter understigande ett visst värde (eller överstigande samma värde om 
man ser till komplementet). Resultat från VTIs videomätning maj 2001. 
 
Samspelet – separeringssituationen 
• Antalet gående och cyklister var mindre vid eftermätningen jämfört med 

situationen vid föremätningen – se tabell 4.13. Skillnaderna kan förmodligen 
förklaras av väderförhållandet. Vid föremätningen rådde solsken medan vid 
eftermätningen vädret var mulet med tidvis risk för regn. En stor del av de 
gående som passerade över gatan vid platsen för avsmalningen vid 
föremätningen var elever från intilliggande skola. Denna andel var betydligt 
lägre vid eftermätningen.  

• Separeringsgraden för gående ökade till värdet ett. Det innebär inte att 
olycksrisken eliminerats genom den vidtagna åtgärden Värdet representeras av 
en osäkerhet som uppskattningsvis är av storleksordningen 0,03 enheter. 
Resultatet tyder dock på att det skett en viss minskning av risken för 
kollisionsolycka till följd av den minskade exponeringssträckan.  

• En viss försämring skedde av separeringsgraden för cyklister. Liksom 
förhållandet var vid avsmalningen på Hjortstorpsvägen hamnade också här en 
del cyklister i trånga situationer med passerande bilar då de cyklade genom 
avsmalningen. Detta var orsaken till den försämrade separeringsgraden. 
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Tabell 4.13 Separeringsgrad för gående och cyklister på Hagmarksgatan, vid 
platsen för avsmalningen, vid före- och eftermätning samt antal passerande 
gående och cyklister per timma dagtid (07.00–18.00). Resultat från VTIs 
videofilmning maj 2000 och maj 2001. 
 Gående Cyklister 
 Sep.grad Antal/h Sep.grad Antal/h 
Före 0,90 29 1,00 37 
Efter 1,00 12 0,87 22 
 
 
Trafiksäkerhetseffekten 
Den förbättring som skedde av säkerheten i avsmalningen kan tillskrivas minsk-
ningen av hastigheten. Medelhastigheten sjönk med 5 km/h från drygt 35 km/h. 
Om man utnyttjar denna förändring och ”krockvåldskurvan” kan man grovt säga 
att sannolikheten för att påkörning skall leda till dödlig skada minskat med 50 %. 
Sannolikheten för svår skada antas då ha minskat med 25 %. Dessa minskningar 
skedde från en från början låg risknivå. 

Separeringsgraden för gående och cyklister kan inte sägas ha förändrats, vilket 
ger en indikation om att olycksrisken inte heller förändrats. 

Minskning av hastigheten skedde längs hela sträckan mellan korsningen med 
Mantalsgatan och korsningen med Eklundavägen. I korsningen med Mantalsgatan 
minskade medelhastigheten med 2 km/h från nivån 40 km/h. Detta svarar mot en 
minskning av sannolikheten att skadan skall vara dödlig eller svår med cirka 15 
respektive 8 %. 

Sammanfattningsvis är bedömningen då det gäller trafiksäkerhetseffekten av 
avsmalningen på Hagmarksgatan att: 

• Gåendes och cyklisters risk att dödas minskade med storlekordningen 50 % 
i platsen för avsmalningen och risk för svår skada med 25 %. Som en följd 
av åtgärden minskade också risken att dödas med 15–50 % och risken att 
skadas svårt med 8–25 % på intilliggande gatusträcka (här begränsad till 
sträckan mellan korsningarna med Mantalsgatan och Eklundavägen). Risken 
att komma till skada bedöms inte ha förändrats.  

 
4.5.2  Hjortstorpsvägen 
• Biltrafiken var 10 % lägre vid eftermätningen år 2001 jämfört med vid före-

mätningen, se tabell 4.14. Busstrafiken var oförändrad. Ingen lastbil med släp 
passerade under före- eller eftermätningen. 

 
Tabell 4.14  Fordon per timma dagtid (07.00–18.00) som passerade genom den 
anlagda avsmalningen på Hjortstorpsvägen. Resultat från VTIs videofilmning maj 
2000 och maj 2001. 
 Före (2000) Efter (2001) 
Personbilar o lätta lastbilar 312 279 
Bussar  14 14 
Tunga lastbilar 11 9 
Totalt 337 302 
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• Fler bilister som kom söderifrån på Hjortstorpsvägen svängde vänster i 
anslutningen med Längbrogatan vid eftermätningen än vid föremätningen. 
Detsamma gällde bilar i den motsatta riktningen dvs. de som svängde höger för 
färd söderut på Hjortstorpsvägen – se tabell 4.15. Den förändringen i flödet kan 
möjligen kopplas till den vidtagna åtgärden på Hjortstorpsvägen och den 
försämrade framkomligheten för bilarna, som den ledde till.  

 
Tabell 4.15  Fordon per timma dagtid (07.00–18.00) som passerade 
Längbrogatans anslutning med Hjortstorpsvägen på den västra sidan eller som 
passerade genom utfarten strax söder om avsmalningen på den östra sidan av 
gatan. Resultat från VTIs videofilmning maj 2000 och maj 2001. 
 Före (2000) Efter (2001) 
Trafik norr om korsningen till eller från 
Längbrogatan 

29 21 

Trafik söder om korsningen till eller från 
Längbrogatan 

89 100 

Trafik norr om korsningen till eller från utfarten på 
den östra sidan 

8 14 

Trafik söder om korsningen till eller från utfarten 
på den östra sidan 

26 37 

 
• Figur 4.10 visar att minskningen av antalet bilar, som passerade genom 

avsmalningen var tämligen jämnt fördelad över den dagtidsperiod som 
studerades. 

 

Figur 4.10 Antal bilar per halvtimma vid före- och eftermätning vid platsen för 
avsmalningen på Hjortstorpsvägen i Örebro. Resultat från VTIs videofilmning 
maj 2000 och maj 2001. 
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Motorfordonens hastigheter och framkomlighet 
Resultatet av hastighetsmätningen med VTIs förföljelsebil visade att: 
• motorfordonens medelhastighet minskade med cirka 11 km/h från 42,5 km/h 

till något över 31 km/h inom den anlagda avsmalningen. Hastigheten sjönk 
också utanför den avsmalnade gatudelen – sammanlagt längs en sträcka på 
cirka 250 meter – se figur 4.11. En orsak till denna minskning var den 
lågfartsskylt visande "max. 30 km/h" som hade satts upp strax norr om 
avsmalningen. 

 
Figur 4.11 Hastighetsförlopp i km/h längs Hjortstorpsvägen i Örebro. Resultat 
från VTIs mätning med förföljelsebil maj år 2000 och maj år 2001. 
 
• 47 % av bilarna körde med hastigheter som understeg 30 km/h vid passage 

över det obevakade övergångsstället i avsmalningen. Medianhastigheten var 
31 km/h. 10 % körde fortare än 41 km/h – se figur 4.12.  

• Nästan 3/4 av de tunga fordonen körde med hastigheter som understeg 30 km/h 
vid passage över det obevakade övergångsstället i avsmalningen. Median-
hastigheten var 26 km/h. 10 % framfördes med hastigheter överstigande 
34 km/h – se figur 4.12. 
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Figur 4.12 Kumulativ hastighetsfördelning för bilar som passerade det obevakade 
övergångsstället i den anlagda avsmalningen på Hjortstorpsvägen i Örebro. 
Fördelningen visar hur många procent av bilarna som framfördes med 
hastigheter understigande ett visst värde (eller överstigande samma värde om 
man ser till komplementet). Resultat från VTIs videomätning maj 2001. 
 
• Cirka 12 % av bilarna som passerade avsmalningen tvingades vänta – se tabell 

4.16. Knappt 3 % av bilarna väntade i kö bestående av 3 eller fler bilar. 
• Den genomsnittliga väntetiden (mediantiden) för en väntande bil var 5 sekun-

der se figur 4.13. 10 % av bilarna tvingades vänta i cirka 12 sekunder eller mer. 
• Totala väntetiden baserat på 3 600 fordon dagtid uppskattas till 25 minuter.  
 
Tabell 4.16 Bilar som tvingades vänta innan passage genom avsmalningen på 
Hjortstorpsvägen. Fördelning i procent av antal och väntetid på köstorlek.  
Köstorlek Antal bilar (%) Väntetid (%) 
0 88,3  0 
1 5,4  44 
2 3,8  30 
3 2,0  22 
4 eller fler 0,5  3 
Totalt 100  100 
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Figur 4.13 Kumulativ fördelning för bilarnas väntetider för passage genom 
avsmalningen på Hjortstorpsvägen i Örebro. Fördelningen visar hur många 
procent av bilarna som hade väntetider understigande ett visst värde (eller 
överstigande samma värde om man ser till komplementet). Resultat från VTIs 
videomätning maj 2001. 
 
 
Framkomligheten för gående 
• Andelen gående som tvingades vänta (på trottoar eller refug) i samband med 

passage över Hjortstorpsvägen minskade från 29 % vid föremätningen till 21 % 
vid mätningen efter det att avsmalningen anlagts. Väntetiden halverades sett till 
samtliga gående – se tabell 4.17 – och minskade också för de gående som 
tvingades vänta (från 4,9 sekunder till 3,7 sekunder).  

 
Tabell 4.17 Väntetider m.m. för gående som passerade över Hjortstorpsvägen,  på 
det obevakade övergångsstället i platsen för avsmalningen, före och efter 
åtgärden. Resultat från VTIs videofilmning i maj år 2000 och 2001. 
 Procent gående som väntade 
 På trottoaren På refugen Totalt 

Väntetid per 
gående (sek) 

Före (2000) 25 % 5 % 29 % 1,5 s 
Efter (2001) 21 % - 21 % 0,8 s 
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Samspelet – separeringssituationen 
• Antalet gående var något större vid eftermätningen jämfört med föremätningen. 

Det motsatta gällde för antalet cyklister – se tabell 4.18. Skillnaderna kan 
förmodligen förklaras av väderförhållandet. Vid föremätningen rådde solsken 
medan vid eftermätningen vädret var mulet med tidvis risk för regn. 

• Separeringsgraden ökade något för gående – i det här sammanhanget de som 
korsade gatan i platsen för avsmalningen, som följd av den minskade 
exponeringssträckan. 

• Ökningen av de gåendes separeringsgrad svarade mot en minskning av 
kollisionsrisken med 30 %. 

• En viss ökning skedde även vid eftermätningen av andelen gående, som 
nyttjade övergångsstället i stället för att korsa gatan utanför detta. Åtgärden 
tycks sålunda haft en viss kanaliserande verkan. 

• Separeringsgraden för cyklister var i det närmaste oförändrad vid före- och 
eftermätning. Man kan dock konstatera att de cyklister som färdades igenom 
avsmalningen ofta hamnade i trängda situationer med passerande bilar. Detta 
förhållande var en försämring jämfört med situationen innan åtgärden. Den 
något lägre separeringsgraden vid eftermätningen kan också hänföras till detta 
förhållande. Man kan vidare konstatera att fler cyklister andelsmässigt 
utnyttjade trottoaren vid passage genom platsen för avsmalningen vid 
eftermätningen jämfört med förhållandet vid föremätningen. Vid före-
mätningen var denna andel några procent. Vid eftermätningen utnyttjade nästan 
en tredjedel av de passerande cyklisterna trottoaren. 

 
Tabell 4.18 Separeringsgrad för gående och cyklister på Hjortstorpsvägen, vid 
platsen för avsmalningen vid före- och eftermätningen samt antal passerande 
gående och cyklister per timma dagtid (07.00–18.00). Resultat från VTIs 
videofilmning maj 2000 och maj 2001. 
 Gående Cyklister 
Avsmalningen Sep.grad Antal/h Sep.grad Antal/h 
Före 0,86 28 0,88 78 
Efter 0,91 36 0,90 57 

 
• Viss försämring av separeringsgraden inträffade i korsningen mellan 

Hjortstorpsvägen och Längbrogatan. Det gällde i första hand gående. 
Bakomliggande orsak var den ökning som skedde av biltrafiken till och från 
Längbrogatan söder om avsmalningen och som förmodligen var en följd av 
anläggandet av avsmalningen – se tabell 4.19.  

 
Tabell 4.19 Separeringsgrad för gående och cyklister på Hjortstorpsvägen i 
korsningen med Längbrogatan vid före- och eftermätningen samt antal 
passerande gående och cyklister per timma dagtid (07.00–18.00). Resultat från 
VTIs videofilmning maj 2000 och maj 2001. 
 Gående Cyklister 
Längbrogatan Sep.grad Antal/h Sep.grad Antal/h 
Före 0,88 34 0,87 165 
Efter 0,83 35 0,85 93 
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Trafiksäkerhetseffekten 
Den ökning som skedde av de gåendes och cyklisternas separeringsgrad i platsen 
för avsmalningen och som en följd av åtgärden svarade mot en minskning av 
olycksrisken eller skaderisken med 10 %. Medelhastigheten sjönk med 11 km/h 
från 42,5 km/h. Om man utnyttjar denna förändring och ”krockvåldskurvan” kan 
man grovt säga att sannolikheten att en inträffad kollisionsolycka skall resultera i 
dödlig skada för den gående eller cyklisten  minskat med 40 %. Sannolikheten för 
svår skada antas då ha minskat med 20 %. Det innebär att dödsrisken minskade 
med storleksordningen 45 % (0,9*0,6*100) och risken för svår skada med 1/3 i 
platsen för avsmalningen som följd av den vidtagna åtgärden.  

I korsningen med Längbrogatan skedde en försämring av separeringsgraden till 
följd av ökning av biltrafiken, vilken sannolikt orsakades av den anlagda 
avsmalningen. Förändringen svarade mot en ökning av skaderisken med 20 %. 
Samtidigt minskade fordonens hastigheter – en sekundär effekt av avsmalningen. 
Medelhastigheten för bilar som passerade genom korsningen på Hjortstorpsvägen 
minskade från 44 km/h till 40 km/h dvs. med 10 %. Om man låter samma 
förändring gälla ”krockvåldskurvan” svarar detta mot en minskning av 
sannolikheten att skadan är dödlig med 30 % och sannolikheten för svår skada 
med 15 %. Det innebär att dödsrisken för gående och cyklister som passerade 
genom korsningen minskade med 16 %. Risken för svår skada minskade med 
8 %. 

Som framgick av figur 3 minskade bilarnas hastigheter längs en sträcka om 
uppskattningsvis 225 meter – 150 meter söder om avsmalningen och 75 meter 
norr om avsmalningen. Medelhastigheten över exempelvis övergångsstället tvärs 
Hjortstorpsvägen i korsningen med Skolgatan minskade med 3 km/h från drygt 
45 km/h. Det svarar mot en minskning av sannolikheten för dödlig skada vid 
påkörning med 20 % och för svår skada med 10 %. Risken att komma till skada 
bedöms dock inte ha förändrats. 

Sammanfattningsvis kan följande sägas om risksituationen på Hjortstorpsvägen 
efter det att åtgärden vidtagits: 

• I platsen för avsmalningen minskade de gåendes och cyklisternas risk för 
dödlig skada med 45 % och risk för svår skada med 1/3. Skaderisken 
minskade med 10 %. Som en sekundär effekt av avsmalningen minskade 
också hastigheten på Hjortstorpsvägen i anslutning till avsmalningen – totalt 
en sträcka om cirka 225 meter. På denna sträcka exklusive avsmalningen är 
bedömningen att risken för dödlig skada minskat med 15–20 % och risken 
för svår skada omkring 10 %. Skaderisken bedöms inte ha minskat. 
Resultatet tyder på en viss ökning av denna risk i korsningen mellan 
Hjortstorpsvägen och Längbrogatan där som en effekt av avsmalningen 
trafikflödet ökade. 
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4.6  Sammanfattande resultat – olyckskostnader 
I detta avsnitt görs en skattning av åtgärdernas effekt på olycks- eller 
skadekostnaden. Vägverkets prisvärderingar på dödsfall, svår skada och lindrig 
skada utnyttjas vid skattningen. Kostnaden för ett dödsfall i trafiken anges till 
14,3 miljoner kronor, ett svårt skadefall (registrerat av polisen) anges till 
6,2 miljoner kronor och ett lindrigt skadefall (registrerat av polisen) till 360 tusen 
kronor (Vägverket 1999:AO).  

Antalet skadade gång- och cykeltrafikanter skattas utifrån separeringsgraden. I 
genomsnitt gäller att det inträffar ett skadefall med gående eller cyklist i 
polisrapporterad kollisionsolycka med bil per en miljon oseparerade g/c-
trafikanter (VTI meddelande 855). Det innebär som riktmärke ett skadefall per 
10 år om antalet oseparerade g/c-trafikanter är 25 per timma (under dagtid, 
12 timmar). 

I skattningen av olyckskostnaden behandlas gående och cyklister som en 
grupp. Antalet gående och cyklister antas vara samma vid före- och eftermätning. 
I tabell 4.20 redovisas antal oseparerade gående och cyklister per timma (dagtid) 
samt förväntat antal g/c-trafikanter skadade i kollisionsolycka mellan g/c-trafikant 
och bil. Antalet skadade anges per 10 år. 
 
Tabell 4.20 Antal oseparerade g/c-trafikanter per timma (dagtid) samt förväntat 
antal av polisen registrerade skadade g/c-trafikanter som skadats vid kollision 
med bil. Antalet oseparerade g/c trafikanter =  g/c-flödet* (1-separeringsgraden). 
Värdena är beräknade  givet samma g/c-flöde vid före- och eftersituationen. 
Mätplats Osep.g/c-traf./h Skadade g/c-traf./10år 
 Före Efter Före Efter Diff. % 
Enköping   5  3 0,19 0,13  -30 
Flen  4  2 0,14 0,07  -50 
Katrineholm  56  37 2,22 1,48  -33 
Västerås  9  5 0,37 0,19  -50 
Örebro Hagmarksgatan  2  2 0,08 0,08  0 
Örebro Hjortstorpsvägen  13  10 0,52 0,41  -20 
 
För att skatta antal dödade och svårt skadade utnyttjas hastighetsdata (median-
hastigheten eller medelhastigheten), kopplingen till krockvåldskurvan och 
fördelningen på svårhetsgrad då det gäller antalet g/c-trafikanter som skadats i 
polisrapporterad kollisionsolycka med bil i 50 miljö. Baserat på data från VITS 
gällande perioden 1994–2000 dödades 2,2 % och skadades svårt 17 % av gång- 
och cykeltrafikanterna som kom till skada i dessa olyckor. Det antas att bilarnas 
medelhastighet på gata med hastighetsgräns 50 km/h var 45 km/h. Med det 
antagandet som utgångspunkt plus registrerade medelhastigheter före och efter i 
respektive undersökt plats och relationen till krockvåldskurvan kan skadeför-
delningen på svårhetsgrad beräknas i de undersökta platserna. Eftersom skattning 
av totala antalet skadade gång- och cykeltrafikanter finns för respektive plats kan 
också värden på förväntat antal dödade och svårt skadade beräknas. Som tidigare 
antas minskad hastighet ge dubbel så hög reduktion av antalet dödade jämfört med 
antalet svårt skadade procentuellt sett. Av tabell 4.21 framgår skattat antal dödade 
och skadade per 10 år respektive undersökt plats före och efter vidtagna åtgärder. 
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I tabell 4.22 visas de median- eller medelhastigheter som uppmättes före och efter 
åtgärd och som har utnyttjats i skattningsförfarandet. 
 
Tabell 4.21  Förväntat antal dödade och skadade g/c-trafikanter per 10 år i de 
undersökta platserna före och efter vidtagna åtgärder. 
Mätplats Dödade Svårt skadade Lindrigt skadade 
 Före Efter Före Efter Före Efter 
Enköping 0,0041 0,0007 0,008 0,003 0,180 0,128 
Flen 0,0031 0,0005 0,006 0,002 0,135 0,069 
Katrineholm 0,0235 0,0013 0,091 0,034 2,109 1,447 
Västerås 0,0183 0,0044 0,035 0,014 0,313 0,170 
Örebro Hagmarksgatan 0,0008 0,0004 0,001 0,001 0,080 0,080 
Örebro Hjortstorpsvägen 0,0088 0,0022 0,017 0,009 0,492 0,403 
 
Tabell 4.22  Median- eller medelhastigheter i km/h uppmätta före och efter åtgärd 
i de undersökta platserna. 
Mätplats Före Efter 
Enköping  45  30 
Flen  45  33 
Katrineholm  37  17 
Västerås  56  46 
Örebro Hagmarksgatan  36  29 
Örebro Hjortstorpsvägen  42  31 
 
I tabell 4.23 har kostnaden beräknats för det förväntade antalet dödade och 
skadade gång- och cykeltrafikanter i de undersökta platserna före och efter 
vidtagna åtgärder. Värdena i tabell 4.21 har därvid utnyttjats samt Vägverkets 
beräknade kostnader för döds- och skadefall i trafiken  

Av tabell 4.23 framgår bland annat att kostnaden för döds- och skadefall 
beräknats ha minskat med cirka 90 000 kronor på årsbasis på den åtgärdade delen 
av Storgatan i Katrineholm dvs. inkluderande korsningarna med Bievägen och 
Tingshusgatan samt sträckan mellan korsningarna. Eftersom bilarnas hastigheter 
minskat även på Storgatan i anslutning till den undersökta delen finns skäl att 
förmoda att det även här skett en reduktion av skadekostnaden men den 
reduktionen är relativt sett av mindre omfattning. Den efter vidtagna åtgärder trots 
allt något höga förväntade skadekostnaden 74 500 kronor hänförs till stor del till 
lindriga skadefall. Kostnaden för dödsfall och svåra skadefall minskade med 
67 000 kronor på årsbasis, från 90 000 kr till 23 000 kronor.  

Då det gäller de vidtagna åtgärderna på Hjortstorpsvägen i Örebro och 
Salstagatan i Flen visade resultatet av undersökningen att en del av biltrafiken 
efter vidtagna åtgärder valde en alternativ väg. I resultaten i tabell 4.23 har inte 
hänsyn tagits till detta. Då det gäller Salstagatan torde den ökade skadekostnaden 
på grund av nyttjad alternativväg vara av underordnad omfattning och inte 
påverka storleksordningen på den kostnadsreduktion som redovisas i tabell 4.23. 
Då det gäller Hjortstorpsvägen visar beräkningarna att skadekostnaden ökade med 
6 000 kronor sett på årsbasis i korsningen med Längbrogatan beroende på bilar 
som använde denna gata som alternativväg. Det innebär således en mindre total 
kostnadsreducering knuten till åtgärden än vad som redovisas i tabell 4.23, å andra 
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sidan ledde åtgärden till att bilarnas hastigheter på Hjortstorpsvägen sänktes längs 
en längre sträcka i anslutning till avsmalningen, vilket torde ha förbättrat 
säkerhetsläget och minskat skadekostnaden. Det är inte orimligt att förmoda att 
denna minskning väl balanserar ökningen av skadekostnaden i korsningen med 
Längbrogatan. 
 
Tabell 4.23  Skattad kostnad i kronor på årsbasis för skadade och dödade gång- 
och cykeltrafikanter före och efter vidtagna åtgärder i de undersökta platserna.  
Mätplats Före kr Efter kr Skillnad kr, % 
Enköping 17200 7900 -9300 -54 
Flen 12900 4400 -8500 -66 
Katrineholm 165000 74500 -90500 -55 
Västerås 59500 20900 -38600 -65 
Örebro Hagmarksgatan 4900 4200 -700 -13 
Örebro Hjortstorpsvägen 40700 23100 -17600 -43 
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5 Motorfordonens gas- och partikelemissioner – 
undersökningens genomförande och resultat 

Författare: Bo Karlsson, VTI 
 
5.1 Sammanfattning 
I uppdraget ingick att studera miljöeffekter avseende fordonsemissioner före och 
efter de utförda åtgärderna. Det vid VTI utvecklade datorprogrammet VETO 
användes vid beräkningarna. Beräkningarna är gjorda på genomfartstrafiken och 
ingen hänsyn har tagits till att trafik kan ha omfördelats till alternativa gator. Detta 
innebär att resultaten bör tolkas med viss försiktighet då resultaten bara gäller för 
det vägavsnitt som direkt påverkas av en åtgärd.  

Om man väger in trafikförändringarna i beräkningarna ökade miljökostnaderna 
i tre fall (Hjortstorpsvägen Örebro, Hagmarksgatan Örebro, Korsängsgatan 
Enköping) och minskade i två fall (Storgatan Katrineholm, Vasagatan Västerås). 
Det största ökningen av miljökostnaderna 23 % hade Hagmarksgatan i Örebro 
vilket till största del berodde på en trafikökning på 22 %.  

Vid antagandet att trafikvolymen var oförändrad hade Hagmarksgatan som 
enda plats en minskning av miljökostnaden med cirka 4 %. Miljökostnaderna ökar 
mest på Hjortstorpsvägen i Örebro och Storgatan i Katrineholm. Detta beror på att 
körförloppen i eftermätningarna i dessa fall var betydligt ojämnare vid övergångs-
ställena än i föremätningarna. 
 
5.2 Metod 
VETO ger möjlighet att beräkna fordonskostnader, avgasemissioner och hastighet 
som funktion av fordon, väg, hastighetsgräns, körbeteende m.m. En utförlig 
dokumentation finns publicerad i VTI meddelande 501 (Hammarström och 
Karlsson, 1987). Denna dokumentation beskriver dock inte direkt avgasmodellen. 
Avgasmodellen är dock identisk med delmodellen för bränsleförbrukning, vilken 
ingår i dokumentet. 

VETO är en frifordonsmodell men genom att ange ett uppmätt körförlopp kan 
även  trafikinteraktioner beskrivas. I denna undersökning har uppmätta körförlopp 
av mätbil funnits tillgängliga för tre av de fem delsträckorna (Hjortstorpsvägen 
Örebro, Hagmarksgatan Örebro, Storgatan Katrineholm). 

Ett medelkörförlopp för varje delsträcka har använts vid beräkningarna. Ett 
bättre alternativ hade varit att använda varje uppmätt körförlopp som indata och 
därefter beräkna medeleffekter. Detta har dock inte kunnat genomföras av 
resursskäl. 

För Korsängsgatan i Enköping och Vasagatan i Västerås har beräkningarna 
baserats på medelhastigheter över sträckorna och därmed har inga förändringar i 
körförlopp kunnat fångas upp i beräkningarna. Den eventuella förändringen i 
miljökostnader baseras då enbart på skillnaden i medelhastighet och trafik-
flödesförändringar. 

Beräknade avgasutsläpp med VETO motsvarar fullt uppvärmd motor, vilket 
medför att kallstarteffekter och avdunstning inte ingår. 

En vägsträcka beskrivs genom en serie homogena block. I ett homogent block 
är alla vägbeskrivande variabler konstanta. De vägbeskrivande variablerna är 
följande: 
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• Blockets längd 
• Vägbredd 
• Hastighetsgräns 
• Lutning 
• Horisontalradie 
• Tvärfall/skevning 
• Vägojämnhet 
• Slitlager 
• Väglag 

 
Fordonsbeskrivningen omfattar bl.a. följande: 

• Motor 
• Transmission 
• Hjul inklusive rullmotstånd 
• Fordonsmassor 
• Luftmotstånd 

 
Körbeteende omfattar bl.a. följande: 

• Eftersträvad hastighet som funktion av olika förutsättningar 
• Gaspådrag 
• Retardationsnivå som funktion av hastighet 
• Övre varvtalsgräns på andra växlar än den högsta 
• Undre varvtalsgräns vid dellast på andra växlar än den lägsta 
• Undre varvtalsgräns på andra växlar än den lägsta. 

 
VETO har genomgått en omfattande validering, vilken dokumenterats i 
(Hammarström, 1999). Enligt denna validering, som avsåg en bensindriven 
katalysatorbil, gav VETO mycket god överensstämmelse för bränsleförbrukning 
och därmed också för utsläpp av CO2. Resultatet för övriga avgaser skulle kunna 
rubriceras som en acceptabel överensstämmelse. 
 
Körförlopp och Vägbeskrivning 
Körförloppen har registrerats dels med förföljelsemätningar med VTI:s mätbil, 
dels med videokamera och lasermätare. Fullständiga körförlopp har funnits för 
Hjortstorpsvägen, Hagmarksgatan och Storgatan i Katrineholm. För 
Korsängsgatan i Enköping och Vasagatan i Västerås har beräkningarna baserats 
på medelhastigheter över sträckorna.. 
 
Tabell 5.1 Underlag för miljöberäkningarna vad gäller trafikflöden och 
hastigheter finns redovisade på nedanstående platser i dokumentation. 
Plats Körförlopp Flöden 
Örebro Hjortstorpsvägen   Figur 4.3 Tabell 4.1 
Örebro Hagmarksgatan  Figur 4.7 Tabell 4.7 
Katrineholm Storgatan  Figur 4.9 Tabell 4.9 
Enköping Korsängsgatan Figur 4.11 Tabell 4.11 
Västerås Vasagatan  Figur 4.13 Tabell 4.15 
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På två platser Hjortstorpsvägen Örebro och Korsängsgatan Enköping har 
tomgångseffekter adderats till miljöeffekterna för den del av trafiken som tvingats 
stanna och vänta.  

Beräkningarna är utförda på rak väg vars vertikala lutning förutsätts vara noll. 
 

Fordonsbeskrivning 
Liksom i VV:s EVA-modell delas trafiken in i: lätta fordon (=personbilar och lätta 
lastbilar); tunga bilar utan släp och tunga bilar med släp. 
• Dessa fordon har indelats i 5 årsmodellkategorier: A1, A2, B, C och D. Dessa 

kategorier motsvarar de definitioner som används av Vägverket.  
 

De olika kategorierna har fått motsvaras av följande årsmodellklasser: 
• A1, –1986 
• A2, 1987–1992 
• B, 1993–1995 
• C, 1996–1999 
• D, 2000– 

 
Trafikdata 
Denna typ av data avser både total trafik per fordonstyp och fördelning på 
kategorier per fordonstyp. I tabell 5.2 redovisas fördelning på kategorier per 
fordonstyp. 
 
Tabell 5.2  Procentuell fördelning på kategorier. 
Kategori Lätta  Tunga utan släp Tunga med släp 
A1 A1+A2=20,8 13,0 5,0 
A2  28,9 29,2 
B 37,0 12,7 14,2 
C 38,0 45,0 51,1 
D 4,2 0,4 0,5 
 
 
Övriga beräkningsförutsättningar 
I beräkningarna ingår inte avdunstningar och kallstartsemissioner. 

Följande värderingar har använts baserat på (Vägverket, 1999), 
(Hammarström, 2000): 

• NOx 73 kr/kg 
• HC 51 kr/kg 
• CO2  1,50 kr/kg 
• Partiklar  3 726 kr/kg 
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5.3 Resultat 
Miljökostnader 
Vägda miljökostnader med avseende på fordonskategorifördelning. 
 
Tabell 5.3  Miljökostnader med hänsyn tagen till trafikförändringar på grund av 
åtgärderna. Kr per timme och km. 
Plats Före Efter Förändring % 
Örebro Hjortstorpsvägen    140  153  8.8 
Örebro Hagmarksgatan   78  96  22.8 
Katrineholm Storgatan   237  236  -0.4 
Enköping Korsängsgatan  67  71  6.1 
Västerås Vasagatan   399  390  -2.1 
 
Om man väger in trafikförändringarna i beräkningarna ökade miljökostnaderna i 
tre fall (Hjortstorpsvägen Örebro, Hagmarksgatan Örebro, Korsängsgatan 
Enköping) och minskade i två fall (Storgatan Katrineholm, Vasagatan Västerås). I 
de två fall där kostnaden minskade kan man konstatera en ganska kraftig trafik-
minskning. På Storgatan i Katrineholm minskade trafiken med över 50 % för 
tunga fordon och med 6 % totalt medan trafiken i Västerås minskade med 10 %. 
Man kan anta att den tunga trafiken valde en alternativ väg dit utsläppen flyttades. 
Den största ökningen av miljökostnaderna 23 % hade Hagmarksgatan i Örebro 
vilket huvudsakligen berodde på en trafikökning på 22 %.  
 
Tabell 5.4 Miljökostnader utan hänsyn tagen till trafikförändringar på grund av 
åtgärderna. Detta innebär samma trafikmängd före och efter åtgärder. Kronor 
per timme och km. 

Före Efter Förändring % 
Örebro Hjortstorpsvägen    140  169  20.3 
Örebro Hagmarksgatan   78  75  -3.9 
Katrineholm Storgatan   237  293  23.6 
Enköping Korsängsgatan  67  73  8.5 
Västerås Vasagatan  399  401  0.6 
 
Om beräkningarna bara avser själva åtgärderna av trafikmiljöerna och man inte 
räknar in trafikförändringarna ökar miljökostnaderna mest på Hjortstorpsvägen i 
Örebro och Storgatan i Katrineholm. Till stor del beror detta på att körförloppen i 
eftermätningarna i dessa fall visar betydligt större hastighetsförändringar intill 
övergångsställena än i föremätningarna. En ryckig hastighetsprofil ger i de flesta 
fall större utsläpp än en mer konstant profil och detta medför naturligtvis större 
miljökostnader 

Vid oförändrad trafikvolym hade Hagmarksvägen som enda plats en minskning 
av miljökostnaden med cirka 4 %. Förklaringen till detta är att körförloppet i 
föremätningen var något aggressivare än under eftermätningen vilket medförde 
större kväveoxidutsläpp av framför allt för tunga fordon. 

För Korsängsgatan i Enköping och Vasagatan i Västerås har beräkningarna 
baserats på medelhastigheter över sträckorna och därmed har inga förändringar i 
själva körförloppet kunnat fångas upp i beräkningarna. Den ökande miljö-
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kostnaden förklaras i båda fallen av att minskande hastighet ger större utsläpp per 
km vid relativt låga hastigheter. 

Nedan redovisas de grundresultat från VETO som utgör underlag för de 
kostnadsberäkningar som redovisats tidigare.  
 
Tabell 5.5  Hjortstorpsvägen Örebro. 

Hjortstorpsvägen  
före 

V  
(km/h) 

Brä  
(l/km) 

HC  
(g/km) 

CO  
(g/km) 

Nox  
(g/km) 

Part  
(g/km) 

CO2 
(kg/km)

Pb 43.59 0.07 0.40 1.37 0.19 0.00 0.17 
Lb 43.59 0.20 0.52 1.11 5.87 0.24 0.52 
Lbs 43.59 0.35 0.69 2.11 11.35 0.24 0.92 

        
Hjortstorpsvägen  

efter 
V  

(km/h) 
Brä  

(l/km) 
HC  

(g/km) 
CO  

(g/km) 
NOx  

(g/km) 
Part  

(g/km) 
CO2  

(kg/km)
Pb 38.93 0.08 0.47 2.22 0.31 0.00 0.19 
Lb 38.94 0.24 0.52 1.47 8.16 0.31 0.63 
Lbs 38.92 0.49 0.67 2.13 16.24 0.26 1.27 

 
 
Tabell 5.6  Hagmarksgatan Örebro. 
Hagmarksgatan före V  

(km(h) 
Brä 

(l/km) 
HC 

(g/km) 
CO 

(g/km) 
Nox 

(g/km) 
Part 

(g/km) 
CO2 

(kg/km)
Pb 33.14 0.11 0.60 3.63 0.57 0.01 0.25 
Lb 33.12 0.20 0.57 1.36 6.96 0.30 0.52 
Lbs 32.98 0.42 0.71 2.40 15.58 0.32 1.11 

        
Hagmarksgatan 

efter 
V  

(km/h) 
Brä 

(l/km) 
HC 

(g/km) 
CO 

(g/km) 
Nox 

(g/km) 
Part 

(g/km) 
CO2 

(kg/km)
Pb 31.69 0.09 0.66 3.80 0.56 0.01 0.22 
Lb 31.49 0.26 0.67 1.52 8.29 0.31 0.68 
Lbs 31.49 0.55 0.98 2.73 17.28 0.38 1.42 

 
 
Tabell 5.7  Storgatan Katrineholm. 

Katrineholm. 
Storgatan före 

V  
(km/h) 

Brä 
(l/km) 

HC 
(g/km) 

CO 
(g/km) 

Nox 
(g/km) 

Part 
(g/km) 

CO2 
(kg/km)

Pb 39.98 0.08 0.38 2.30 0.31 0.00 0.20 
Lb 39.91 0.22 0.51 1.32 7.49 0.29 0.58 
Lbs 39.71 0.50 0.72 2.14 16.29 0.30 1.31 

        
Katrineholm. 

Storgatan efter 
V  

(km/h) 
Brä 

(l/km) 
HC 

(g/km) 
CO 

(g/km) 
Nox 

(g/km) 
Part 

(g/km) 
CO2 

(kg/km)
Pb 32.96 0.10 0.62 3.99 0.51 0.01 0.24 
Lb 32.97 0.25 0.59 1.46 8.66 0.28 0.64 
Lbs 31.31 0.64 1.37 3.66 17.67 0.47 1.67 
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Tabell 5.8  Korsängsgatan Enköping. 
Korsängsgatan före V  

(km/h) 
Brä 

(l/km) 
HC 

(g/km) 
CO 

(g/km) 
Nox 

(g/km) 
Part 

(g/km) 
CO2 

(kg/km)
Pb 45.00 0.07 0.46 1.56 0.21 0.00 0.16 
Lb 45.00 0.19 0.58 1.02 4.03 0.24 0.49 
Lbs 45.00 0.31 0.93 2.26 9.16 0.25 0.82 

        
Korsängsgatan efter V  

(km/h) 
Brä 

(l/km) 
HC 

(g/km) 
CO 

(g/km) 
Nox 

(g/km) 
Part 

(g/km) 
CO2 

(kg/km)
Pb 34.99 0.08 0.63 1.05 0.22 0.00 0.18 
Lb 34.99 0.17 0.60 0.91 4.29 0.21 0.43 
Lbs 34.99 0.28 0.96 1.98 10.38 0.29 0.74 

 
 
Tabell 5.9  Vasagatan Västerås. 
Västerås Vasagatan 

före 
V  

(km/h) 
Brä 

(l/km) 
HC 

(g/km) 
CO 

(g/km) 
Nox 

(g/km) 
Part 

(g/km) 
CO2 

(kg/km)
Pb 56.02 0.06 0.40 2.38 0.40 0.00 0.15 
Lb 56.02 0.15 0.39 0.78 4.65 0.18 0.40 
Lbs 56.02 0.29 0.61 1.41 10.77 0.23 0.76 

        
Västerås Vasagatan 

efter 
V  

(km/h) 
Brä 

(l/km) 
HC 

(g/km) 
CO 

(g/km) 
Nox 

(g/km) 
Part 

(g/km) 
CO2 

(kg/km)
Pb 45.11 0.07 0.46 1.56 0.31 0.00 0.16 
Lb 45.11 0.19 0.58 1.03 4.06 0.24 0.49 
Lbs 45.11 0.31 0.93 2.26 9.16 0.25 0.82 
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6 Motorfordonens bulleremissioner – undersök-
ningens genomförande och resultat  

Författare: Ulf Sandberg och Meiying Dong 
 
6.1  Inledning 
Ursprungligen var avsikten att göra mätningar av bulleremission på några punkter 
längs den aktuella gatusträckningen såväl före som efter åtgärd. Emellertid visade 
det sig vara svårt att inrymma inom aktuell budget samtidigt som det visade sig att 
den mest kritiska delen av gatusträckningen något oväntat redan hade grävts upp 
och det bara fanns en grusbeläggning där. Det var då för sent att göra en 
"föremätning" som var representativ för förhållandena före åtgärd. Det bedömdes 
meningslöst att göra en föremätning med en sådan beläggning och då föll även 
"eftermätningen". 

I det läget beslutades det att inte göra bullermätningar. Istället beslöts att göra 
beräkningar av bullernivåerna med hjälp av ett par beräkningsmodeller och med 
uppmätta kördata som grund. 
 
 
6.2  Korrektioner 
Som ovan nämndes, kunde någon "före- och eftermätning" av trafikbullernivå ej 
göras. Istället beslöts att göra beräkningar av bullernivåerna med hjälp av ett par 
beräkningsmodeller och med uppmätta kördata som grund. Detta har lett till att 
vissa korrektioner är befogade att göra på grund av egenskaper hos den aktuella 
gatusträckningen nära korsningarna vilka ej beräkningsmodellerna har kunnat 
fånga upp. 
 
Kompensation för sen "föremätning" av hastighet (beläggningen delvis 
borttagen) 
Vid "föremätningen" av hastighet år 2000 hade redan asfaltbeläggningen tagits 
bort nära gatukorsningarna och ersatts med grusbeläggning. Detta har med 
säkerhet påverkat hastigheterna i någon grad neråt. För att kompensera för detta 
har vi gjort en korrektion av hastighetsprofilen för den aktuella sträckan nära 
gatukorsningarna. Hastighetsprofilen för år 2000 har ökats med 4 km/h från en 
punkt vid ca 80 m till ca 230 m, därefter har korrektionen fasats av mot 0 km/h så 
att det fr.o.m. 255 m är samma hastighet som den uppmätta. För sträckan 50–80 m 
har korrektionen varit 1–4 km/h. Detta är ungefär samma antagande om 
hastigheten som har gjorts i andra delar av projektet. 
 
Kompensation för vibrationer på grund av gupp 
När fordonen kör uppför och nerför ramperna före och efter de upphöjda 
övergångsställena uppstår en vibration i fordonen. Det har inte varit möjligt att 
mäta effekten på bullret av denna, men en schablonmässig korrektion har gjorts. 
Den grundar sig helt subjektivt på erfarenheter av lyssning vid liknande gupp. För 
i stort sett alla fordon uppkommer ett extra, lågfrekvent ljud av guppet. Detta 
inverkar för de flesta av fordonen endast lite på den A-viktade ljudnivån, men för 
vissa fordon kan avsevärda ökningar förekomma; då oftast förknippade med att 
något skramlar till (t.ex. en löst liggande last, domkraft, verktyg eller bagage). 
Ljudökningen är mycket kortvarig. En bullerkorrektion har då gjorts över en 
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sträcka av 4 m vid varje ramp, med en ökning på maximalt 7 dB(A) vid den första 
och sista rampen, och en ökning på maximalt 5 dB(A) för mellanramperna. 

Det kan nämnas att vid vissa gupp, som passeras av tung trafik, har mycket 
svåra bullerstörningar uppkommit p.g.a. sådana vibrationer med klagomål från de 
närboende som följd (t.ex. RV34 genom Kisa). Katrineholmsguppet bedöms inte 
vara så svårt eftersom den tunga trafiken är relativt ringa där. 
 
Kompensation för bullrigare beläggning vid korsningarna 
Gatusträckningen vid och mellan de båda korsningarna har för 2001 fått sin 
normala beläggning utbytt mot en gatstensbeläggning. En sådan ökar i regel 
bullernivån med några dB. Beroende på typen av gatsten och konditionen hos 
materialet och underlaget kan bullerökningen variera mycket från fall till fall. I 
detta fall har antagits att bullerökningen är 3 dB(A), vilket är lika med den 
korrektion för gatstensbeläggning som den nordiska bullerberäkningsmodellen har 
som rekommenderat värde. Korrektionen på 3 dB(A) har gjorts för hela sträckan 
mellan den första och sista rampen, totalt 110 m. 
 
6.3  Beräkning av trafikbuller med hjälp av den nordiska 

trafikbullermodellen 
I de fem nordiska länderna används en gemensam modell för beräkning av 
vägtrafikbuller [Anon., 1999]. Den är allmänt accepterad och allmänt använd. Det 
anses att det oftast ger säkrare värden att beräkna bullernivåerna med denna 
modell än att göra en mätning; i vart fall för miljöer med en "okomplicerad" 
topografi. Mätningar påverkas nämligen av ett antal faktorer vilka är svåra att ha 
kontroll över men som beräkningsmodellen tar hänsyn till. 

Först gjordes därför en uppskattning av bullernivåerna med den nordiska 
trafikbullermodellen. Beräkningsprogrammet som användes var Trivector "Buller 
VÄG 8.6". Bakgrundsdata och resultat framgår av tabell 6.1 och tabell 6.2. 
Beräkningar har gjorts för två olika mottagarpunkter, nämligen "Vid korsningar" 
och "Efter korsningar". I det första fallet avses en punkt som ligger längs med 
gatan emellan de båda ombyggda korsningarna (10 m från gatans mitt), i andra 
fallet avses en punkt som ligger någonstans 100–300 m väster om de aktuella 
korsningarna. 
 
Tabell 6.1 Bakgrundsdata för bullerberäkningarna med den nordiska beräk-
ningsmodellen. Beräkning görs för en punkt 10 m från gatans mitt i samtliga fall. 
Värdet gäller ljudnivån från samtliga fordon per timme (dagtid) i en tänkt 
mikrofon som är placerad på 10 m avstånd från gatans mitt (2 m över marken). 

År 2000 År 2001  

Parameter 

 

Enhet Vid 
korsningar 

Efter 
korsningar 

Vid 
korsningar 

Efter 
korsningar 

Antal fordon fordon/h 493 493 461 461 

Andel tunga fordon % 5,3  (5)* 5,3  (5)* 2,6  (2)* 2,6  (2)* 

Medelhastighet km/h 34 47 20 45 

Vägbeläggning typ normal (ref) normal (ref) gatsten normal (ref) 

* Beräkningsprogrammet klarar inte av decimaler så det var tvunget att använda dessa 
närmevärden. 
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Tabell 6.2 Resultat av bullerberäkningarna med den nordiska beräknings-
modellen. 

År 2000 År 2001  
Parameter 

 
Enhet Vid 

korsningar 
Efter 

korsningar 
Vid 

korsningar 
Efter 

korsningar 
Ekvivalent ljudnivå dB(A) 64,4 65,7 66,3** 64,4 
Maximal ljudnivå dB(A) 83 83 86** 83 

** Ej realistiskt värde, se kommentar i texten. 
 
Bullervärdena enligt tabell 6.2 motsvarar vad som skulle erhållas då man vill 
bedöma miljön i det aktuella fallet, t.ex. vid planläggningsärenden eller då man 
vill kartlägga befintlig miljö. Dock skall man ha klart för sig att värdena gäller 
endast för trafik dagtid och vid ett avstånd 10 m från gatans mitt. Det senare 
motsvarar ungefär där de närmaste byggnadsfasaderna finns. I ett speciellt fall då 
man vill bedöma bullret i jämförelse mot Vägverkets eller kommunens buller-
normer bör man ta hänsyn till detaljer i topografi och fasadernas placering, liksom 
räkna ut ett värde som representerar en dygnsljudnivå, vilket inte har gjorts här. 
Generellt är det dock författarnas bedömning att bullernivån längs den aktuella 
sträckan uträknad på detta mer noggranna och utförliga sätt inte skulle överstiga 
den norm som man normalt går efter för att bedöma angelägenhetsgraden av 
bullerskyddsåtgärder, dvs. 65 dB(A), utan den skulle sannolikt ligga strax under. 

Resultatet i tabell 6.2 är dock inte rättvisande vad avser jämförelsen mellan 
åren 2000 och 2001. Den huvudsakliga orsaken är att inverkan av hastigheten i 
beräkningsmodellen är alldeles för liten för att vara representativ i detta fall. En 
ökning med 3 dB(A) är följden av bytet av vägbeläggning på denna plats. Det 
resulterar i att hastighetssänkningen år 2001 vid korsningarna inte ger en realistisk 
bullerreduktion. Dock skall man märka att beräkningsmodellen är tänkt att 
beskriva en situation med i huvudsak något accelererande fordon vid dessa låga 
hastigheter, och i sådana fall får man en lägre inverkan av hastigheten.  
 
6.4  Beräkning av trafikbuller med hjälp av VTI:s modell 

utvecklad inom projekt EcoDriving 
Inom ett projekt kallat "EcoDriving" som utfördes år 2000 på uppdrag av 
Vägverket utvecklades ett embryo till en fordonsbullermodell med vars hjälp man 
kan beräkna bulleremissionen från en personbil (i verkligheten uppmättes två 
personbilar) vid alla upptänkliga körsätt. Genom att koppla bullernivåerna till 
aktuellt körsätt (en körcykel e.d.) kan man beräkna bulleremissionen som ett 
genomsnitt eller maximalnivå för körning över en viss sträcka, se [Sandberg et al, 
2001]. Arbete pågår för att utveckla denna modell till en mycket mer avancerad 
modell, men detta arbete kan inte ännu nyttiggöras. 

Som beräkningsmodell användes således den modell av preliminär typ vilken 
baseras på projekt "EcoDriving". Utgångspunkten var därvid en Volvo S40. Det 
anses att vad gäller jämförelse av bullernivån mellan olika körsätt torde denna typ 
av bil vara tämligen representativ. För att kunna beräkna bullernivån krävs då tre 
typer av data för fordonets körsätt, nämligen: 

• Hastighet 
• Acceleration 
• Växelläge 
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Som kördata användes data som uppmätts inom en annan del av projektet och som 
ställts till förfogande i form av en Excelfil. Dessa data omfattade hastighet som 
funktion av läge längs den aktuella gatusträckningen, se figur 6.1. Från denna 
hastighetsprofil kunde accelerationen beräknas. Växelläget var ett större problem. 
Några sådana mätningar hade ej gjorts inom projektet. Istället uppskattades 
växelläget utgående från följande: 
• Data i figurerna 3.13 och 3.14 i [VV, 1999]. 
• Kännedom om körsätt från arbete med en ny fordonsbullermätmetod, data 

erhållna från Tyskland, se [Sandberg, 2001]. 
 
Figur 6.2 visar hur växelläge valdes utifrån data för hastighet och acceleration. 
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Figur 6.1  Körförlopp (hastighet som funktion av läget) för personbil uppmätt på 
den aktuella gatan. Kurvan för 2000 korrigerad för "sen föremätning", se texten. 
Notera att, utgående från de aktuella korsningarna som ligger vid ca 120 och 
200 m i figuren, är öster åt vänster och väster åt höger i figuren. 
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Figur 6.2  Schema för val av växelläge, utgående från aktuell hastighet och 
acceleration hos fordonet. För en viss kombination av hastighet och acceleration 
("punkt") har växelläget bestämts av var i figuren ovan som punkten hamnar. 
 
Beräkningarna av bullernivå utfördes sedan och figur 6.3 och tabell 6.3 redovisar 
resultaten. Denna tabell är baserad på originaldata (men med korrektioner för "sen 
föremätning", se ovan). Värdena gäller ljudnivån från ett fordon i en tänkt 
mikrofon som följer med bilen på 7,5 m avstånd rakt ut åt höger från bilens mitt 
(1,2 m över vägbanan). Ekvivalentnivåvärdena avser den ekvivalenta nivån under 
körning över hela den aktuella sträckan från markeringen "50 m" till "600 m". 
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Figur 6.3 Körförlopp enligt figur 6.1 (de nedre kurvorna) samt motsvarande 
beräknad ljudnivå (de övre kurvorna). Korrektion för passage av ramp och för 
gatstensbeläggning ej gjorda. 
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Tabell 6.4 utgår från tabell 6.3 men korrigering har där gjorts för uppskattad 
effekt av vibrationer när bilen kör över ramperna samt för den ändrade vägbelägg-
ningen, se tidigare avsnitt. Motsvarande körförlopp och resulterande ljudnivå 
visas i figur 6.4.  

Tabell 6.5 visar sedan skillnaderna mellan de båda åren, utgående från tabell 
6.4. 

Det är ett problem att man enligt ovan får en bullernivå som gäller fordonets 
passage över hela mätsträckan och inte för ett visst tidsavsnitt. Vid lägre 
medelhastighet får man nämligen en längre exponeringstid (körtid) inom ett visst 
gatuavsnitt. För att kompensera för denna ändring av medelhastigheten har 
värdena i tabell 6.5 justerats med avseende på exponeringstiden så att 
motsvarande värden i tabell 6.6 gäller ekvivalentnivån normaliserad till en tid som 
omfattar hela körförloppet för den lägsta medelhastigheten. Man kan säga att detta 
är proportionellt mot den utstrålade akustiska energin. 
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Figur 6.4  Körförlopp enligt figur 6.1 (de nedre kurvorna) samt motsvarande 
beräknad ljudnivå (de övre kurvorna). Korrektion för passage av ramp och för 
gatstensbeläggning har gjorts. 
 
Tabell 6.3 Resultat av bullerberäkningarna med "EcoDriving-modellen". 
Ekvivalentnivån avser ett värde gällande hela den aktuella sträckan. 

År 2000 År 2001  

Parameter 

 

Enhet Vid 
korsningar 

Efter 
korsningar

Hela 
sträckan 

Vid 
korsningar

Efter 
korsningar 

Hela 
sträckan 

Ekvivalent 
ljudnivå 

dB(A) 64,7 69,2 67,9 57,5 68,3 67,0 

Maximal 
ljudnivå 

dB(A) 65,6 70,3 70,3 63,9 69,7 69,7 
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Tabell 6.4  Som i föregående tabell men baserat på fullt korrigerade originaldata.  

År 2000 År 2001  

Parameter 

 

Enhet Vid 
korsningar 

Efter 
korsningar

Hela 
sträckan 

Vid 
korsningar

Efter 
korsningar 

Hela 
sträckan 

Ekvivalent 
ljudnivå 

dB(A) 64,7 69,2 67,9 60,5 68,3 67,0 

Maximal 
ljudnivå 

dB(A) 65,6 70,3 70,3 67,7 69,7 69,7 

 
Observera att bullernivåerna i tabellerna 6.3–6.4 visserligen nominellt liknar dem 
i tabell 6.2, men att de inte är representativa för bullernivåns storlek för trafiken 
som helhet. Därvidlag bör endast tabell 6.2 användas. Bullernivåerna i tabellerna 
6.3–6.4 är endast menade att jämföra förhållanden år 2000 och 2001 och se 
skillnader som uppkom av byggnadsåtgärderna. 
 
Tabell 6.5  Som föregående tabell men visar endast skillnader mellan år 2001 och 
2000.  

År 2000 År 2001  

Parameter 

 

Enhet Vid 
korsningar 

Efter 
korsningar

Hela 
sträckan 

Vid 
korsningar

Efter 
korsningar 

Hela 
sträckan 

Ekvivalent 
ljudnivå 

dB(A) ref ref ref -4,2 -0,9 -0,9 

Maximal 
ljudnivå 

dB(A) ref ref ref +2,1 -0,6 -0,6 

 
Tabell 6.6  Som föregående tabell men normaliserat till lika exponeringstid (se 
texten).  

År 2000 År 2001  

Parameter 

 

Enhet Vid 
korsningar 

Efter 
korsningar

Hela 
sträckan 

Vid 
korsningar

Efter 
korsningar 

Hela 
sträckan 

Ekvivalent 
ljudnivå 

dB(A) ref ref ref -1,9 -0,7 -0,6 

Maximal 
ljudnivå 

dB(A) ref ref ref +2,1 -0,6 -0,6 

 
Resultaten i tabell 6.6 förmodas vara de mest representativa, eftersom hänsyn där 
har tagits till bytet av vägbeläggning vid korsningarna samt de transienter som 
uppkommer på grund av vibrationer i bilarna vid passage av ramperna och 
dessutom till den längre exponeringstid som uppkommer av den lägre hastigheten 
år 2001. 

Figur 6.5 visar hur ljudnivåerna fördelar sig över den aktuella ljudnivåskalan 
för de olika åren och avseende hela den körda sträckan. 

Observera att hittills presenterade beräkningar endast visar inverkan av 
ändringar i körsättet för personbilarna. Inga hänsyn tas i detta fall till ändringar i 
antalet personbilar och antalet lastbilar. Sådana hänsyn kan emellertid adderas 
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genom att man tar den nordiska beräkningsmodellen till hjälp för att justera 
bullervärdena med hänsyn till det minskade antalet personbilar och det minskade 
antalet lastbilar. En sådan justering skulle minska de ekvivalenta ljudnivåerna år 
2001 med 1,1 dB(A). 
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Figur 6.5  Den statistiska fördelningen av olika ljudnivåer, avseende körning över 
hela den aktuella gatusträckningen. 
 
Emellertid finns det en annan faktor som också måste beaktas, nämligen att 
EcoDriving-modellen endast gäller för körning med en personbil. Mätningar på 
lastbilars bulleremission saknas än så länge i modellen. Det är dock känt att 
inverkan av hastighet på ljudnivån för lastbilar är betydligt mindre än för 
personbilar – i praktiken är det endast en obetydlig hastighetsinverkan.  

Det är därför VTI:s expertbedömning att de 1,1 dB(A) som bullerskillnaderna 
mellan 2000 och 2001 skulle justeras enligt ovan på grund av minskad 
trafikvolym ungefär kompenseras av att hastighetsinverkan för lastbilarna inte alls 
är så stor som för personbilarna. Vi anser därför att värdena i tabell 6.6 är så nära 
"sanningen" som det går att komma med de brister som finns i insamlade data och 
i använda modeller. 

Man får inte glömma att de förändringar i trafikvolymen som skett mellan de 
båda åren inte torde spegla en reell minskning av trafiken utan snarare en 
omfördelning av densamma till andra gator. I realiteten är det sannolikt att detta 
kan ha lett till ökat trafikarbete (längre körsträckor). En viss reduktion av 
bullernivåerna längs det undersökta gatuavsnittet har således lett till en viss 
ökning längs andra gator. Den totala bullerexponeringen blir då beroende av var 
folk bor i förhållande till berörda gator. Det är med tillgängligt underlag omöjligt 
att säga om nettoeffekten är positiv eller negativ. 
 
6.5  Andra undersökningar 
Det har inom projektet inte funnits medel att göra någon litteraturstudie av 
bullereffekter. Emellertid skall det nämnas en nyutkommen rapport från Danmark 
vilken presenterar resultat av ett stort antal mätningar samt av enkäter hos 
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närboende [Bendtsen & Larsen, 2001]. Jämförelser med detta projekt är inte helt 
relevanta men det är ändå intressant att notera följande 
• Ekvivalentnivån hos bullret i guppens närhet sjunker 1–4 dB(A) efter anlägg-

ning av gupp. 
• Strax före och strax efter guppen ökar bullret med 0–4 dB(A). 
• En bit ifrån guppen är reduktionen av bullret ca 1 dB(A). 
• Trots en viss bullerreduktion i guppens närhet är folk mer störda av trafik-

bullret där än en bit ifrån guppen. 
 
Resultaten från detta projekt ligger mycket väl i linje med de danska 
erfarenheterna enligt ovan (med undantag för att ingen störningsundersökning har 
gjorts). 
 
6.6  Slutsats 
Åtgärderna på den aktuella gatusträckningen har lett till ändringar i den akustiska 
miljön enligt följande. 

Intill och mellan de båda korsningarna med upphöjd gatunivå har ljudnivån 
betraktad som medelvärde (s.k. ekvivalentnivå) sjunkit med ca 2 dB(A). Detta är 
ett resultat av de ganska stora hastighetssänkningar som skett. Samtidigt upp-
skattas den maximala ljudnivån ha ökat med ca 2 dB(A), på grund av 
fordonsvibrationer, men denna uppskattning är högst osäker. Den intermittenta 
karaktären hos ljudet har ökat mellan 2000 och 2001, dvs. ljudet varierar mer.  

Det är svårt att bedöma hur folk upplever dessa akustiska ändringar; men det är 
troligt att vissa anser det vara en viss förbättring medan vissa andra anser det vara 
en viss försämring. Förändringarna är i vart fall att betrakta som tämligen små. 
Vad gäller den tunga trafiken innebär det en klar akustisk förbättring att den har 
minskat till ca hälften, men å andra sidan är det sannolikt att ramperna har lett till 
ett visst skrammel från vissa av de tunga fordon som ändå passerar och sådant 
upplevs oftast som extra störande. 

På sträckan alldeles väster om korsningarna har såväl ekvivalent som maximal 
ljudnivå sjunkit med ca 1 dB(A). Dessa förändringar är ur subjektiv synvinkel i 
stort sett försumbara (knappast hörbara). 

Man måste emellertid även notera att en viss, marginell ökning av buller-
exponeringen kan ha skett i andra delar av staden på grund av omfördelning av 
trafiken (likaledes knappast hörbara). 

Det är därmed omöjligt att säga om nettoeffekten av åtgärderna vad avser den 
akustiska miljön i Katrineholms centrum är positiv eller negativ. Emellertid måste 
konstateras att det rör sig om ganska små effekter. 
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7  Allmänhetens inställning till vidtagna åtgärder 
i trafikmiljön  

Författare: Inger Forsberg och Sonja Forward, VTI 
 
7.1  Enköping  
7.1.1  Metod 
Urval 
Enkäten besvarades av 92 personer. Av dessa hade 16 personer inte någon 
kunskap om området och uteslöts därmed ur analysen. Det totala antalet som 
besvarade frågorna blev därmed 76 personer. Av dessa var 21 % kvinnor och 
79 % män. Medelåldern låg på 56 år, den yngsta var 22 år och den äldsta 83 år. 
 
Genomförande 
200 enkäter skickades ut per post till bilister vars fordon passerat Korsängsgatan i 
Enköping.  
 
Analysmetod 
Svaren från enkäten har lagrats i en databas. Statistiska analyser har gjorts i 
programmet SPSS. I vissa fall där olika grupper jämförs har resultaten 
signifikanstestats. Resultatet betecknas som signifikant om nivån är högre än 
95 % (p <.05). Det test som använts är ett s.k. t-test. 
 
7.1.2  Resultat 
I denna redovisning presenteras först resultaten från alla deltagare. Eftersom 
urvalet visar på att kvinnor är underrepresenterade har särskild hänsyn tagits till 
detta. Resultat som visar på att skillnaden mellan män och kvinnors attityder är 
signifikanta redovisas därför separat. Därefter presenteras analyser som jämför 
oskyddade trafikanter med dem som ofta körde bil i området. Slutligen redovisas 
en sammanställning av deltagarnas spontana kommentarer.  
 
Tabell 7.1  Attityd till området innan åtgärden. 
Fråga Medelvärde 

Ett lugnt område 3,43 
Många barn och skolungdomar 2,33 
Många fotgängare 3,55 
Snabb trafik 3,96 
Mycket biltrafik 3,74 
Mycket tung trafik 4,91 
1=instämmer helt; 7=tar helt avstånd 
 
Tabell 7.1 visar att området kan beskrivas som ett där många barn och ungdomar 
vistas. De flesta beskrev området som något mellan lugnt och livligt (34 % 
svarade att det var lugnt1) Trots detta var det runt 30 % som ansåg att det var 
mycket snabb trafik i området.  

                                                 
1 På skalan från 1 till 7 svarade dessa personer 1 eller 2 



 

74 VTI meddelande 930 

 
Tabell 7.2  Vad åtgärden resulterat i. 
Fråga Medelvärde 

Tryggare 4,70 
Mindre trafik 4,69 
Attraktivare 5,40 
Gångtrafikanter har ökat 4,96 
Cyklister har ökat 5,04 
Hastigheten sänkts 4,00 
1= instämmer helt; 7=tar helt avstånd 
 
Tabell 7.2 visar medelvärden som var 4 eller mer vilket innebar att de flesta var 
tveksamma eller tenderade att ta avstånd från ovanstående frågor. Det lägsta 
medelvärdet vilket var 4,00 handlade om att hastigheten sänkts. På denna fråga 
svarade 26 % att de instämde starkt med detta påstående2. Trots att medelvärdena 
pekar på en tveksamhet eller avståndstagande var det ändock 20 % som instämde 
starkt med att området blivit tryggare. En viss skillnad mellan män och kvinnors 
attityd till dessa frågor noterades. Kvinnorna var mera negativa till påståendena att 
gångtrafikanter och cyklister ökat. Männen däremot var inte lika övertygade som 
kvinnorna att hastigheten sänkts. 
 
Tabell 7.3  Attityd till området efter åtgärden.  
Fråga Medelvärde 

Snabbare trafik 5,06 
Mer trafik 5,06 
Mer tung trafik 5,28 
Ett lugnare område 4,48 
Fler fotgängare 4,82 
Fler barn och skolungdomar 4,68 
1= instämmer helt; 7=tar helt avstånd 
 
Tabell 7.3 visar åtgärden resulterat i en minskning av trafiken. Förutom detta hade 
den kvarvarande trafikens hastighet inte ökat. Trots detta hade området inte blivit 
lugnare eftersom 37 % tog avstånd från detta påstående. Antalet fotgängare 
inklusive barn och skolungdom i hade inte heller ökat något nämnvärt.  
 
Tabell 7.4  Attityd till åtgärden.  
Fråga Medelvärde 

Onödig åtgärd 3,27 
Förbättrat för boende 4,50 
Försvårat för bilismen 2,55 
Förbättrat för fotgängare 4,32 
Lång genomförandetid 3,81 
1= instämmer helt; 7=tar helt avstånd 
 

                                                 
2 Den procentuella andelen som svarat 1 eller 2 
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De flesta ansåg att åtgärden hade försvårat för bilismen (61 % instämde starkt). 
Närmare 30 % ansåg också att åtgärden förbättrat för fotgängare. Trots detta var 
det 47 % som ansåg att åtgärden var onödig.  

Deltagarna i studien fick ge betyg på åtgärden från 1 till 7 där 7 var högsta 
betyg.  
 
Tabell 7.5  Betyg före och efter åtgärden. 
Fråga Medelvärde Högsta betyg 

(6–7) 

Lägsta betyg 

(1–2) 

Betyg före åtgärden 4,42 25 % 10 % 
Betyg efter åtgärden 3,42 16 % 31 % 
1=lägsta betyg; 7= högsta betyg 
 
Tabell 7.5 visar att de flesta ansåg att området innan åtgärden varken var bra eller 
dåligt. Efter åtgärden däremot låg medelbetyget på 3,42 vilket innebar ett lägre 
betyg jämfört med innan.  
 
En jämförelse mellan personer som ofta gick i området med dem som ofta 
körde bil 
I studien var det ett stort antal personer som regelbundet åkte bil genom området 
(72 %) och därmed var det av intresse att se om detta på något sätt speglade deras 
svar. Ytterligare analyser gjordes där deltagarna delades in i två olika grupper. 
Grupp 1 var personer som svarat att de ofta promenerade i området (2 ggr eller 
mer per vecka) (n=20) och grupp 2 hade ofta kört bil i området (n=67). Tabell 7.6 
visar deras attityd till området efter åtgärden. 
 
Tabell 7.6  Attityd till området efter åtgärden: Medelvärden. 
Fråga Fotgängare Bilister 

Tryggare 5,47 4,95 
Mindre trafik 5.26 4,81 
Attraktivare 5,22 5,50 
Gångtrafikanter har ökat 5,11 5,06 
Cyklister har ökat 5,05 5,10 
Hastigheten sänkts 4,84 4,24 
1= instämmer helt; 7=tar helt avstånd 
 
Tabell 7.6 visar att de som ofta gick i området var mera negativa till åtgärden 
jämfört med de andra. De ansåg i mindre grad än andra att området blivit tryggare. 
Bland fotgängare svarade 11 % att de starkt höll med om detta jämfört med 16 % 
bland bilisterna. Fotgängarna var inte heller lika övertygade om att området nu 
hade mindre trafik och att hastigheten sänkts. Däremot ansåg de i något högre 
grad att området blivit attraktivare. Då det gällde frågan om gångtrafikanter och 
cyklister ökat var inställning i dessa två grupper väldigt lika.  
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Tabell 7.7  Attityd till området efter åtgärden: Medelvärden. 
Fråga Fotgängare Bilister 

Lugnare 4,75 4,55 
Förbättrat för boende 5,58 4,71 
Förbättrat för fotgängare 5,42 4,63 
Onödig åtgärd 3,37 3,29 
Försvårat för bilismen 2,74 2,50 
1= instämmer helt; 7=tar helt avstånd 
 
Tabell 7.7 visar att fotgängarna och bilisterna var relativt ense då det gällde dessa 
frågor. Åtgärden hade försvårat för bilismen men trots detta hade området inte 
blivit lugnare och man var tveksam till om åtgärden var nödvändig eller inte. 
Bland fotgängarna var det 53 % som starkt instämde med att åtgärden var onödig 
och bland bilisterna var det 48 %. På frågorna som behandlade förbättringar för 
boende och fotgängare gav dessa två grupper något olika svar där fotgängarna var 
mer negativa till effekten. 

Slutligen gjordes en analys för att se hur de två olika grupperna betygsatte 
åtgärden.  
 
Tabell 7.8  Betyg efter åtgärden: Medelvärden. 
Fråga Fotgängare Bilister 

Betyg efter åtgärden 3,79 3,48 
1= lägsta betyg; 7=högsta betyg 
 
Tabell 7.8 visar att fotgängarna gav åtgärden ett något högre betyg jämfört med 
bilisterna. Bland fotgängarna var det 32 % (n=6) och bland bilisterna var det 18 % 
(n=11) som gav de två högsta betygen.  
 
Allmänhetens kommentarer om åtgärderna i Enköping 
Utav de som deltog i studien lämnade 25 personer kommentarer, både positiva 
och negativa. En positiv kommentarer som kan nämnas är att en person som 
svarat på enkäten frågat sina arbetskamrater (10 st) om vad de ansåg om ombygg-
naden. Slutsatsen var att miljön blivit vackrare.  

Några av deltagarnas kommentarer var även negativa. Fem personer ansåg att 
avsmalningarna blivit ett stressmoment i trafiken. Skälet till detta var att bilisterna 
ökade farten för att komma först genom avsmalningen. Övriga kommentarer var 
att bilförarnas uppmärksamhet var riktad på avsmalningen istället för på 
gångtrafikanter och cyklister som befinner sig vid sidan om vägbanan. Ett annat 
problem var att barn/skolungdomar efter ombyggnaden korsade gatan på helt fel 
ställen på grund av att man satt upp staket och anlagt planteringar. Avsmal-
ningarna hindrade trafiken från att mötas och detta ansåg vissa resulterat i ökade 
avgasutsläpp. Det hade därmed blivit fler start och stopp.  
 
7.1.3  Slutsatser 
Området innan åtgärden beskrevs som rätt livligt med mycket biltrafik samtidigt 
som det vistades många barn och ungdomar i området. Åtgärden hade enligt de 
flesta sänkt hastigheten även om endast en fjärdedel instämde starkt med detta 



 

VTI meddelande 930 77 

påstående. I övrigt var det endast en femtedel som ansåg att åtgärden lett till 
förbättringar såsom att området blivit tryggare och att trafiken minskat. De flesta 
ansåg att åtgärden försvårat för bilismen och ungefär hälften ansåg att åtgärden 
var onödig. Det allmänna betyget var relativt lågt och endast 19 % gav ett högt 
betyg. Skillnaden mellan män och kvinnor var marginell. Männen ansåg i något 
högre grad än kvinnorna att antalet fotgängare och cyklister ökat efter åtgärden. 
Då det gällde fordons hastighet ansåg kvinnorna att den minskat mera.  

Jämförelsen mellan de som ofta promenerade i området med dem som ofta 
körde bil visade att den första gruppen inte var nöjdare än de andra, snarare 
tvärtom. Området hade inte blivit tryggare och hastigheten hade inte sänkts så 
mycket som man kanske hade önskat. Trots detta var det ändå denna grupp som 
gav ett högre betyg jämfört med bilisterna. En möjlig förklaring av detta till synes 
paradoxala resultat kan vara att man ändå ansåg att det man gjort i varje fall var 
bättre än förut.  

I övrigt framkom följande kommentarer om åtgärden:  
• att avsmalningarna blivit ett stressmoment i trafiken på grund av att alla vill 

komma först genom avsmalningen för att slippa stå och vänta 
• att bilförarna har all uppmärksamhet på avsmalningen och mötande trafik 

ser ej gångtrafikanter och cyklister som befinner sig vid sidan om 
• att barn/skolungdom efter ombyggnaden korsar gatan på helt fel ställen på 

grund av staket och planteringar som tidigare inte fanns i området 
• att avgasutsläppen ökat. 

 
7.2  Flen  
7.2.1  Metod 
Urval 
Enkäten besvarades av 135 personer. Av dessa hade 15 personer inte någon 
kunskap om området och uteslöts därmed ur analysen. Det totala antalet som 
besvarade frågorna blev därmed 120 personer. Av dessa var 31 % kvinnor och 
69 % män. Medelåldern låg på 48 år, den yngsta var 22 år och den äldsta 86 år. 
 
Genomförande 
Per post skickades 200 enkäter ut till bilister vars fordon registrerats på 
Salstagatan i Flen.  
 
Analysmetod 
Svaren från enkäten har lagrats i en databas. Statistiska analyser har gjorts i 
programmet SPSS. I vissa fall där olika grupper jämförs har resultaten signifikant 
testats. Resultatet betecknas som signifikant om nivån är högre än 95 % (p <.05). 
Den test som använts är en s.k. t-test. 
 
7.2.2  Resultat 
I denna redovisning presenteras först resultaten från alla deltagare. Eftersom 
urvalet visar på att kvinnor är underrepresenterade har särskild hänsyn tagits till 
detta. Resultat som visar på att skillnaden mellan män och kvinnors attityder är 
signifikanta redovisas därför separat. Därefter presenteras analyser som jämför 
oskyddade trafikanter med dem som ofta körde bil i området. Slutligen redovisas 
en sammanställning av deltagarnas spontana kommentarer.  
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Tabell 7.9  Attityd till området innan åtgärden.  
Fråga Medelvärde 

Ett lugnt område 4,27 
Många barn och skolungdomar 2,74 
Många fotgängare 3,68 
Snabb trafik 3,67 
Mycket biltrafik 4,14 
Mycket tung trafik 4,53 
Riskabel trafikmiljö 3,95 
Besvärliga korsningar 4,67 
1= instämmer helt; 7= tar helt avstånd 
 
Tabell 7.9 visar att området kan beskrivas som ett med många barn och 
ungdomar. Området är inte speciellt lugnt och det upplevs som rätt riskabelt. 
Korsningarna upplevdes inte som speciellt besvärliga. Ungefär en femtedel 
(21 %3) av deltagarna instämde starkt med att de var besvärliga. 
 
Tabell 7.10  Vad åtgärden resulterat i. 
Fråga Medelvärde 

Tryggare 4,23 
Mindre trafik 3,89 
Attraktivare 4,45 
Gångtrafikanter har ökat 4,69 
Cyklister har ökat 4,67 
Hastigheten sänkts 2,85 
Avsmalningarna har lett till 
problem vid möte 

2,60 

1= instämmer helt; 7= tar helt avstånd 
 
Tabell 7.10 visar att de flesta tenderade att ta avstånd från ovanstående frågor 
förutom att hastigheten sänkts och att det nu blivit något bättre för oskyddade 
trafikanter. Ungefär hälften (53 %) instämde starkt med att hastigheten sänkts. Då 
det gällde avsmalningarna var det rätt många som ansåg att de lett till problem vid 
möte eftersom hela 65 % instämde starkt med detta påstående. Då det gällde 
frågan om trygghet var spridningen i svaren rätt stor. Detta innebär att även om 
medelvärdet låg på 4,23 så var det ändå 26 % som svarat att de instämde starkt 
med att området nu blivit tryggare. Kvinnor och mäns attityd till avsmalningarna 
skilde sig åt eftersom den första gruppen ansåg i högre grad än den andra att dessa 
lett till problem vid möte (p <.01). 

                                                 
3 På skalan från 1 till 7 svarade dessa personer 1 eller 2 
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Tabell 7.11  Attityd till området efter åtgärden. 
Fråga Medelvärde 

Ett lugnare område 3,80 
Fler barn och skolungdomar 4,33 
Fler fotgängare 4,34 
Snabbare trafik 5,54 
Mer trafik 4,92 
Mer tung trafik 5,44 
1= instämmer helt; 7= tar helt avstånd 
 
Tabell 7.11 visar att området hade blivit lugnare (29 % instämde starkt med detta) 
med mindre trafik som dessutom körde saktare. Däremot hade inte åtgärden lett 
till att det blivit fler personer som gick i området ej heller fler barn och 
skolungdomar. Här kunde en skillnad mellan män och kvinnor noteras eftersom 
kvinnorna i högre grad än männen ansåg att det nu fanns fler barn och 
skolungdomar i området (p <.05). 
 
Tabell 7.12  Attityd till åtgärden.  
Fråga Medelvärde 

Förbättrat för boende 3,64 
Förbättrat för fotgängare 3,40 
Försvårat för bilismen 3,01 
Försvårat för yrkestrafiken 2,33 
Cirkulationsplatserna förbättrat 
trafiksituationen 

4,84 

Onödig åtgärd 3,82 
1= instämmer helt; 7= tar helt avstånd 
 
De flesta ansåg att åtgärden hade försvårat för yrkestrafiken och bilismen 
samtidigt som den förbättrat för fotgängare – se tabell 7.12. Mer än hälften (59 %) 
instämde starkt med att det blivit svårare för bilismen och 75 % att det blivit 
svårare för yrkesförarna. På frågan om fotgängarnas situation var det 43 % som 
instämde starkt med att det blivit bättre. Då det gällde situationen för de boende i 
området var det något färre som ansåg att det blivit bättre (37 % instämde starkt). 
Relativt få personer (25 %) ansåg att cirkulationsplatserna förbättrat trafik-
situationen och mer än hälften (52 %) tog starkt avstånd från detta påstående. 
Deltagarna i studien fick betygsätta området före och efter åtgärden, se tabell 
7.13. 
 
Tabell 7.13  Betyg före och efter åtgärden. 
Fråga Medelvärde Högsta betyg 

(6–7) 
Lägsta betyg 

(1–2) 

Betyg före åtgärden 3,91 12 % 19 % 
Betyg efter åtgärden 3,91 31 % 31 % 
1=lägsta betyg; 7= högsta betyg 
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Tabell 7.13 visar att de flesta ansåg att området innan åtgärden varken var bra 
eller dåligt. Både före och efter åtgärden låg medelbetyget på samma nivå. Trots 
detta kan man avläsa vissa skillnader eftersom andelen som gav det lägsta betyget 
höjdes från 19 % till 31 %. 

Ytterligare en analys gjordes för att se hur de som gav högsta betyg till 
åtgärden svarade på de övriga frågorna. Totalt var det 31 personer som gett detta 
betyg. Innan åtgärden ansåg dessa personer att området hade mycket tung trafik. 
Rent allmänt ansåg ungefär hälften att området var riskabelt samt att hastigheten 
var hög. Efter åtgärden så ansåg 67 % att hastigheten sänkts och ungefär samma 
procent (63 %) att området nu kändes tryggare. 72 % ansåg också att åtgärden 
förbättrat för oskyddade trafikanter, 66 % att den förbättrat för de boende och 
71 % att den förbättrat för fotgängare. Cirkulationsplatserna som de övriga varit 
negativa till hade denna grupp en annan uppfattning om eftersom 59 % ansåg att 
de hade förbättrat trafiksituationen. 
 
En jämförelse mellan personer som ofta gick i området med dem som ofta 
körde bil 
Ytterligare analyser gjordes där deltagarna delades in i två olika grupper. Grupp 1 
var personer som svarat att de ofta promenerade i området (n=36) och grupp 2 
hade ofta kört bil i området (n=78). Tabell 7.14 visar deras attityd till området 
efter åtgärden. 
 
Tabell 7.14  Attityd till området efter åtgärden: Medelvärden. 
Fråga Fotgängare Bilister 

Tryggare 4,51 4,27 
Mindre trafik 4,18 3,73 
Attraktivare 4,35 4,47 
Gångtrafikanter har ökat 4,83 4,66 
Cyklister har ökat 4,67 4,65 
Hastigheten sänkts 2,89 2,87 
Förbättrat för oskyddade 
trafikanter 

3,44 3,40 

Avsmalningarna har lett till 
problem vid möte 

2,71 2,79 

1= instämmer helt; 7= tar helt avstånd 
 
Tabell 7.14 visar att skillnaden mellan de som gick ofta i området och de som ofta 
körde bil var marginell. Möjligtvis var det något fler bilister som ansåg att 
området nu hade fått mindre trafik.  
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Tabell 7.15  Attityd till området efter åtgärden: Medelvärden. 
Fråga Fotgängare Bilister 

Onödig åtgärd 3,88 3,73 
Förbättrat för boende 3,84 3,74 
Förbättrat för fotgängare 3,44 3,44 
Området är lugnare 3,61 3,88 
Försvårat för bilismen 2,65 3,21 
Försvårat för yrkestrafiken 2,88 2,33 
Cirkulationsplatserna förbättrat 
trafiksituationen 

4,64 4,72 

1= instämmer helt; 7= tar helt avstånd 
 
Den största skillnaden mellan fotgängare och bilister var att fotgängarna i högre 
grad än bilisterna ansåg att åtgärden försvårat för bilismen – se tabell 7.15. Då det 
gällde yrkestrafiken så var effekten motsatt, här var det bilisterna som instämde 
något mer med detta påstående jämfört med fotgängarna. Tabell 7.16 visar vilket 
betyg fotgängare och bilister gav till åtgärden. 
 
Tabell 7.16  Betyg efter åtgärden: Medelvärden. 
Fråga Fotgängare Bilister 

Betyg efter åtgärden 3,97 3,85 
1=lägsta betyg; 7= högsta betyg 
 
Fotgängarna gav ett något högre betyg jämfört med bilisterna även om skillnaden 
var väldigt liten – se tabell 7.16. 32 % av fotgängarna och 30 % av bilisterna gav 
något av de två högsta betygen (6 eller 7).  
 
Allmänhetens kommentarer om åtgärderna i Flen 
Ytterligare kommentarer hade lämnats in av 50 personer. Bland de negativa 
kommentarerna kan nämnas att 24 personer ansåg att rondellerna var för trånga 
och besvärliga att passera. Bilarna körde många gånger rakt över eller åt fel håll. 
Fyra personer ansåg att gatorna blivit så smala att det blivit problem vid möte. 
Fem personer ansåg att skolbarnens icke markerade övergångsställen var ett 
problem. De ansåg vidare att övergångsställena borde vitmålas.  

Fyra personer hade kommenterat åtgärden positivt med ett ord BRA! 
Bland övriga kommentarer kan nämnas ett förslag för att öka trafiksäkerheten – 

bygg hinder för bilar/bussar. Man undrade också hur vinterväghållningen kommer 
att fungera efter åtgärden. Man klagade på att gatstenen blev hal vid väta. En 
person ansåg att skyltar med utmärkningen “Olycksdrabbad väg” var bättre än en 
ombyggnad. 
 
7.2.3  Slutsatser 
Innan åtgärden vistades det många barn och ungdomar i området. Området 
upplevdes av många som rätt riskabelt. Åtgärden hade enligt de flesta sänkt 
hastigheten och därmed förbättrat för fotgängarna. Detta hade också inneburit att 
det nu blivit svårare för bilisterna och yrkestrafiken. Skillnaden mellan män och 
kvinnor var obetydlig eftersom de svarat väldigt lika på alla frågor utom två. 



 

82 VTI meddelande 930 

Kvinnorna var mera negativa till avsmalningarna samt ansåg i högre grad än 
männen att det nu vistades fler barn och skolungdomar i området. Det allmänna 
betyget visade att de flesta svarat varken bra eller dåligt men trots detta gav 31 % 
ett väldigt högt betyg. De som gav ett högt betyg ansåg i högre grad än de andra 
att åtgärden förbättrat för boende och fotgängare dessutom ansågs området nu 
vara mycket tryggare. Möjligtvis kan detta bero på att denna grupp ansett att 
området varit ett problem innan åtgärden. Cirkulationsplatserna som många varit 
negativa till var man i denna grupp mycket positiv till och man ansåg att den 
hjälpt till att förbättra trafiksituationen. Fotgängare och bilister skilde sig inte 
något nämnvärt åt. Rent generellt var fotgängarna något mera nöjda med åtgärden 
och rätt många uppfattade nu området som något lugnare. Detta verkade inte bero 
på att området enligt dem nu hade mindre trafik eftersom endast några få instämde 
med detta. Däremot kunde det bero på att hastigheten nu hade sänkts. De ansåg 
också i något högre grad än bilisterna att åtgärden försvårat för bilismen men 
däremot inte lika mycket för yrkestrafiken. 

I övrigt framkom följande kommentarer om åtgärden 
• att rondellerna är för trånga och besvärliga att passera 
• att skolbarnen inte har övergångsställen var en brist 
• att övergångsställena bör vitmålas – behövs konsekvens för skolbarnen 
• att åtgärden blivit ett hinder för biltrafiken istället för förbättrad trafikmiljö. 

 
7.3  Västerås 
7.3.1  Metod 
Urval 
Enkäten besvarades av 131 personer. Av dessa var 30 % kvinnor och 70 % män. 
Medelåldern låg på 51 år, den yngsta var 20 år och den äldsta 86 år. 
 
Genomförande 
Det skickades ut 200 enkäter per post till förare som färdats utefter Vasagatan i 
Västerås och utav dessa inkom 41 enkäter vilket ger en svarsfrekvens på 23 %. 
Det stora bortfallet kan förklaras med en rad olyckliga omständigheter då ett stort 
antal enkäter försvunnit. 

Till personer som bor i området runt Vasagatan delades 200 enkäter ut 
manuellt och utav dessa inkom 90 enkäter vilket ger en svarsfrekvens på 45 %.  
 
Analysmetod 
Svaren från enkäten har lagrats i en databas. Statistiska analyser har gjorts i 
programmet SPSS. I vissa fall där olika grupper jämförs har resultaten signifikant 
testats. Resultatet betecknas som signifikant om nivån är högre än 95 % (p <.05). 
Den test som använts är en s.k. t-test. 
 
7.3.2  Resultat 
I denna redovisning presenteras först resultaten från alla deltagare. Eftersom 
urvalet visar på att kvinnor är underrepresenterade har särskild hänsyn tagits till 
detta. Resultat som visar på att skillnaden mellan män och kvinnors attityder är 
signifikanta redovisas därför separat. Därefter presenteras analyser som jämför de 
som promenerat ofta med dem som gjort detta mera sällan. Slutligen redovisas en 
sammanställning av deltagarnas spontana kommentarer.   
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Tabell 7.17  Attityd till området innan åtgärden. 
Fråga Medelvärde 
Ett lugnt område 4,97 
Många barn och skolungdomar 3,64 
Många fotgängare 4,30 
Snabb trafik 3,35 
Mycket biltrafik 3,29 
Mycket tung trafik 3,52 
Trafikmiljön riskabel 3,16 
1=instämmer helt; 7=tar helt avstånd 
 
Tabell 7.17 visar att de flesta inte ansåg att området var lugnt och mer än hälften 
ansåg att trafikmiljön var riskabel (53 %4). Närmare hälften ansåg också att 
området hade mycket biltrafik (43 %) som dessutom färdades fort (44 %). I 
området vistades enligt en tredjedel också många barn och skolungdomar. 
 
Tabell 7.18  Vad åtgärden resulterat i. 
Fråga Medelvärde 

Tryggare 4,19 
Mindre trafik 5,95 
Attraktivare 4,72 
Gångtrafikanter har ökat 4,91 
Cyklister har ökat 4,72 
Hastigheten sänkts 3,06 
1=instämmer helt; 7=tar helt avstånd 
 
Tabell 7.18 visar vad förändringen i trafiksituationen givit för resultat. Det mest 
påfallande är att det stora flertalet instämmer med att hastigheten sänkts (52 %). 
På frågan om området nu blivit tryggare svarade 23 % att man instämde med 
detta. Däremot hade inte andelen fotgängare eller cyklister ökat något nämnvärt.  
 
Tabell 7.19  Attityd till området efter åtgärden.  
Fråga Medelvärde 

Ett lugnare område 4,44 
Fler fotgängare 4,64 
Fler barn och skolungdomar 4,61 
Snabbare trafik 5,05 
Mer trafik 4,71 
Mer tung trafik 4,62 
1= instämmer helt; 7=tar helt avstånd 
 
Tabell 7.19 visar att de flesta var tveksamma till ovanstående frågor. Endast 19 % 
ansåg att området blivit lugnare och 10 % att andelen fotgängare ökat. Däremot 
hade åtgärden inte fått motsatt effekt eftersom trafiken inte blivit snabbare ej 

                                                 
4 På skalan från 1 till 7 svarade dessa personer 1 eller 2 
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heller mer omfattande. Män och kvinnors attityd till ovanstående var rätt lika 
bortsett från frågan om antalet fotgängare. Männen ansåg i högre grad än 
kvinnorna att åtgärden resulterat i att fler personer nu promenerade i området  
(p >.05).  
 
Tabell 7.20  Attityd till åtgärden.  
Fråga Medelvärde 

Förbättrat för boende 4,16 
Förbättrat för fotgängare 3,20 
Området är lugnare 4,44 
Onödig åtgärd 4,20 
Den tog för lång tid att 
genomföra 

4,22 

1=instämmer helt; 7=tar helt avstånd 
 
Tabell 7.20 visar att man tenderar att instämma med påståendet att åtgärden 
förbättrat för fotgängare (52 %). Ungefär en tredjedel att den också förbättrat för 
boende. På påståendet om åtgärden var helt onödig svarade 27 % att den var det. 
En viss skillnad mellan män och kvinnors attityder uppmättes. Männen ansåg i 
högre grad än kvinnorna att åtgärden förbättrat för fotgängare (p >.05). 
 
Tabell 7.21  Betyg före och efter åtgärden. 
Fråga Medelvärde Högsta betyg (6–7) Lägsta betyg (1–2) 
Betyg före åtgärden 3,45 13,40 32,92 
Betyg efter åtgärden 4,63 33,72 13,31 
1=instämmer helt; 7=tar helt avstånd 
 
Tabell 7.21 visar att 33 % satt det lägsta betyget före åtgärden och att 34 % satt 
det högsta betyget efter åtgärden. Då män och kvinnors svar jämfördes visade det 
sig att kvinnorna gav åtgärden ett högre betyg än männen ( p >.05). 

En jämförelse mellan de som ofta promenerade i området med de som gjorde 
detta mer sällan 

Utav 134 deltagare så hade ingen av de 44 i första utskicket svarat att de 
regelbundet promenerat i området varmed dessa uteslöts ur analysen. Deltagarna 
från det andra utskicket delades in i två olika grupper. Grupp 1 var personer som 
svarat att de ofta promenerade i området (2 ggr eller mer per vecka) (n=22) och 
grupp 2 svarade att de sällan (mindre än en gång per månad) eller aldrig 
promenerade i området (n=35). Tabell 7.22 visar deras attityd till området efter 
åtgärden. 
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Tabell 7.22  Attityd till området efter åtgärden: Medelvärden. 
Fråga Promenerar Inte promenerat 

Tryggare 4,35 4,44 
Mindre trafik 5,86 6,33 
Attraktivare 4,95 5,41 
Gångtrafikanter har ökat 4,70 5,27 
Cyklister har ökat 4,30 5,19 
Hastigheten sänkts 4,60 3,00 
1= instämmer helt; 7=tar helt avstånd 
 
Tabell 7.22 visar att det fanns en viss skillnad i attityden till åtgärden bland dessa 
två grupper även om den rent generellt var rätt obetydlig. Den största skillnaden 
mellan de som promenerat i området och de som inte promenerat var att den första 
gruppen inte i lika hög grad som de andra ansåg att hastigheten sänkts. Bland 
fotgängarna var det 25 % som instämde starkt med detta jämfört med 53 % i den 
andra gruppen. Trots detta ansåg de att antalet cyklister ökat mera men även att 
området fått mindre trafik och att det blivit attraktivare.  
 
Tabell 7.23  Attityd till området efter åtgärden: Medelvärden. 
Fråga Promenerat Inte promenerat 
Lugnare 4,71 4,79 
Förbättrat för boende 4,45 4,45 
Förbättrat för fotgängare 3,86 3,52 
Onödig åtgärd 4,43 3,59 
1= instämmer helt; 7=tar helt avstånd 
 
Tabell 7.23 visar att fotgängarna och bilisterna var relativt ense då det gällde 
dessa frågor förutom på frågan om åtgärden var onödig eller inte. De som inte 
promenerade i området ansåg i högre grad än de andra att åtgärden var onödig.  

Slutligen gjordes en analys för att se vilket betyg de två olika grupperna gav.  
 
Tabell 7.24  Betyg efter åtgärden: Medelvärden. 
Fråga Promenerat Inte promenerat 
Betyg före åtgärden 3,53 3,50 
Betyg efter åtgärden 4,95 4,19 
1= lägsta betyg; 7=högsta betyg 
 
Tabell 7.24 visar att fotgängarna gav ett något högre betyg till åtgärden jämfört 
med dem som inte promenerade lika ofta. I den första gruppen var det 50 % 
(n=10) som gav något av de två högsta betygen jämfört med den andra gruppen 
där detsamma endast gällde för 25 % (n=8) som gav de två högsta betygen.  
 
Allmänhetens kommentarer om åtgärderna i Västerås 
Ytterligare kommentarer hade lämnats in av 24 personer. Tre personer ansåg att 
en alternativ åtgärd borde ha varit att leda bort gångtrafikanter och cyklister från 
vägsträckan genom tunnlar och broar. En annan person ansåg att en rondell varit 
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en bättre lösning. Två personer förkastade vägbulor och avsmalningar och ansåg 
att miljön försämrats p.g.a. att bilar ej kunde mötas i avsmalningen utan måste stå 
och vänta. Ett annat problem man pekade på var ökade avgasutsläpp vilket var ett 
resultat av att bilarna innan vägbulan bromsade ned kraftigt och att de sedan efter 
bulan accelererade lika kraftigt. Problemet som uppstod då bilarna fick byta fil 
påtalades av 11 personer. De ansåg att man inte skulle kunna åka rakt fram i 
vänsterfilen och menade på att det var en tidsfråga innan en filbytesolycka 
inträffade. Ett annat problem vid filbyten var den korta vägsträckan mellan 
trafikljusen och övergångsstället. Ytterligare synpunkter handlade om att det blivit 
kaos varje morgon vid byte till höger fil. Fem personer ansåg att åtgärden var bra 
eftersom trafiken blivit lugnare och att det blivit bättre för fotgängare. 
 
7.3.3  Slutsatser 
Innan åtgärden beskrevs området som riskabelt med mycket snabb trafik. 
Åtgärden hade enligt de flesta resulterat i lägre hastigheter samt förbättrat för 
framförallt fotgängare men även boende. Betyget på åtgärden visade att en 
tredjedel gav ett högt betyg. Skillnaden mellan män och kvinnor var marginell. 
Männen ansåg i högre grad än kvinnorna att åtgärden förbättrat för fotgängare 
vilket i sin tur resulterat i att fler personer promenerade i området. Trots detta var 
det kvinnorna som gav åtgärden det högsta betyget. Ytterligare analyser gjordes 
som jämförde de som ofta promenerade i området med de som gjorde detta mera 
sällan. Resultaten visade att de som ofta gick i området var något mer positiv till 
åtgärden jämfört med de andra. Enligt dem hade den resulterat i mindre trafik och 
att både antalet fotgängare och cyklister ökat. I enlighet med detta gav de också 
åtgärden ett högre betyg.  

Vid analys av kommentarerna som inkommit kan nämnas följande: 
• man tyckte att åtgärden var bra 
• ombyggnaden hade många fördelar men ett “problem” var den korta 

vägsträckan för filbyte mellan trafiksignaler och övergångsstället 
• i en utav filerna kunde man endast svänga vänster vilket man ansåg vara en 

försämring  
• vägbulor resulterade i mera avgaser 

 
Slutligen inkom följande förslag: 
• led bort gångtrafikanter och cyklister genom tunnlar och broar istället 
• gör en rondell vid infart Rocklunda istället 
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7.4  Örebro  
7.4.1  Metod 
Urval 
Enkät besvarades av 89 personer. Av dessa hade 27 personer inte någon kunskap 
om området och uteslöts därmed ur analysen. Det totala antalet som besvarade 
frågorna om de två olika åtgärderna blev därmed 62 personer. Utav dessa var 
26 % kvinnor och 74 % män. Medelåldern låg på 53 år, den yngsta var 28 år och 
den äldsta 85 år. 
 
Genomförande 
Till bilister som passerat Hjortstorpsvägen och Hagmarksgatan i Örebro skickades 
200 enkäter ut per post.  
 
Analysmetod 
Svaren från enkäten har lagrats i en databas. Statistiska analyser har gjorts i 
programmet SPSS. I vissa fall där olika grupper jämförs har resultaten signifikant 
testats. Resultatet betecknas som signifikant om nivån är högre än 95 % (p <.05). 
Den test som använts är en s.k. t-test. 
 
7.4.2 Resultat 
I denna redovisning presenteras först resultaten från alla deltagare. Eftersom 
urvalet visar på att kvinnor är underrepresenterade har särskild hänsyn tagits till 
detta. Resultat som visar på att skillnaden mellan män och kvinnors attityder är 
signifikanta redovisas därför separat. Därefter presenteras analyser som jämför 
oskyddade trafikanter med dem som ofta körde bil i området. Slutligen redovisas 
en sammanställning av deltagarnas spontana kommentarer.   
 
Tabell 7.25  Attityd till området innan åtgärden.  
Fråga Medelvärde 

Ett lugnt område 4,21 
Många fotgängare 3,94 
Många barn och skolungdomar 3,16 
Snabb trafik 4,02 
Mycket biltrafik 3,84 
Mycket tung trafik 4,19 
1=instämmer helt; 7=tar helt avstånd 
 
Tabell 7.25 visar att området kan beskrivas som ett med många barn och 
ungdomar. Området var inte speciellt lugnt med rätt mycket biltrafik.  
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Tabell 7.26  Vad åtgärden resulterat i. 
Fråga Medelvärde 

Tryggare 4,27 
Mindre trafik 4,79 
Attraktivare 5,29 
Gångtrafikanter har ökat 4,89 
Cyklister har ökat 4,84 
Hastigheten sänkts 3,07 
1=instämmer helt; 7=tar helt avstånd 
 
Tabell 7.26 visar att de flesta tenderade att ta avstånd från ovanstående frågor. Det 
lägsta medelvärdet var 3,07 vilket handlade om att hastigheten sänkts. På denna 
fråga svarade 50 % att de instämde starkt med detta påstående5. Trots att 
medelvärdena pekar på att de flesta var tveksamma eller tog avstånd från dessa 
påståenden så var det ändå 20 % som instämde starkt med att området blivit 
tryggare och 12 % att det nu blivit mindre trafik. Då män och kvinnor jämfördes 
visade resultaten att deras attityd till dessa frågor var väldigt lika. Den enda 
skillnaden var att kvinnorna i något högre grad än männen ansåg att hastigheten 
sänkts (p <.05). 
 
Tabell 7.27  Attityd till området efter åtgärden.  
Fråga Medelvärde 

Fler fotgängare 4,75 
Fler barn och skolungdomar 4,69 
Snabbare trafik 5,72 
Mer biltrafik 5,28 
Mer tung trafik 5,05 
1= instämmer helt; 7=tar helt avstånd 
 
Tabell 7.27 visar att man efter åtgärden ansåg att området nu hade mindre trafik 
och att förarna körde saktare. Däremot ansåg man inte att de fanns fler fotgängare 
ej heller att det fanns fler barn och ungdomar. I enlighet med resultaten från tabell 
7.26 var det kvinnorna i något högre grad än männen som tog avstånd från 
påståendet att trafiken blivit snabbare (p <.05).  
 
Tabell 7.28  Attityd till åtgärden.  
Fråga Medelvärde 

Förbättrat för boende 4,17 
Förbättrat för fotgängare 3,26 
Området är lugnare 4,18 
Onödig åtgärd 3,93 
Försvårat för bilismen 2,83 
Försvårat för yrkestrafiken 2,84 
1=instämmer helt; 7=tar helt avstånd 

                                                 
5 Den procentuella andelen som svarat 1 eller 2 
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De flesta ansåg att åtgärden hade försvårat för bilismen och yrkestrafiken 
samtidigt som den förbättrat för fotgängare – se tabell 7.28. Mer än hälften 
instämde starkt med att det blivit svårare för bilismen och yrkesförarna samtidigt 
som samma andel också ansåg att den förbättrat för fotgängarna. Däremot var det 
något färre som ansåg att det blivit bättre för boende i området (30 % instämde 
starkt) och att det blivit lugnare (23 % instämde starkt). 

Deltagarna i studien fick ge betyg på åtgärden från 1 till 7 där 7 var högsta 
betyg.  
 
Tabell 7.29  Betyg före och efter åtgärden. 
Fråga Medelvärde Högsta betyg 

(6–7) 

Lägsta betyg 

(1–2) 

Betyg före åtgärden 4,21 23 % 17 % 
Betyg efter åtgärden 3,67 18 % 33 % 
1=lägsta betyg; 7= högsta betyg 
 
Tabell 7.29 visar att de flesta ansåg att området innan åtgärden varken var bra 
eller dåligt. Efter åtgärden sjönk betyget och nu var det en tredjedel som gav det 
lägsta betyget. 

Ytterligare en analys gjordes för att se hur de som gav högsta betyg till 
åtgärden svarade på de övriga frågorna. Totalt var det 8 personer som gav detta 
betyg. Innan åtgärden ansåg dessa personer att området hade mycket trafik 
samtidigt som det var många fotgängare. Efter åtgärden så ansåg hela 75 % att 
hastigheten sänkts. 57 % ansåg att området blivit tryggare och 75 % att det också 
blivit lugnare. Rent generellt ansåg man att åtgärden förbättrat för de boende och 
för fotgängarna. Dessa personer var också mindre nöjda med hur området såg ut 
innan åtgärden. 
 
En jämförelse mellan personer som ofta gick i området med dem som ofta 
körde bil 
Ytterligare analyser gjordes där deltagarna delades in i två olika grupper. Grupp 1 
var personer som svarat att de ofta promenerade i området (n=7) och grupp 2 hade 
ofta kört bil i området (n=40). Tabell 4 visar deras attityd till området efter 
åtgärden. 
 
Tabell 7.30  Attityd till området efter åtgärden: Medelvärden. 
Fråga Fotgängare Bilister 

Tryggare 3,86 4,43 
Mindre biltrafik 5,14 5,18 
Attraktivare 5,00 5,00 
Gångtrafikanter har ökat 4,71 4,89 
Cyklister har ökat 4,86 4,97 
Hastigheten sänkts 3,43 3,00 
1= instämmer helt; 7= tar helt avstånd 
 
Tabell 7.30 visar att de som gick ofta i området ansåg i högre grad än de som ofta 
körde bil att området blivit tryggare. Däremot var det fler bilister som ansåg att 
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hastigheten sänkts jämfört med fotgängarna. 54 % av bilisterna instämde starkt 
med detta påstående jämfört med 29 % utav fotgängarna. I övrigt var deras 
uppfattning om åtgärden relativt lika.  
 
Tabell 7.31  Attityd till området efter åtgärden: Medelvärden. 
Fråga Fotgängare Bilister 

Onödig åtgärd 4,86 4,15 
Förbättrat för boende 4,43 4,68 
Försvårat för bilismen 2,33 3,05 
Förbättrat för fotgängare 3,43 3,42 
Lugnare 4,86 4,31 
1= instämmer helt; 7= tar helt avstånd 
 
Den största skillnaden mellan fotgängare och bilister var inställningen till frågorna 
om hur mycket åtgärden försvårat för bilismen och om den var onödig eller inte – 
se tabell 7.31. Bilisterna ansåg i något högre grad än de andra att åtgärden var 
onödig och fotgängarna trodde att åtgärden försvårat mer för bilismen. I övrigt var 
deras svar väldigt lika.  
 
Tabell 7.32  Betyg efter åtgärden: Medelvärden. 
Fråga Fotgängare Bilister 

Betyg efter åtgärden 4,00 3,73 
1=lägsta betyg; 7= högsta betyg 
 
Fotgängarna gav ett något högre betyg jämfört med bilisterna – se tabell 7.32. 
17 % av fotgängarna och 35 % av bilisterna gav det lägsta betyget vilket var en 
1:a eller 2:a. 

I Örebro hade man utfört åtgärder på två olika sträckor, Hjortstorpsvägen och 
Hagmarksgatan. Ytterligare analyser gjordes därmed för att utröna om det fanns 
några olikheter i hur man värderade de olika sträckorna.  
 
Jämförelse mellan Hjortstorpsvägen och Hagmarksgatan 
I studien fanns det ett antal personer som endast kände till en utav de två 
sträckorna. 36 personer kände endast till det som gjorts på Hjortstorpsvägen och 
32 endast det som gjorts på Hagmarksgatan. Ytterligare analyser gjordes där dessa 
två grupper jämfördes. Tabell 7.33 visar attityden till området efter åtgärden. 
 
Tabell 7.33  Attityd till området efter åtgärden: Medelvärden. 

Fråga Hjortstorpsvägen Hagmarksgatan 

Tryggare 4,41 4,17 
Mindre biltrafik 4,97 4.61 
Attraktivare 5,41 5,14 
Gångtrafikanter har ökat 4,88 4.89 
Cyklister har ökat 4,78 5,00 
Hastigheten sänkts 3,09 3,10 
1= instämmer helt; 7= tar helt avstånd 
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Tabell 7.33 visar att de som värderade Hagmarksgatan var något mer positiva 
jämfört med dem som värderade Hjortstorpsvägen. Man ansåg i något högre grad 
än de andra att området nu var tryggare, hade mindre trafik och att det blivit 
attraktivare. Då det gällde hastigheten så hade den sänkts lika mycket på båda 
sträckorna och skillnaden i antalet gångtrafikanter och cyklister var marginell.  
 
Tabell 7.34  Attityd till området efter åtgärden: Medelvärden. 
Fråga Hjortstorpsvägen Hagmarksgatan 

Onödig åtgärd 3,66 4,17 
Förbättrat för boende 4,29 4,07 
Försvårat för bilismen 2,71 3,28 
Förbättrat för fotgängare 3,39 3,07 
Lugnare 4,39 3,76 
1= instämmer helt; 7= tar helt avstånd 
 
Tabell 7.34 visar att då det gällde Hjortstorpsvägen så var det fler som ansåg att 
åtgärden var onödig jämfört med Hagmarksgatan. Åtgärden på Hjortstorpsvägen 
hade försvårat mer för bilismen samtidigt som den inte förbättrat för boende och 
fotgängare i lika hög grad som på Hagmarksgatan. Man ansåg inte heller i lika 
hög grad som de andra att området nu var lugnare. 
 
Tabell 7.35  Betyg för och efter åtgärden: Medelvärden. 
Fråga Hjortstorpsvägen Hagmarksgatan 

Betyg före åtgärden 4,44 3,77 
Betyg efter åtgärden 3,36 4,15 
1=lägsta betyg; 7= högsta betyg 
 
Tabell 7.35 förstärker det som redan sagts under tabell 7.33 och 7.34 nämligen 
den att åtgärden som gjorts på Hjortstorpsvägen inte var lika bra som den som 
gjorts på Hagmarksgatan. Då det gällde Hjortstorpsvägen gav 42 % ett betyg från 
5 till 7 vilket kan jämföras med 59 % på den andra sträckan. 
 
Allmänhetens kommentarer om åtgärderna i Örebro 
Ytterligare kommentarer hade lämnats av 26 personer, varav 14 personer avser 
Hjortstorpsvägen och 11 personer Hagmarksgatan. En av kommentarerna var 
generell och avser vägar i direkt anslutning till skolor och att dessa skulle 
hastighetsbegränsas till 30 km/h mellan kl. 07.30–16.00. Bland de negativa kan 
nämnas att en person ansåg att åtgärden vid Hjortstorpsvägen försvårat 
framkomligheten. Fem personer ansåg att fartdämpande åtgärder leder till ökat 
utsläpp av hälsovådliga avgaser på grund av alla stopp och starter och därmed 
försämrad miljö. En person ansåg att åtgärderna tog för lång tid att genomföra. 
Fyra personer ansåg att åtgärden förbättrat för fotgängare medan det däremot 
försvårat för bilismen och yrkestrafiken. Bland de positiva kommentarerna kan 
nämnas att en person ansåg att det var bra med vägbulorna vid Hagmarksgatan 
och att 30 km/h fartbegränsning var bra med tanke på att många skolbarn vistades 
där. 
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7.4.3  Slutsatser 
Innan åtgärden beskrevs området som livligt med mycket trafik samtidigt som 
många barn och ungdomar vistades i området. Åtgärden hade enligt de flesta 
sänkt hastigheten och därmed förbättrat för fotgängarna. Detta hade också 
inneburit att det nu blivit svårare för bilisterna och yrkestrafiken. Det allmänna 
betyget var dessvärre relativt lågt. Attityden till åtgärden kunde inte kopplas till 
kön. Det enda som skilde män och kvinnor åt var att kvinnorna i något högre grad 
än männen ansåg att hastigheten sänkts och i överensstämmelse med detta inte 
ansåg att trafiken blivit snabbare. Resultaten visade också att de som givit ett högt 
betyg, oavsett kön, ansåg i högre grad än de andra att åtgärden förbättrat för 
boende och fotgängare. Denna grupp ansåg också i högre grad än de andra att 
området hade varit ett problem innan åtgärden. En jämförelse mellan dem som 
ofta gick med dem som ofta åkte bil visade på att dessa grupper var relativt lika i 
deras uppfattning om åtgärden. Trots detta ansåg bilisterna i något högre grad än 
fotgängarna att den dämpat hastigheten. Fotgängarna däremot ansåg i högre grad 
än de andra att den hjälpt till att öka tryggheten samt förbättrat för de boende. I 
Örebro hade åtgärder gjorts på två olika sträckor, Hjortstorpsvägen och 
Hagmarksgatan. Resultaten visade att betyget var något högre då det gällde 
Hagmarksgatan jämfört med den andra sträckan. Man upplevde i något högre grad 
att denna sträcka blivit tryggare och attraktivare vilket också speglade sig i svaret 
att färre ansåg att denna åtgärd var onödig jämfört med åtgärden på den andra 
sträckan.  

Vid analys av kommentarerna som inkommit kan nämnas 
• att ”underlätta framkomligheten istället för att försvåra den” 
• att köer uppstår 
• att fartdämpande åtgärder leder till ökat avgasutsläpp på grund av stopp och 

starter 
• att åtgärden tog för lång tid att genomföra 
• fel att inte ha målade övergångsställen. 

 
7.5  Effekten av hur nödvändig man ansåg att åtgärden 

var 
Slutligen sammanfogades data från alla fyra orter till en datafil. Det totala urvalet 
blev då 357 personer vilket möjliggjorde en mera detaljerad analys. Frågan om 
vad som påverkade synen på hur nödvändig åtgärden var kunde därmed studeras 
mera ingående. Datafilen delades in i två grupper: grupp 1 omfattande dem som 
svarat att åtgärden var nödvändig (n=74) och grupp 2 dem som svarat att åtgärden 
inte var nödvändig (n=97). Svaren på frågorna om hur området var innan åtgärden 
jämfördes med hjälp av en t-test. Tabell 7.36 visar de resultat där sambandet var 
signifikant. 
Tabell 7.36  Attityd till området innan åtgärden. 

Fråga Nödvändig 
N=74 

Onödig 
N=97 

p 

Ett lugnt område 4,39 3,51 .01 
Snabb trafik 3,01 4,71 .001 
Mycket biltrafik 3,39 4,49 .001 
Många fotgängare 3,27 4,28 .001 
Mycket tung trafik 3,96 5,00 .001 

1= instämmer helt; 7= tar helt avstånd 
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Tabell 7.37 visar att de personer som ansåg att åtgärden var onödig ej heller ansåg 
att området hade några speciella problem. En större andel av dessa personer ansåg 
att området var lugnt och i enlighet med detta ansåg man inte heller att trafiken 
var speciellt snabb. Man höll inte med den andra gruppen om att området var hårt 
trafikerat. Förutom detta bedömde man antalet fotgängare som lägre jämfört med 
den andra gruppen. 

I enkäten ingick även frågor av en mera generell natur som handlade om 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Tabell 7.37 visar de resultat där sambandet var 
signifikant. 
 
Tabell 7.37  Attityd till trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 
Fråga Nödvändig 

N=74 
Onödig 
N=97 

p 

Hastighetsbegränsningen bör sänkas till 30 
km/h i central stadstrafik 

4,07 4,80 .05 

Att sänka hastigheten på utvalda korta 
sträckor är en effektiv säkerhetsåtgärd 

2,79 4,17 .001 

Väjningsplikt för gångtrafikanter vid 
oövervakade övergångställen är irriterande 

4,36 3,52 .05 

Fartgupp gör mer skada än nytta. 3,82 2,84 .01 
1= instämmer helt; 7= tar helt avstånd 
 
Tabell 7.37 visar att de som ansåg att åtgärden var onödig samtidigt var 
tveksamma till trafiksäkerhetshöjande åtgärder. De ansåg inte i lika hög grad som 
de andra att hastighetsbegränsningen borde sänkas till 30 km/h i stadstrafik ej 
heller att sänkta hastigheter kunde öka säkerheten. Vidare ansåg de i högre grad 
än de andra att väjningsplikten var irriterande och fartguppen ansåg många gjorde 
mera skada än nytta. I enkäten ingick även frågor om de ansåg det acceptabelt att 
bryta mot trafikregler men här kunde inte någon skillnad i deras svar spåras. 
Grupperna var också överens om att hastigheten utanför skolor borde vara 
30 km/h. En slutlig analys gjordes för att se om inställningen till åtgärden var 
kopplad till deras socio-ekonomiska bakgrund. Resultaten visade att deltagarnas 
kön, ålder, inkomst eller hur ofta man kör bil eller promenerade inte påverkade 
resultaten. 
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8  Yrkeschaufförernas inställning till vidtagna 
åtgärder i trafikmiljön 

Författare: Inger Forsberg och Sonja Forward, VTI 
 
Pilotstudie 
En pilotstudie genomfördes innan enkäten till de anställda inom kollektivtrafiken 
utformades. Studien utfördes i Linköping eftersom en rad olika trafiksäkerhets-
höjande åtgärder redan genomförts där. Inte minst har en stor satsning gjorts för 
att förbättra för cyklister och fotgängare. 

Linköpings största bussbolag besöktes för att få vetskap om vad de ansåg om 
de åtgärder som gjorts för att förbättra trafikmiljön i Linköping. Ett besök 
arrangerades vid ett av förarnas rasttillfällen. En manlig och en kvinnlig förare 
deltog och intervjuerna bandades.  

Nedanstående frågor ställdes och deras svar och synpunkter ingick sedan i 
utformandet av enkäten. 

1. Har det blivit någon förbättring i trafikmiljön?  
2. På vilket sätt har det blivit bättre? 
3. På vilket sätt har det blivit sämre?  
4. Hur har det drabbat er som yrkeschaufför?  
5. Har det blivit förbättringar för cyklister?  
6. Har det blivit förbättringar för bilister?  
7. Hastighetsdämpande åtgärder (har hastigheten sänkts)? 

 
Därefter sammanställdes svaren vilka sedan ingick i utformandet av de slutliga 
enkäterna. 
 
8.1  Enköping 
8.1.1  Metod 
Urval 
Enkäten besvarades av 3 busschaufförer.  
 
Genomförande 
Fem enkäter skickades ut per post till personer anställda inom kollektivtrafiken i 
Enköping.  
 
8.1.2  Resultat 
Tabell 8.1  Attityd till området innan åtgärden. 
Fråga Medelvärde 

Ett lugnt område 2,50 
Snabb trafik 4,00 
Mycket biltrafik 5,00 
Många fotgängare 4,50 
Mycket tung trafik 4,00 
Många barn och skolungdomar 3,00 
1= instämmer helt; 7= tar helt avstånd 
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Tabell 8.1 visar att många ansåg att området var lugnt (50 % instämde starkt med 
detta6), inte så mycket biltrafik och ej heller snabb biltrafik men däremot 
förekommer en hel del tung trafik. Det var relativt många gångtrafikanter i 
området och även barn och skolungdomar.  
 
Tabell 8.2  Attityd till området efter åtgärden. 
Fråga Medelvärde 

Tryggare 4,15 
Mindre biltrafik 3,86 
Attraktivare 4,43 
Gångtrafikanter har ökat 4,70 
Cyklister har ökat 4,64 
Hastigheten sänkts 2,78 
1= instämmer helt; 7= tar helt avstånd 
 
Tabell 8.2 visar att vägen blivit något tryggare att färdas på. En majoritet ansåg att 
det blivit mindre trafik även om inte alla höll med om detta. Det fanns ingen som 
höll med om påståendet att trafikavsnittet blivit attraktivare. Gångtrafikanterna har 
ej ökat efter åtgärden utan låg på samma nivå som innan. Samma sak gällde 
beträffande cyklisterna. Att hastigheten sänkts efter åtgärd höll man däremot med 
om. 
 
Tabell 8.3  Attityd till området efter åtgärden.  
Fråga Medelvärde 

Förbättrat för boende 5,33 
Förbättrat för fotgängare 2,67 
Bättre framkomlighet för busstrafik 7 
Bättre framkomlighet för övrig 
yrkestrafik 

 

Försvårat för bilismen 1,67 
Den tog för lång tid att genomföra 1 
Mer tung trafik (lastbilar/bussar)  
Onödig åtgärd 3,67 
1= instämmer helt; 7= tar helt avstånd 
 
Tabell 8.3 visar att åtgärden inte förbättrat för boende i området men däremot att 
åtgärden klart förbättrat för fotgängare. Man tar helt avstånd på påståendet att 
åtgärden lett till att det blivit bättre framkomlighet för busstrafik. Samma sak 
gällde påståendet att det blivit bättre framkomlighet för övrig yrkestrafik och man 
instämde helt i att åtgärden försvårat för bilismen. Detsamma gäller för påståendet 
att åtgärden tog för lång tid att genomföra. Beträffande om det blivit mer tung 
trafik (lastbilar/bussar) svarade de flesta att så inte är fallet. Åtgärden ansågs inte 
vara onödig. 

                                                 
6 På skalan från 1 till 7 svarade dessa personer 1 eller 2 
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Tabell 8.4  Inställningen till vägbulor. 
Fråga Medelvärde 

Vägbulor förstör bussarna 1,00 
Med vägbulor blir resan mer 
obehaglig 

1,00 

Även vid mörkerkörning kan man 
upptäcka vägbulan i god tid innan 
den dyker upp 

2,00 

Avsmalningarna har förbättrat för 
busstrafiken 

5,00 

1= instämmer helt; 7= tar helt avstånd 
 
Endast två personer svarade på frågan om vägbulor och båda instämde helt med 
påståendena. På frågan om dessa var obehagliga svarade alla tre att de instämde 
helt – se tabell 8.4. Beträffande upptäckt av vägbulor vid mörker var meningarna 
mer delade. En person var tveksam och en annan instämde helt med påståendet. 
Detsamma gällde inställningen till avsmalningar. Två personer tog helt avstånd 
från påståendet att det hade förbättrat för busstrafiken medan en person instämde 
helt. 
 
Tabell 8.5  Åtgärder som kan ha försvårat för busstrafiken. 
Fråga Medelvärde 

Avsmalningar 1,00 
Vägbulor 3,00 
1= instämmer helt; 7= tar helt avstånd 
 
Alla var överens om att avsmalningar försvårat för busstrafiken – se tabell 8.5. 
Däremot var man inte lika ense om att vägbulorna haft samma effekt, en person 
tog helt avstånd medan två personer instämde helt. 

Deltagarna i studien fick ge betyg på åtgärden från 1 till 7 där 7 var högsta 
betyg. Tabell 8.6 visar resultatet från denna analys.  
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Tabell 8.6  Betyg före och efter åtgärden. 
Fråga Medelvärde Högsta betyg 

(6–7) 

Lägsta betyg 

(1–2) 

Betyg före åtgärden 1,00 0 % 100 % 
Betyg efter åtgärden 1,00 0 % 100 % 
1=lägsta betyg; 7= högsta betyg 
 
På frågan om betyg före och efter åtgärden var det endast en person som var villig 
att svara. De andra två indikerade att de inte kunde betygsätta åtgärden. 
 
En jämförelse mellan personer som ofta gick i området med dem som ofta 
körde bil 
Ytterligare analyser visade att ingen utav deltagarna hade promenerat i området 
varmed denna jämförelse inte kunde göras. 
 
Yrkesförarnas kommentarer om åtgärderna i Enköping  
En person gav utförliga kommentarer om att vägbulorna inverkade negativt på 
chaufförens hälsa. Denna chaufför hade fått en förstörd rygg genom att dagligen 
färdats över vägbulorna (224 ggr/2 dagars pass).  
 
8.1.3  Slutsatser 
Resultaten visade att deltagarna ansåg att området innan åtgärden var rätt lugnt 
med många barn och skolungdomar. Effekten av åtgärden hade medfört 
förbättringar för fotgängare samt försämringar för bilister. En ytterligare effekt 
var att hastigheten sänkts i området och att det nu blivit något tryggare. På 
frågorna om vägbulor och avsmalningar visade svaren på att man var väldigt 
negativ till detta eftersom det försvårade för busstrafiken. 

Vid analys av kommentarerna som inkommit kan nämnas 
• att vägbulor förstör ryggar på yrkeschaufförer (2 dagar, 16 timmars, körning 

innebär 224 gånger passage över vägbulorna) 
• vansinne att inte märka ut övergångsställen. 
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8.2  Flen 
8.2.1  Metod 
Urval 
Enkäten besvarades av 18 personer. Utav dessa är 13 män och 3 kvinnor, 
2 personer har valt att inte tala om kön. Medelåldern låg på 55 år. 
 
Genomförande 
32 enkäter skickades ut per post till personer anställda inom kollektivtrafiken i 
Flen.  

I enkäten ställdes frågor om vägbulor och eftersom inte den åtgärden är gjord i 
Flen får dessa svar betraktas som generella.  
 
8.2.2  Resultat 
Tabell 8.7  Attityd till området innan åtgärden.  
Fråga Medelvärde
Ett lugnt område 3,73 
Snabb trafik 4,40 
Mycket biltrafik 4,00 
Många fotgängare 4,38 
Mycket tung trafik 4,69 
Många barn och skolungdomar 3,56 
1= instämmer helt; 7= tar helt avstånd 
 
Tabell 8.7 visar att området upplevdes som rätt lugnt innan åtgärden samt att det 
rörde sig många barn och skolungdomar i området. På de övriga frågorna var man 
mera tveksam.  

Figur 8.1 visar attityden till området innan åtgärden. I denna analys har svaren 
indelats i två grupper: grupp 1 (instämmer helt) omfattar de som svarat 1 eller 2 
och grupp 2 (tar helt avstånd) de som svarat 6 eller 7. 
 

0

10

20

30

40

50

60

Lugnt område Snabb biltrafik Mycket biltrafik Gångtrafikanter Tung trafik Barn/skolungdom

%

Instämmer helt
Tar helt avstånd

 
Figur 8.1  Trafikmiljön innan åtgärd. 
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Ovanstående figur visar att 27 % instämde med påståendet att området var lugnt. 
33 % ansåg inte att det förekommer mycket och snabb och tung biltrafik i 
området. 38 % ansåg ej heller att det förekommer mycket gångtrafikanter i 
området. 50 % ansåg att det var många barn och skolungdomar i området. 
 
Tabell 8.8  Attityd till området efter åtgärden. 
Fråga Medelvärde 

Lugnare 3,93 
Snabbare biltrafik 5,87 
Mer biltrafik 4,79 
Gångtrafikanter har ökat 4,62 
Säkrare för gångtrafikanter 3,40 
Bättre för busstrafiken 5,88 
Bättre för yrkestrafiken 5,83 
Mer tung trafik 4,93 
Fler barn och ungdom 3,60 
1= instämmer helt; 7= tar helt avstånd 
 
Tabell 8.8 visar att man instämde med att området blivit lugnare. Däremot ansåg 
de flesta att det blivit försämringar för yrkestrafiken. Gångtrafikanterna hade inte 
ökat i området men däremot hade det blivit något säkrare.  
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Figur 8.2  Attityd till området efter åtgärd. 
 
Figur 8.2 visar att 36 % ansåg att området blivit lugnare efter åtgärden. 73 % tar 
helt avstånd från påståendet att biltrafiken blivit snabbare och 43 % ansåg inte 
heller att det blivit mer biltrafik i området. Andelen gångtrafikanter hade inte ökat 
men däremot hade deras säkerhet höjts. 81 % tar helt avstånd från påståendet att 
åtgärden lett till förbättrad framkomlighet för busstrafiken och 80 % anser inte att 
framkomligheten för övrig yrkestrafik blivit bättre efter åtgärden. Mer än hälften 
ansåg inte att den tunga trafiken ökat i området. Ungefär en tredjedel ansåg att det 
blivit fler barn och skolungdomar i området. 
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Tabell 8.9  Attityd till åtgärden. 
Fråga Medelvärde 
Onödig åtgärd 3,69 
Förbättrat för boende 4,27 
Försvårat för bilismen 2,50 
Förbättrat framkomlighet för 
busstrafiken 

6,24 

Förbättrat för fotgängare 3,79 
Lång genomförandetid 3,93 
1= instämmer helt; 7= tar helt avstånd 
 
Tabell 8.9 visar att de flesta var tveksamma till om åtgärden var nödvändig eller 
inte (50 % ansåg att åtgärden var helt onödig). De flesta ansåg att åtgärden 
försvårat för bilismen men inte att detta resulterat i att det blivit bättre för de 
boende. Att åtgärden försämrat framkomligheten för busstrafiken ansåg 88 % och 
40 % instämde helt i påståendet att åtgärden tagit för lång tid att genomföra. 
 
Tabell 8.10  Inställningen till vägbulor. 
Fråga Medelvärde 

Vägbulor förstör bussarna 2,60 
Med vägbulor blir resan mer 
obehaglig 

2,53 

Även vid mörkerkörning kan man 
upptäcka vägbulan i god tid innan 
den dyker upp 

5,40 

Avsmalningarna har förbättrat för 
busstrafiken 

5,06 

1= instämmer helt; 7= tar helt avstånd 
 
Tabell 8.10 ovan visar att de flesta ansåg att vägbulor förstör bussarna (60 %) och 
att det gjort resan obehagligare (67 %). På påståendet att man kan upptäcka 
vägbulan, vid mörkerkörning, i god tid tar 57 % helt avstånd och 69 % tar helt 
avstånd från att avsmalningarna förbättrat för busstrafiken mot 31% som anser 
motsatsen. 
 
Tabell 8.11  Åtgärder som kan ha försvårat för busstrafiken. 
Fråga Medelvärde 
Avsmalningar 3,31 
1= instämmer helt; 7= tar helt avstånd 
 
Tabell 8.11 visar att man var tveksam till om avsmalningar hade förbättrat eller 
försämrat för busstrafiken. Ytterligare analyser visade att 50–60 % instämde helt i 
att avsmalningar försvårat för busstrafiken 
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Tabell 8.12  Betyg före och efter åtgärden. 
Fråga Medelvärde Högsta betyg (6–7) Lägsta betyg (1–2) 
Betyg före åtgärden 5,231 53,8 % 0 % 
Betyg efter åtgärden 2 0 % 71,4 % 
1= instämmer helt; 7=tar helt avstånd 
 
Tabell 8.12 visar att ett högre betyg gavs till området före åtgärden.  
 
En jämförelse mellan personer som ofta gick i området med dem som ofta 
körde bil 
Analysen kunde inte göras på grund av att ingen promenerade regelbundet i 
området. 
 
Yrkesförarnas kommentarer om åtgärderna i Flen 
Bland de negativa kommentarerna kan nämnas att en person skrivit om 
övergångsställen och ansåg att det var klart bättre med ljusreglerade övergångs-
ställen. Förklaringen till kommentaren var att fotgängare ”strörgår” och känner sig 
stressade samt att det blir många stopp i trafiken där bilarna släpper ut avgaser och 
miljön försämras. Fem personer kommenterade rondellen Sveavägen–Salstagatan 
och ansåg att den var för liten både för bilister och bussar. En annan person ansåg 
att tyngre fordon tvingades köra på fel sida, dvs. vänstertrafik före och efter 
rondellen. Slutligen kan nämnas en positiv kommentar och det är att rondell var 
ett bra lösning för att förbättra trafikmiljön. 
 
8.2.3  Slutsatser 
Resultaten visade att deltagarna ansåg att området innan åtgärden var lugnt med 
många barn och skolungdomar. Efter åtgärden hade området blivit lugnare vilket i 
sin tur ökat säkerheten för fotgängarna. Däremot hade den försvårat för trafiken 
och kanske framförallt försämrat framkomligheten för busstrafiken. På frågorna 
om vägbulor och avsmalningar visade svaren på att man var väldigt negativ till 
detta.  

Vid analys av kommentarerna som inkommit kan nämnas 
• att det är klart bättre med ljusreglerade övergånsställen 
• att det är helt olämpligt med alla stopp som blir – trafiken spyr ut avgaser 
• tyngre fordon tvingas att köra på fel sida – dvs. vänstertrafik före och efter 

rondellen 
• lyktstolpar och elskåp är för nära gatukant – problem att komma till 

Söderskolans busshållplats 
• rondellen felbyggd – buss 14,5 m lång, axelavstånd 8 m, överhäng fram 

nästan 2 m 
 



 

102 VTI meddelande 930 

8.3  Västerås 
8.3.1  Metod 
Urval 
Enkäten besvarades av 35 personer. Utav dessa är 12 kvinnor och 23 män. 
Medelåldern låg på 50 år.  
 
Genomförande 
Till personer anställda inom kollektivtrafiken i Västerås skickades 101 enkäter ut 
per post.  
 
8.3.2  Resultat 
Tabell 8.13  Attityd till området innan åtgärden  
Fråga Medelvärde 

Ett lugnt område 4,41 
Snabb trafik 3,27 
Mycket biltrafik 3,76 
Många fotgängare 3,72 
Mycket tung trafik 3,27 
Många barn och skolungdomar 3,15 
1= instämmer helt; 7= tar helt avstånd 
 
Tabell 8.13 visar att man var tveksam till om området var lugnt eller inte. 
Däremot var det fler som ansåg att det vistades många barn och skolungdomar i 
området samt att trafiken var snabb.  

Figur 8.3 visar attityden till området innan åtgärden. I denna analys har svaren 
indelats i två grupper: grupp 1 (instämmer helt) omfattar dem som svarat 1 eller 2 
och grupp 2 (tar helt avstånd) dem som svarat 6 eller 7. 
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Figur 8.3  Attityd till området innan åtgärd. 
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Figur 8.3 visar att endast 16 % ansåg att området innan åtgärden var lugnt. 
Närmare hälften ansåg också att det förekom mycket snabb biltrafik, och mycket 
tung trafik med lastbilar och bussar. Det är också en relativt stor andel 
gångtrafikanter och många barn och skolungdom som vistas i området. Då det 
gäller mängden av biltrafik var det en något större andel som instämde starkt med 
detta. 
 
Tabell 8.14  Attityd till området efter åtgärden. 
Fråga Medelvärde 

Tryggare 3,17 
Mindre trafik 5,85 
Attraktivare 5,06 
Gångtrafikanter har ökat 5,21 
Cyklister har ökat 5,09 
Hastigheten sänkts 2,83 
1= instämmer helt; 7=tar helt avstånd 
 
Tabell 8.14 visar att området blivit tryggare efter åtgärden. Däremot ansåg man 
inte att det blivit mindre trafik. Tabellen visar också att andelen gångtrafikanter 
och cyklister inte hade ökat. Utformningen upplevdes inte heller som speciellt 
attraktiv.  

Figur 8.4 visar hur stor andel som antingen håller med eller tar avstånd från 
ovanstående påståenden.  
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Tryggare Mindre trafik Attraktivare Gångtrafikanter Cyklister Sänkt hastighet

%

Instämmer helt
Tar helt avstånd

 
Figur 8.4  Attityd till åtgärden. 
 
Figur 8.4 visar att drygt 34 % ansåg att vägen blivit tryggare att färdas på. Detta 
trots att 70 % inte tyckte att vägen blivit mindre trafikerad. Mer än hälften tog helt 
avstånd från att vägen blivit attraktivare. Samma sak framgår också av påståendet 
om att andelen gångtrafikanter och cyklister ökat. Däremot var flera övertygade 
om att hastigheten sänkts efter åtgärden (60 %, instämde helt).   
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Tabell 8.15  Attityd till åtgärden. 
Fråga Medelvärde 
Onödig åtgärd 4,67 
Förbättrat för boende 4,18 
Försvårat för bilismen 3,52 
Förbättrat framkomlighet för 
busstrafiken 

4,37 

Förbättrat för fotgängare 2,69 
Lång genomförandetid 4,27 
1= instämmer helt; 7=tar helt avstånd 
 
Tabell 8.15 visar att de flesta tog avstånd från påståendet att åtgärden var onödig. 
Om det förbättrat för boende i området tar man inte ställning till utan svaren ligger 
runt mitten på skalan. Däremot var de flesta ense om att den förbättrat för 
fotgängare och försvårat för bilismen.  

Figur 8.5 visar hur stor andel som har utryckt en stark inställning till dessa 
frågor, antingen för eller emot. I denna analys har svaren indelats i två grupper: 
grupp 1 (instämmer helt) omfattar de som svarat 1 eller 2 och grupp 2 (tar helt 
avstånd) de som svarat 6 eller 7. 
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Figur 8.5  Attityd till området efter åtgärd. 
 
Figur 8.5 visar att de flesta ställde sig positiva till åtgärden eftersom endast 18 % 
håller med om att den var onödig. Trots detta ansåg en relativt liten majoritet att 
den förbättrat för boende i området. En stor andel ansåg att åtgärden försvårat 
framkomligheten för bilisterna och busstrafiken samtidigt som den förbättrat för 
fotgängare. På frågan om den tog lång tid att genomföra gick meningarna isär 
även om en något högre andel tog avstånd från detta påstående. 
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Tabell 8.16  Inställningen till vägbulor. 
Fråga Medelvärde 

Vägbulor förstör bussarna 2,37 
Med vägbulor blir resan mer 
obehaglig 

2,17 

Även vid mörkerkörning kan man 
upptäcka vägbulan i god tid innan 
den dyker upp 

4,31 

Avsmalningarna har förbättrat för 
busstrafiken 

5,71 

1= instämmer helt; 7= tar helt avstånd 
 
Tabell 8.16 visar att många instämmde med att vägbulor förstör bussarna (77 % 
instämde helt) och att de gör resan mer obehaglig instämmer (83 %). Vid 
påståendet om vägbulan kan upptäckas i god tid även vid mörkerkörning svarade 
77 % att så inte var fallet. Dessutom svarade 97 % negativt på påståendet om att 
avsmalningarna förbättrat för busstrafiken. 
 
Tabell 8.17  Åtgärder som kan ha försvårat för busstrafiken. 
Fråga Medelvärde 
Avsmalningar 3,27 
Vägbulor 4 
 
Tabell 8.17 visar att man var tveksam till om avsmalningarna och vägbulorna 
försvårat för busstrafiken. Ytterligare analyser visade att 50–60 % instämmer helt 
med att avsmalningar och vägbulor försvårat för busstrafiken.  
 
Tabell 8.18  Betyg före och efter åtgärden. 
Fråga Medelvärde Högsta betyg (6–7) Lägsta betyg (1–2) 
Betyg före åtgärden 4,03 18,8 % 12,5 % 
Betyg efter åtgärden 3,97 27,3 % 30,3 % 
1= instämmer helt; 7=tar helt avstånd 
 
Tabell 8.18 visar att de flesta ansåg att området både före och efter åtgärden 
varken var bra eller dåligt. 
 
En jämförelse mellan personer som ofta gick i området med dem som ofta 
körde bil 
Utav deltagarna var det endast en person som ofta promenerade i området. 
Underlaget är därmed för litet för att kunna göra en jämförelse. 
 
Yrkesförarnas kommentarer om åtgärderna i Västerås  
Bland de negativa kommentarerna kan nämnas ett ifrågasättande av vägbulor då 
det både sliter på bussar och förare. Delar på bussar går att bytas ut men ryggen 
skall hålla hela livet med eller utan värk var en kommentar. En undran varför just 
den åtgärden måste vidtas för att sänka hastigheten. Beträffande avsmalningar 
kommenterade yrkesförarna att andra trafikanter blev irriterade vid hållplatser 
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eftersom trafiken stoppas upp. Bättre belysning vid övergångsställen var något 
som efterfrågades. Slutligen några generella kommentarer där man ansåg att 
polisen behöver mer pengar för att kunna vara ute i trafiken.  
 
8.3.3  Slutsatser 
Resultaten visade att deltagarna ansåg att området innan åtgärden var hårt 
trafikerad av tung trafik samtidigt som det vistades många barn och skolungdomar 
i området. Effekten av åtgärden hade medfört förbättringar för fotgängare samt 
försämringar för bilister. En ytterligare effekt var att hastigheten sänkts i området 
och att det nu blivit något tryggare. Trots detta upplevde man inte att det nu 
vistades fler fotgängare i området. På frågorna om vägbulor och avsmalningar 
visade svaren på att man var väldigt negativ till detta eftersom det försvårade för 
busstrafiken. Vid analys av kommentarerna som inkommit kan nämnas 
• varför ska det byggas vägbulor överallt – onödigt slitage på busschaufförernas 

hälsa – ryggproblem 
• irritationsmoment med avsmalningar för bilister som får vänta på busstrafiken 
• bättre belysning vid övergångsställen 
• för korta hållplatser – ledbussar tar stor plats – farligt när bakpartiet på bussen 

är utanför markering. 
 
8.4  Örebro 
8.4.1  Metod 
Urval 
Enkäten besvarades av 36 personer. Utav dessa är 11 kvinnor och 24 män, en 
person har valt att inte tala om vilket kön. Medelåldern låg på 55 år. Av dessa var 
det 12 personer som lämnat synpunkter på Hjortstorpsvägen och 19 personer som 
lämnat på Hagmarksgatan. 
 
Genomförande 
Till personer anställda inom kollektivtrafiken i Örebro skickades 100 enkäter ut 
per post. 
 
8.4.2  Resultat 
Tabell 8.19  Attityd till området innan åtgärden.  
Fråga Medelvärde 

Ett lugnt område 3,67 
Snabb trafik 4,44 
Mycket biltrafik 4,32 
Många fotgängare 4,41 
Mycket tung trafik 4,04 
Många barn och skolungdomar 4,04 
1= instämmer helt; 7= tar helt avstånd 
 
Tabell 8.19 visar att man instämmer med att området var rätt lugnt. På de övriga 
frågorna var man mera tveksam eftersom medelvärdet ligger runt 4,1. 

Figur 8.6 visar inställningen till trafikmiljön innan åtgärden uppdelat i två olika 
grupper.  
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Figur 8.6  Trafikmiljön innan åtgärd 
 
Figur 8.6 visar att 29 % ansåg att det i området vistades många barn och skolung-
domar. Närmare hälften höll inte med om att trafiken var snabb. På frågan om 
tung trafik så var meningarna delade eftersom en lika stor andel höll med som tog 
avstånd.  
 
Tabell 8.20  Attityd till området efter åtgärden. 
Fråga Medelvärde 

Tryggare 4,47 
Mindre trafik 4,83 
Attraktivare 5,73 
Gångtrafikanter har ökat 5,20 
Cyklister har ökat 4,90 
Hastigheten sänkts 3,73 
1= instämmer helt; 7=tar helt avstånd 
 
Resultatet i tabell 8.20 visade på att något fler ansåg att hastigheten sänkts i 
området men på de övriga frågorna tog de flesta avstånd. Man ansåg inte att 
åtgärden resulterat i att det nu var mindre trafiken ej heller att andelen fotgängare 
ökat. De flesta verkade också ense om att utformningen inte var speciellt attraktiv.  
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Figur 8.7  Attityd till åtgärden. 
 
Figur 8.7 visar att de flesta tar avstånd från påståendet att området blivit 
attraktivare och att andelen gångtrafikanter ökat. På frågan om hastigheten så var 
det ungefär en fjärdedel som upplevde att den sänkts. 
 
Tabell 8.21  Attityd till åtgärden. 
Fråga Medelvärde 
Onödig åtgärd 3,65 
Förbättrat för boende 4,48 
Försvårat för bilismen 3,10 
Förbättrat framkomlighet för 
busstrafiken 

5,82 

Förbättrat för fotgängare 3,76 
Lång genomförandetid 3,82 
1= instämmer helt; 7=tar helt avstånd 
 
Tabell 8.21 visar att det stora flertalet ansåg att åtgärden försvårat för bilismen 
samt försämrat framkomligheten för busstrafiken. Man ansåg inte heller att den 
resulterat i en förbättring för de boende.  

Figur 8.8 visar attityden till åtgärden där svaren delats in i två grupper, 
instämmer och tar avstånd.  
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Figur 8.8  Attityd till området efter åtgärden. 
 
Av diagrammet kan utläsas att näst intill 50 % ansåg att åtgärden var helt onödig 
och en tredjedel ansåg ej heller att åtgärden förbättrat för boende i området. 
Dessutom ansåg drygt 50 % att åtgärden försvårat för bilismen och hela 83 % 
ansåg att framkomligheten för busstrafiken försämrats. Däremot ansåg en 
fjärdedel att åtgärden förbättrat för fotgängare. På påståendet om åtgärden tog för 
lång tid att genomföra var man mera tveksam eftersom 64 % svarade varken det 
ena eller det andra. 
 
Tabell 8.22  Inställningen till vägbulor. 
Fråga Medelvärde 

Vägbulor förstör bussarna 2,18 
Med vägbulor blir resan mer 
obehaglig 

1,68 

Även vid mörkerkörning kan man 
upptäcka vägbulan i god tid innan 
den dyker upp 

5,42 

Avsmalningarna har förbättrat för 
busstrafiken 

5,97 

1= instämmer helt; 7= tar helt avstånd 
 
Tabell 8.22 visar att de flesta instämde med att vägbulorna gjorde resan mer 
obehaglig och att avsmalningarna inte förbättrat för busstrafiken. Många ansåg 
också att vägbulorna förstör bussarna och att det kan vara svårt att upptäcka dem 
då det är mörkt. 
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Tabell 8.23  Försvårat för busstrafiken. 
Fråga Medelvärde 
Avsmalningar 2,16 
Vägbulor 2,65 
 
Tabell 8.23 visar att både avsmalningar och vägbulor försvårat för busstrafiken.  
 
Tabell 8.24  Betyg före och efter åtgärden. 
Fråga Medelvärde Högsta betyg (6–7) Lägsta betyg (1–2) 
Betyg före åtgärden 5,38 55,2 % 10,3 % 
Betyg efter åtgärden 2,53 6,7 % 60 % 
1= instämmer helt; 7=tar helt avstånd 
 
Tabell 8.24 visar att det högsta betyget anges före åtgärden och lägsta betyg efter 
åtgärden. 
 
En jämförelse mellan personer som ofta gick i området med dem som ofta 
körde bil. 
Endast 3 personer hade promenerat i området varmed denna analys inte kunde 
utföras. 
 
Yrkesförarnas kommentarer om åtgärderna i Örebro.  
Bland de negativa kommentarerna kan nämnas att vägbulor och chikaner gjorde 
det nästan omöjligt för yrkestrafiken att ta sig fram. En förare åkte Hagagatan på 
sitt skift och beskriver att han passerar 16 bulor/h. Problemet med onda ryggar 
lyfts även fram. Däremot har det blivit stor förbättring för cyklister och 
gångtrafikanter. Ett annat problem var bilar som stod parkerade på båda sidorna 
om Hjortstorpsvägen vilket gjorde det svårt för två bussar att möta varandra. Man 
påpekade också att många bilister ville hinna först vid möte med buss och därför 
ökade farten före avsmalningen vilket innebar en fara för dem som ämnar korsa 
gatan.  
 
8.4.3  Slutsatser 
Resultaten visade att deltagarna ansåg att många barn och skolungdomar vistades 
i området innan åtgärden. Däremot ansåg man inte att trafiken var speciellt snabb 
ej heller att vägen var hårt trafikerad. Effekten av åtgärden hade medfört att 
hastigheten sänkts men inte att andelen fotgängare ökat. Man ansåg att det blivit 
svårare för biltrafiken och att framkomligheten för bussarna blivit sämre. Rätt 
många ansåg också att åtgärden var onödig. På frågorna om vägbulor och 
avsmalningar visade svaren att man var väldigt negativ till detta eftersom det 
försvårade för busstrafiken. 
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9 Skolbarns och föräldrars attityd till trafik-
säkerhetsåtgärder – undersökningens genom-
förande och resultat 

Detta avsnitt utgör en sammanfattning av den studie som Trivector gjorde inom 
projektet av skolbarns och föräldrars attityd till trafiksäkerhetsåtgärder. Under-
sökningen finns dokumenterad i rapporten "Mälardalen – en studie om skolbarns 
och deras föräldrars attityder till trafiksäkerhetsåtgärder", Liselott Bergman, 
Trivector Information 2001.5, Lund, 2001. I sammanfattningen ingår utdrag ur 
rapporten. Den enkät som användes i undersökningen återfinns i bilaga 1. 
 
9.1  Syfte 
Syftet har varit att studera skolbarns, föräldrars och lärares attityd till trafikmiljön 
och trafiksäkerheten. Med vetskap om att tekniska lösningar i trafikmiljön kan 
förändra individens inställning till ett säkrare och miljövänligare samhälle och 
individens beteende har också syftet varit att klarlägga förändringar i attityd till 
trafiksäkerhet och miljö. 
 
9.2  Metod och genomförande 
Undersökningen består av förstudie och efterstudie och grundar sig i första hand 
på enkätstudier med skolbarn i fyra skolor – en skola i Enköping, en skola i Flen 
och två skolor i Örebro. Utöver detta har ett antal lärare och föräldrar intervjuats 
kvalitativt. Förestudien genomfördes i juni, juli och augusti månad år 2000. 
Efterstudien genomfördes under samma månader året därpå. 

Skolbarnen i Enköping, Örebro och Flen fick under lektionstid med hjälp av 
klassläraren och intervjuaren besvara frågor via enkät. Intervjuaren hade 
dessförinnan i ett förberedande skede besökt de fyra skolorna och gått runt till ett 
urval av klasserna i respektive skola. Efter en diskussion kring trafik, barnens 
skolväg etc. fick skolbarnen fylla i en enkät. Detta förfarande möjliggjorde 
förklaringar samt en nödvändig diskussion kring tankar och frågor som dök upp i 
samband med enkäten. Sammanlagt besvarades 345 enkäter – 161 i Örebro, 84 i 
Flen och 100 i Enköping. 

För att ytterligare belysa problemet genomfördes telefonintervjuer med ett 
antal föräldrar från de klasser där skolbarnen fått besvara enkäter i förestudien. I 
förestudien genomfördes 40 föräldraintervjuer, i efterstudien 20 intervjuer med 
föräldrar samt, då detta var möjligt, diskussion med lärarkollegiet om trafiken i 
närområdet och lärarnas inställning till trafiksituationen. 
 
9.3  Resultat 
9.3.1  Enköping – Korsängsskolan 
Korsängsskolan var belägen i anslutning till den undersökta gatusträckan 
(Korsängsgatan) i Enköping. På skolan gick cirka 800 elever. Totalt besvarade 
100 elever enkäten, 54 % pojkar och 46 % flickor. De som tillfrågades var i åldern 
8 till 12 år.  
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Hjälmanvändning 
En betydande ökning skedde av hjälmanvändandet bland cyklande skolbarn. I 
efterstudien använde nästan 70 % hjälm mot cirka 40 % i förestudien. Denna 
förändring gällde både skoltid och fritid. Möjligen kan en del av förändringen 
förklaras av att det var fler äldre elever, som ju som regel nyttjar cykelhjälm i 
mindre utsträckning än yngre, som deltog i förestudien än vad fallet var i 
efterstudien 
 
Säkerheten utefter barnens skolväg 
Merparten av de tillfrågade barnen på Korsängsskolan kände sig relativt trygga på 
sin skolväg, 70 % svarade på en direkt fråga att de inte kunde komma på någon 
plats utefter skolvägen som de upplevde som farlig. Övriga 30 % svarade att de 
kände sig oroliga. Det problem som barnen upplevde som störst var bilar som 
körde för fort. Detta förhållande upplevdes som problem även vid efterstudien 
men hade minskat. Ett förhållande som upplevdes som ett visst problem var att 
korsa starkt trafikerad gata. Detta problem upplevdes som oförändrat vid 
efterstudien. Andra problem som upplevdes som mer påtagliga i efterstudien var 
att gångbanor saknades och att cyklisterna körde fort samt i viss mån att 
gatubelysningen var dålig. Då det gällde de två resterande faktorerna eller 
förhållandena, som användes i enkäten för att fånga in säkerheten längs skolvägen 
”skymd sikt” och ”cykelvägar saknas” (se bilaga 1), tyckte man inte att det skett 
någon förändring. 

De flesta av de tillfrågade föräldrarna kände sig trygga då de släppte iväg sina 
barn till skolan. De tyckte att säkerheten utmed barnets skolväg var relativt bra, 
vilket de också ansåg i förestudien. De åtgärder man anlade på Korsängsgatan 
ansåg man bidrog till en ökad säkerhet för skolbarnen. Det fanns dock bland en 
del föräldrar ett visst missnöje som gällde Vulkanusvägen och Tallbacksvägen, 
som upplevdes som farliga. 

De allra flesta föräldrarna var i förestudien positiva till att man skulle åtgärda 
Korsängsgatan. Föräldrar och lärare var också överlag positiva till de åtgärder 
som genomfördes på Korsängsgatan, åtminstone sett ur barnens synvinkel. Man 
ansåg över lag att bilarnas hastighet har minskat, vilket man också ansåg var av 
godo. "Bilisterna tvingas sakta ner och få ögonkontakt med dem som skall korsa 
vägen" eller som en lärare sade "Folk kör saktare och respekterar mer att där är en 
skola…" Det fanns också de bland föräldrar och lärare som tyckte att åtgärderna 
inte var helt lyckade. De ansåg bland annat att de hastighetsdämpande åtgärderna 
med de inbromsningar och stopp, som dessa skapade, skapade irritation bland 
bilisterna och framtvingade ett stressat körsätt där bilisterna i alltför hög grad 
koncentrerade sig på avsmalningarna och för lite på medtrafikanterna. 
 
Trafiksäkerhet och trafikbeteende 
I förestudien var det många av de tillfrågade föräldrarna som påpekade att de inte 
hade några direkta åsikter om trafik och trafiksäkerheten "Det där med 
trafiksäkerhet är inte något man går och tänker på direkt". I efterstudien var 
samtliga tillfrågade föräldrar och lärare engagerade och alla hade åsikter om de 
åtgärder som gjorts i anslutning till skolan. Då det gäller skolbarnen kan man se 
en antydan till förändring i positiv riktning. Attityden till trafiksäkerhet 
förändrades i positiv riktning. Exempel på påståenden som man ställde upp mer 
än tidigare på var "Jag mår bra när jag visar hänsyn i trafiken", "Jag följer alltid 
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trafikreglerna när jag har yngre barn med mig för att jag vill att de ska se mig som 
ett föredöme", "Den som kör för fort är en idiot", "Jag bryr mig om mig själv och 
andra, därför är det viktigt att ta det lugnt i trafiken". 
 
Sammanfattning 
• Hjälmanvändandet – såväl på fritid som under skoltid – ökade mellan före- 

och efterstudien. 
• Problemet med bilar som körde för fort upplevdes som mindre i efterstudien 

än i förestudien. 
• De åtgärder som vidtogs på Korsängsgatan upplevdes i allmänhet som 

positiva. 
• Undersökningen visar på en tendens till en positiv attitydförändring bland de 

tillfrågade vad gäller inställning till trafiksäkerhet och beteende i trafiken. 
 
9.3.2  Flen – Söderskolan 
Söderskolan var belägen i anslutning till den undersökta gatusträckan 
(Salstagatan) i Flen. Totalt besvarade 84 elever enkäten, 48 % pojkar och 52 % 
flickor. De som tillfrågades var i åldern 8 till 12 år.  
 
Hjälmanvändning 
Ökning skedde av hjälmanvändandet bland cyklande skolbarn. Det gällde både 
under fritid och skoltid. I efterstudien använde 64 % alltid cykelhjälm när de 
cyklade till och från skolan mot cirka 52 % i förestudien. 
 
Säkerheten utefter barnens skolväg 
De flesta av de tillfrågade barnen på Söderskolan kände sig relativt trygga på sin 
skolväg, 80 % svarade på direkt fråga att de inte kände sig oroliga för någonting 
eller någon plats utefter skolvägen. Övriga 20 % uppgav att de kände oro för att 
det fanns för få övergångsställen bland annat angav man att det saknades 
övergångsställen på den åtgärdade delen av Salstagatan. Vidare kände man oro på 
sin väg till skolan  för snuskiga gubbar, mopeder på gångbanan och för bilar som 
körde för fort. Bland sju problemrelaterade påståenden som barnen skulle ta 
ställning till framkom följande resultat. Problemet med bilar som körde för fort 
hade minskat, likaså hade problemet med att "korsa en starkt trafikerad gata" 
minskat. Gatan kan i det här fallet ses som Salstagatan. Svaren på övriga 
påståenden visade försämring eller ett tilltagande problem. Det gällde cyklister 
som körde för fort, skymd sikt, dålig belysning, gångbanor och cykelvägar som 
saknades. 

De flesta av de tillfrågade föräldrarna till barn i Söderskolan tyckte generellt 
sett att det fanns många orosmoment på deras barns skolväg. Det gällde 
exempelvis höga bilhastigheter på Storgatan, Drottninggatan och Kungsgatan. 
Föräldrarna i efterstudien var dock generellt sett mindre oroliga över barnens 
skolväg än i förestudien. 

Över lag var de föräldrar och lärare som tillfrågades nöjda med de åtgärder 
som vidtogs på Salstagatan. Bilarnas hastigheter ansåg man hade minskat 
betydligt, vilket upplevdes som positivt. Man ansåg också att barnens säkerhet 
ökat markant. Det framkom också förhållanden som man inte var tillfreds med. 
Det saknades övergångsställen vid cirkulationsplatserna, där många barn passerar. 
Dessutom var övergångsställena som tidigare fanns på Salstagatan borttagna, 
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vilket upplevdes som konstigt och negativt. Man menade att det var nödvändigt 
med övergångsställe för barnen eftersom barn lär sig att det är på övergångsställe 
man går då man skall över gatan "Vi lär barn att man får gå på övergångsställe 
och så finns det inget". 
 
Trafiksäkerhet och trafikbeteende 
Både i förestudien och i efterstudien framkom att lärare och föräldrar var 
engagerade i trafikfrågor. Många hade frågor och funderingar kring trafik-
situationen i Flen, också då det gällde landet i övrigt. Många av lärarna och 
föräldrarna hade pratat med barnen om de åtgärder som genomförts. 

Då det gäller skolbarnen kan man se en viss förändring av attityden till 
trafiksäkerhet i positiv riktning. Exempel på påståenden som man ställde upp på 
mer än tidigare var "Jag följer alltid trafikreglerna när jag har yngre barn med mig 
för att jag vill att de ska se mig som ett föredöme", "Jag bryr mig om mig själv 
och andra, därför är det viktigt att ta det lugnt i trafiken", men man ställde också 
upp något mer än tidigare på påståendet att "Det är helt ok att köra lite för fort 
med bil". Då det gäller övriga påstående skedde ingen förändring, men där var 
också utgångsvärdet då det gällde hur väl påståendet överensstämde med den egna 
uppfattningen högt. Dessa påståenden var "Jag mår bra när jag visar hänsyn i 
trafiken", "Det är roligt att cykla fort", "Man skall rätta sig efter reglerna när man 
är ute i trafiken", "Den som kör för fort är en idiot". 
 
Sammanfattning 
• Hjälmanvändandet – såväl på fritid som under skoltid – ökade. 
• Problemet med bilar som kör för fort minskade. En del andra problem 

kvarstod eller upplevdes t.o.m. som större.  
• De åtgärder som vidtogs på Salstagatan upplevdes mestadels som positiva. 

Man förväntade sig dock övergångsställen. 
• Det skedde en viss positiv förändring av attityden till trafiksäkerhet och 

beteende i trafiken. 
 
9.3.3  Örebro – Eklundaskolan  
Söderskolan var belägen i anslutning till den undersökta delen av Hagmarksgatan 
i Örebro. Totalt besvarade 72 elever enkäten, 50 % pojkar och 50 % flickor. De 
som tillfrågades var i åldern 8 till 12 år.  
 
Hjälmanvändning 
Hjälmanvändandet i Eklundaskolan var högt. Nästan 90 % av de tillfrågade 
barnen använde alltid hjälm när de cyklade till och från skolan. Det skedde också 
en ökning mellan före- och efterstudie. Även under fritid var hjälmanvändandet 
högt, men det tycks ha skett en viss nedgång mellan före- och efterstudie. 
 
Säkerheten utefter barnens skolväg 
De flesta av de tillfrågade barnen på Eklundaskolan kände sig relativt trygga på 
sin skolväg, 80 % kunde på direkt fråga inte komma på något särskilt som 
skrämde dem på deras skolväg. Övriga 20 % uppgav att de kände viss oro. Bilar 
som körde för fort var både i före- och efterstudien den omständighet som 
upplevdes som mest påtaglig. Man kan dock konstatera att de flesta av de problem 
som togs upp var mindre i efterstudien jämfört med förestudien. Undantaget är 
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"att korsa starkt trafikerad gata". Det problemet tycks ha ökat något. Den faktor 
där man ser störst skillnad mellan före- och efterstudie gäller cykelvägar. Där 
tycks en påfallande förbättring ha inträffat. 

Tillfrågade lärare och föräldrar var allmänt mycket nöjda med den åtgärd som 
vidtogs på Hagmarksgatan. Den ökar uppmärksamheten på övergångsstället och 
tvingar bilarna att sänka sin hastighet. Man hade dock helst sett att 
övergångsstället hade höjts upp. Detta var enligt gatukontoret ingen bra lösning 
eftersom det var lergrund, vilket skulle skapa vibrationer då bilar och bussar 
passerade. På Hagmarksgatan ansågs därför sidoförskjutning vara den enda 
möjliga åtgärden. Man ansåg vidare att det främsta trafiksäkerhetsproblemet i 
området kvarstod. Det gällde Eklundavägen som många av skolbarnen passerade 
över. Här fordrades hastighetsdämpande åtgärder. Man ansåg också att de bussar 
som körde särskolebarnen till skolan var ett säkerhetsproblem eftersom de inte 
kunde köra runt utan tvingades backa in på skolgården för att vända. Detta 
upplevdes som riskfyllt.  
 
Trafiksäkerhet och trafikbeteende 
Många föräldrar och lärare vid Eklundaskolan tycktes vara relativt engagerade i 
trafiken kring skolan. Man hade ett föräldrakooperativ där trafikproblem var en av 
de frågor man diskuterade. Det var också föräldrakooperativet som var orsaken till 
att man beslutade sig för att åtgärda Hagmarksgatan. 

Då det gäller skolbarnen kan man se att det skett en viss förändring av attityden 
till trafiksäkerhet i positiv riktning. Förändring i positiv riktning gällde merparten 
av de frågor eller påståenden som låg bakom mätningen av attitydförändringen. 
 
Sammanfattning 
Hjälmanvändningen var mycket hög bland skolbarnen på Eklundaskolan. 
• Trafiksäkerhetsproblemen hade minskat vid efterstudien. 
• Åtgärden på Hagmarksgatan uppfattades som positiv av de tillfrågade. 
• Det skedde en viss positiv förändring av attityden till trafiksäkerhet och 

beteende i trafiken. 
 
9.3.4  Örebro – Norrbyskolan  
Norrbyskolan var belägen i anslutning till den undersökta delen av 
Hjortstorpsvägen i Örebro. Totalt besvarade 89 elever enkäten, 48 % pojkar och 
52 % flickor. De som tillfrågades var i åldern 11 till 14 år.  
 
Hjälmanvändning 
Användning av cykelhjälm var mindre vid efterstudien jämfört med förestudien. 
En orsak till detta var förmodligen att åldersgruppssammansättningen skilde sig åt 
vid de två studietillfällena. 
 
Säkerheten utefter barnens skolväg 
De flesta av de tillfrågade barnen på Norrbyskolan kände sig trygga på sin 
skolväg, 90 % kunde på direkt fråga inte komma på något särskilt som skrämde 
dem på deras skolväg. Övriga 10 % uppgav att de kände viss oro. Orsaken var 
bilar och bussar som körde fort. 

Endast ett par av de problem som togs upp var mindre i efterstudien jämfört 
med hur det förhöll sig i förestudien. I efterstudien uppgav färre barn att ”cyklister 
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som kör för fort” och ”dålig belysning” var ett problem på skolvägen. Övriga 
faktorer eller problem som togs upp upplevde skolbarnen som större eller som 
oförändrade vid efterstudien. Det gällde ”Bilar kör fort”, ”Gångbanor saknas” och 
”Cykelvägar saknas” som man tyckte blivit ett mer påtagligt problem. Förändring 
hade inte skett då det gällde problem att korsa trafikerad gata eller problem med 
skymd sikt. Generellt gällde att problemen längs skolvägen upplevdes som relativt 
marginella. Undantaget var problemet med bilar som körde fort. 

Lärare och föräldrar tyckte att de åtgärder som genomfördes på 
Hjortstorpsvägen var mycket positiva för barnen som många av dem dagligen 
måste korsa gatan. Åtgärderna gör gatan säkrare för oskyddade trafikanter, men är 
tveksamma sett från bilförarens synvinkel. En del ansåg att den genomförda 
åtgärden stoppar upp biltrafiken på ett olyckligt sätt och en del menade att man 
som bilist idag helst undviker Hjortstorpsvägen. En del av de tillfrågade lärarna 
och föräldrarna pekade på att det var dåligt med cykelvägar utmed 
Hjortstorpsvägen och att man tvingas cykla på trottoaren för att slippa cykla i 
gatan bland bilarna.  
 
Trafiksäkerhet och trafikbeteende 
Föräldrar och lärare var i förestudien mindre intresserade av trafiksäkerhetsfrågor. 
I efterstudien var engagemanget bland de tillfrågade större men fortfarande 
relativt svalt.  

Då det gäller skolbarnen kan man se att det skett en viss förändring av attityden 
till trafiksäkerhet och att denna skett i positiv riktning. Förändring i positiv 
riktning gällde följande tre av de sju frågor eller påståenden som låg bakom 
mätningen av attitydförändringen ”Jag följer alltid trafikreglerna när jag har yngre 
barn med mig för att jag vill att de ska se mig som ett föredöme”, ”Jag bryr mig 
om mig själv och andra, därför är det viktigt att ta det lugnt i trafiken” och ”den 
som kör fort är en idiot”. Andelen som instämde med påståendet ”Jag mår bra när 
jag visar hänsyn i trafiken” förändrades inte. Här var andelen som instämde 
mycket hög. Då det gällde svaren på de tre övriga påståendena skedde i ett fall 
ingen förändring (gällde påståendet ”Det är ok att köra lite för fort med bil”). 
Något färre som instämde i påståendet ”Man skall alltid rätta sig efter reglerna när 
man är ute i trafiken” (här var också andelen som instämde mycket hög). Fler höll 
med om påståendet ”Det är roligt att cykla fort”: 
 
Sammanfattning 
• Viss minskning tycks ha skett av användning av cykelhjälm. 
• Trafiksäkerhetsproblemen utmed den egna skolvägen upplevdes som relativt 

små. 
• Åsikterna om de åtgärder som vidtogs på Hjortstorpsvägen var delade – bra 

för de oskyddade trafikanterna och mindre bra för bilisterna. 
• Det skedde en viss positiv förändring av attityden till trafiksäkerhet och 

beteende i trafiken. 
 
9.4  Kommentarer 
Generellt sett var de som tillfrågades positiva till de åtgärder som genomfördes i 
anslutning till skolorna. Man var i allmänhet av den uppfattningen att åtgärderna 
bidragit till att bilarnas hastigheter sänkts och att säkerheten för oskyddade 
trafikanter ökat. Resultatet av undersökningen visar dock inte på någon förändring 



 

VTI meddelande 930 117 

i val av färdmedel. Det var inte fler som i efterstudien angav att de gick eller 
cyklade till skolan och det var inte färre som angav att de blev skjutsade i bil. 
Användandet av cykelhjälm var i allmänhet större i efterstudien. En förklaring till 
detta var förmodligen att de åtgärder som genomfördes i närheten av skolorna gav 
fokus åt trafiksäkerhetsproblematiken och ökade barnens medvetenhet som denna 
och om problem i trafiken. Det är också troligt att lärare och föräldrar i ökad 
utsträckning uppmärksammat trafiksäkerhetsproblematiken och talat mera med 
barnen om hur man skall bete sig i trafiken. Man kan också konstatera att barnens 
intresse för trafiksäkerhetsfrågor ökade i samband med denna studie. 

”Bilar som kör fort” var den faktor som de tillfrågade ansåg var det största 
problemet på skolvägen. Detta problem upplevdes som mindre i efterstudien men 
fortfarande som ett relativt sett stort problem. Vad gäller övriga faktorer som 
belysning, brist på gång-/cykelbanor, skymd sikt etc. var upplevelsen av dessa 
som problem varierande mellan skolorna. Generellt sett upplevdes de inte som 
särskilt stora problem. 

På samtliga fyra platser som studerades kunde man se en tendens till positiv 
attitydförändring bland de som tillfrågades vad gäller inställning till trafiksäkerhet 
och beteende i trafiken. Denna förändring i attityd kan ha att göra med en ökad 
fokusering på trafikproblem. Flera lärare och föräldrar framhöll att de hade 
diskuterat trafikproblem i samband med de åtgärder som genomfördes. En 
anledning till detta var att man vände sig till barnen med en enkätstudie för att 
fråga dem om deras åsikter om trafikmiljön. Denna positiva förändring i attityden 
till trafiksäkerhet är anmärkningsvärd. De frågor som använts i enkätunder-
sökningen baserar sig på vetenskapliga studier för att mäta ungdomars attityd 
respektive beteende i trafiken. En positiv attitydförändring i dessa frågor har 
kunnat kopplas till ett mer trafiksäkert beteende. 

Man kan således konstatera att resultatet av studierna tyder på att de åtgärder 
som genomförts i barnens trafikmiljö även påverkat deras inställning till 
trafiksäkerhet. Dessutom vet man att attityd kan kopplas till beteende och man 
kan därför sluta sig till att det även bidragit till säkrare beteende i trafiken. En 
viktig orsak till de positiva effekterna som kan skönjas i denna studie är ökad 
fokusering på trafiksäkerhetsproblematiken. De trafiktekniska åtgärder som 
genomförts i nära anslutning till skolorna samt att man vänt sig till barnen med en 
studie för att höra om deras åsikt om trafikmiljön kan således ha bidragit till en 
bättre trafikmiljö.  
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10  Sammanfattande resultat och kommentarer 
Hastighetssituationen 
De vidtagna åtgärderna i de undersökta platserna pekar på goda trafiksäkerhets-
effekter. Den dominerande faktorn bakom denna förbättring är reduceringen av 
bilarnas hastigheter. Denna minskade betydligt i samtliga 6 undersökta platser. 
Hastigheten sjönk även på intilliggande gatudel. Detta kunde konstateras i tre av 
platserna där hastighetsförloppet kartlades. På Hagmarksgatan och Hjortstorps-
vägen i Örebro där åtgärden bestod i att anlägga en avsmalning vid ett 
övergångsställe reducerades bilarnas hastigheter inom en sträcka om cirka 
200 meter. I Katrineholm där den huvudsakliga åtgärden i undersökningsområdet, 
en gatusträcka om cirka 100 meter, bestod i att höja upp två korsningar minskade 
hastigheten på en sträcka om 600 meter utanför det åtgärdade området. 

Tabell 10.1 visar medianhastighet och 90-percentil i de undersökta platserna 
före och efter åtgärd. Av figuren framgår att det var enbart i den undersökta 
platsen i Katrineholm som 90-percentilen till följd av åtgärden sjönk till en nivå 
under 30 km/h. Det var också den enda plats, om man bortser från platsen i 
Västerås, där upphöjning anlades. 

I Västerås anlades upphöjning men den var begränsad till ett körfält i vardera 
riktningen, det som var avsett för vänstersvängande motorfordon. Denna åtgärd 
hade en marginell primär effekt på den hastighetsreducering som erhölls. 
Reduceringen var en effekt av den avsmalning och minskning av gåendes och 
cyklisters exponeringssträcka, som åstadkoms genom att två av de fyra körfälten 
för genomgående trafik togs bort. Man kan konstatera att hastighetsnivån i den 
undersökta platsen i Västerås efter åtgärden var betydligt högre än vad som gällde 
i eftersituationen i de övriga undersökta platserna.  

I Enköping och i de två platserna i Örebro var den huvudsakliga åtgärden att 
smalna av gatan. Avsmalningarna, som förhindrade möte mellan bilar, anlades där 
gående och cyklister passerade över gatan. Samma hastighetsnivåer erhölls i 
anslutning till den avsmalnade gatan i de tre platserna. På Hagmarksgatan var 
30 km/h skyltad hastighet vid före- och eftersituationen. I platserna i Enköping 
och Hjortstorpsvägen i Örebro var 50 km/h skyltad hastighet. Vid eftersituationen 
hade lågfartskylt satts upp med rekommenderad högsta hastighet 30 km/h. 
Möjligen kan denna skyltning haft en viss positiv inverkan på hastighets-
reduceringen. Den redovisade hastigheten i Enköping gäller två avsmalningar och 
sträckan däremellan, totalt cirka 100 meter. Resultatet visar att det arrangemanget 
gav samma hastighetsnivå som gällde vid passage i plats med endast en 
avsmalning dvs. längs en sträcka om cirka 15 meter. Vid passage genom avsmal-
ningarna i Enköping exklusive mellanliggande sträcka var medianhastigheten 
24 km/h och 90-percentilen 33 km/h dvs. betydligt lägre än vad som gällde för 
platserna i Örebro. 

I den undersökta platsen i Flen var den huvudsakliga åtgärden att smalna av 
gatan reellt och upplevelsemässigt dock fortfarande med möjlighet för bilar att 
mötas. Dessutom gjordes en sidoförskjutning mitt på sträckan. Arrangemanget 
gav en markant reducering av hastigheten. Den erhållna hastighetsnivån var dock 
något högre än vad som erhölls via avsmalning och betydligt högre än vad som 
erhölls via upphöjning. 
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Figur 10.1 Bilarnas medianhastigheter och 90-percentiler i de undersökta 
platserna före och efter åtgärd. 
 
Risksituationen 
Figur 10.2 visar risken för gående och cyklister att dödas i kollision med bil i de 
undersökta platserna före och efter åtgärd. Värdena får anses som grova och mer 
spegla relativa förhållanden än faktiska nivåer. Beräkningarna baseras på 
exponeringsdata från undersökningarna samt skadedata från Vägverkets informa-
tionssystem för trafiksäkerhet (VITS). Resultaten visar att risken att dödas 
minskat drastiskt, vilket främst beror på lägre hastigheter. Undantaget är 
Hagmarksgatan i Örebro där ingen påtaglig riskskillnad kunde konstateras. Där 
var också risknivån låg i föresituationen.  

Av figur 10.2 framgår att det föreligger skillnader i risknivå mellan de 
undersökta platserna. Exempelvis var risken att dödas i den undersökta platsen i 
Västerås 8 gånger högre än vad som gällde i den undersökta platsen i Katrineholm 
innan vidtagna åtgärder. Efter vidtagna åtgärder sjönk risken markant i båda 
platserna dock betydligt mer i den undersökta platsen i Katrineholm. Efter åtgärd 
visar resultatet en cirka 30 gånger högre risk att dödas i Bellevuekorsningen i 
Västerås jämfört med förhållandet på den åtgärdade delen av Storgatan i 
Katrineholm.  
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Figur 10.2 Gåendes och cyklisters risk att dödas vid passage i de undersökta 
platserna  före och efter vidtagna åtgärder. Förväntade värden beräknade på 
empiriska exponeringsdata och skadedata från VITS (åren 1994–2000). 
 
Olyckskostnad och miljökostnad 
Undersökningen av motorfordonstrafikens gas- och partikelemissioner visade att 
åtgärderna orsakade en viss ökning av dessa emissioner. I tabell 10.1 görs en 
sammanfattande kostnadsjämförelse mellan åtgärdernas trafiksäkerhetseffekt i 
form av förändrat antal dödade och skadade och miljöeffekt i form av förändrad 
mängd utsläpp från biltrafiken av gas och partiklar. Som kostnadsvärde för 
trafikdödade och skadade används Vägverkets kostnadsvärdering vilken i 2001 
års prisnivå var 14,2 miljoner kr för ett dödsfall, 6,3 miljoner kr för en svårt 
skadad (registrerad av polisen) och 0,36 miljoner kr för en lindrigt skadad. För 
närmare redovisning av tillvägagångssättet vid beräkning av kostnaderna hänvisas 
till avsnitten 4 och 5. Miljökostnaden har beräknats för en given sträcka, som 
innefattande åtgärden. Denna sträcka var 100 meter. Undantag var platsen i 
Katrineholm där sträckan var 200 meter. Ingen undersökning gjordes av bilarnas 
emissioner på Salstagatan i Flen.  

I tabell 10.1 redovisas två beräkningar av miljökostnaden – en beräkning som 
baseras på den registrerade förändringen av trafiksituationen och en beräkning 
som baseras på antagandet att biltrafikens storlek och sammansättning var 
densamma vid före- och eftermätning. Dessa två beräkningssätt ger något olika 
resultat. Mest påtaglig är skillnaden då det gäller Storgatan i Katrineholm. Om 
biltrafiken hade varit oförändrad hade uppskattningsvis miljökostnaden efter 
åtgärden ökat med nästan 1/4 svarande mot cirka 50 tusen kronor på årbasis. 
Åtgärden ledde till att den tunga trafiken minskade med nästan 2/3 – den valde en 
annan väg. Det var huvudorsaken till att miljökostnaden i stället minskade något i 
och i anslutning till den undersökta platsen. Ett visst ökat utsläpp från den biltrafik 
som valde en alternativ väg kan dock förväntas om den innebär en omväg eller om 
den medför ett annorlunda körförlopp med mer accelerationer och retardationer. I 
Hagmarksgatan ökade trafiken, vilket medförde att miljökostnaden ökade. 
Ökningen av biltrafiken kan knappast sägas ha med åtgärden som sådan att göra. 
Hade trafikmängden varit oförändrad hade enligt resultatet i stället miljökost-
naden sjunkit något. Denna minskning skulle i det fallet vara en effekt av minskad 
hastighet och jämn trafikrytm. Det resultatet kan jämföras med vad om erhölls på 
Hjortstorpsvägen i Örebro där samma åtgärd vidtogs som på Hagmarksgatan. På 
Hjortstorpsvägen, som var betydligt mer trafikerad än Hagmarksgatan, minskade 
på grund av den försämrade framkomligheten trafiken något. Den försämrade 
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framkomligheten med ökade väntetider för biltrafiken och "ryckigare" körförlopp 
medförde trots minskad trafikmängd ökad miljökostnad. Ökningen av 
miljökostnaden hade, som framgår av tabell 10.1 blivit betydligt högre om 
trafiken inte minskat. 

Man kan av resultaten i tabell 10.1 vidare konstatera att den kostnads-
reducering man kan förvänta sig av de vidtagna åtgärdernas effekt på antalet 
dödade och skadade trafikanter betydligt överstiger den ökning av 
miljökostnaderna som kan förväntas. 
 
Tabell 10.1  Skattad kostnad i kronor på årsbasis för skadade och dödade gång- 
och cykeltrafikanter och miljökostnader för gas- och partikelemissioner från 
biltrafiken före och efter vidtagna åtgärder i de undersökta platserna. 

Gas- och partikelemission Mätplats Dödade och 
skadade  Oförändr. mängd 

bilar 
 Kr/år % Kr/år % Kr/år % 
Enköping, Korsängsgatan -9300 -54 1750 6,0 2600 9,0 
Flen, Salstagatan -8500 -66 - - - - 
Katrineholm, Storgatan -90500 -55 -900 -0,4 49000 23,6 
Västerås, Bellevuekorsningen -38600 -65 -4000 -2,3 900 0,5 
Örebro, Hagmarksgatan -700 -13 7900 23,1 -1300 -3,8 
Örebro, Hjortstorpsvägen -17600 -43 5700 9,3 12700 20,7 
 
Tillgängligheten – framkomligheten 
Bilarnas framkomlighet i form av väntetider studerades i de tre platser där 
avsmalningar anlades dvs. Korsängsgatan i Enköping, Hjortstorpsvägen i Örebro 
och Hagmarksgatan i Örebro. Avsmalningen på Hagmarksgatan åstadkom 
marginell väntetid. Någon procent av bilarna tvingades vänta på grund av möte 
med annan bil. Antalet passerande bilar var under den studerade 12 timmars-
perioden (dagtid) 2 100 fordon. På Hjortstorpsvägen passerade 3 600 bilar under 
samma tidsperiod, 12 % av dessa tvingades vänta på grund av möte. Den totala 
väntetiden under den studerade tidsperioden var 25 minuter eller 5 sekunder per 
väntande bil. På Korsängsgatan i Enköping där två avsmalningar anlades 
omfattande en sträcka om cirka 100 meter tvingades 16 % av bilarna vänta i 
samband med möte. Den passerande mängden bilar under den studerade 12 
timmarsperioden (dagtid) var 2 600 fordon. Den totala väntetiden under 
tidsperioden var 42 minuter eller 6 sekunder per väntande bil. Arrangemanget 
med två avsmalningar ökade väntetiden för bilarna jämfört med arrangemanget 
med enbart en avsmalning. Ökningen tycks svara mot en fördubbling.  

Avsmalningen på Hjortstorpsvägen i Örebro gav bland annat som effekt en 
något minskad biltrafik. Alternativväg användes av en del av bilarna. På 
Hagmarksgatan fanns ingen sådan effekt. Avsmalningen skapade inget egentligt 
framkomlighetsproblem för bilarna. Där registrerades i stället en ökning av 
biltrafiken i efterperioden. Den försämrade framkomligheten för biltrafiken på 
Korsängsgatan i Enköping, tycktes inte ha haft någon reducerande effekt på 
biltrafiken. En större mängd genomfartstrafik erhölls t.o.m. vid eftermätningen. 
Eftersom väntetiden för bilarna ökade och t.o.m. ökade något mer än vad fallet var 
vid avsmalningen på Hjortstorpsvägen borde det rimligtvis även på 
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Korsängsgatan skett minskning av biltrafiken. En möjlig orsak till att detta inte 
skedde var att gatuarbete förekom på Stockholmsvägen, en alternativväg till 
Korsängsgatan. Gatan var inte avstängd men framkomligheten reducerad i en 
punkt. 

Fotgängarnas framkomlighet studerades i de undersökta platserna på 
Hjortstorpsvägen och Bellevuekorsningen i Västerås. Avsmalningen på 
Hjortstorpsvägen reducerade andelen fotgängare som tvingades vänta för bilar och 
minskade fotgängarnas väntetider. Väntetiden per gående halverades. Väntetiden 
minskade med 5 minuter sett över hela den studerade 12 timmarsperioden 
(dagtid). Åtgärden i Bellevuekorsningen i Västerås, som reducerade g/c-
trafikanternas exponeringssträcka och bilarnas hastigheter, minskade också 
andelen gående som tvingades vänta samt deras väntetider. Väntetiden per gående 
minskade med 25 %. Den totala tidsminskningen var marginell eftersom för-
hållandevis få gående frekventerade övergångsstället. Eventuell tidsvinst för 
gående torde också har varit tämligen marginell då de gäller de undersökta 
platserna på Hagmarksgatan i Örebro, Korsängsgatan i Enköping samt Salstagatan 
i Flen. Då det gäller Storgatan i Katrineholm är det rimligt att förvänta att den 
totala väntetiden för gående minskat med storleksordningen 45 minuter sett över 
den undersökta 12 timmarsperioden. 
 
Trafikanternas inställning 
De tillfrågade ansåg att de vidtagna åtgärderna minskat bilarnas hastigheter. Den 
uppfattningen gällde i samtliga orter men i varierande grad. Uppfattningen om 
lägre hastigheter tycktes vara mer entydig hos bilförarna än hos de gående och 
cyklisterna. Den ort där hastighetsförändringen upplevdes som störst var Västerås 
och där den upplevdes som minst var Enköping. De vidtagna åtgärderna syftade i 
första hand till att förbättra säkerheten för de oskyddade trafikanterna. Att 
åtgärderna förbättrat trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna ansåg också 
de tillfrågade även om skillnader förelåg mellan de olika orterna. I Västerås där 
problemet innan åtgärden var rätt stort med höga hastigheter och stor mängd 
biltrafik ansåg mer än hälften att åtgärden förbättrat för de oskyddade 
trafikanterna, medan de tillfrågade i Enköping inte var lika övertygade om att 
åtgärderna där förbättrat för de oskyddade trafikanterna. De flesta ansåg att 
åtgärderna försvårat för bilismen och här kunde man inte spåra någon skillnad 
mellan de olika orterna. Även yrkestrafiken hade fått det svårare något som 
speciellt de i Flen och Enköping instämde starkt med. Den slutsats man kan dra 
om yrkesförarnas inställning till åtgärderna var att åtgärderna lett till förbättringar 
för främst de oskyddade trafikanterna men att de för yrkestrafiken resulterat i 
rejäla försämringar. 

En hypotes som testades i denna studie var om de som promenerade 
regelbundet i området skulle vara mera positiva till åtgärden jämfört med de som 
inte gjorde detta lika ofta. Resultaten visade att det inte var någon större skillnad 
mellan dessa både grupper. Rent generellt kan man säga att de som promenerade 
var något mera positiva. Detta gällde speciellt Flen, Västerås och Örebro. Kön är 
en annan faktor som vissa studier kopplat till grad av acceptans. I denna studie var 
skillnaden mellan män och kvinnor marginell. Möjligtvis hade man en annan syn 
på hur mycket hastigheten sänkts eftersom kvinnorna i både Örebro och Enköping 
ansåg att den sänkts mera än männen. I övrigt kunde man inte se något mönster. I 
Västerås ansåg männen att åtgärden förbättrat mera för boende men trots detta var 
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det kvinnorna som gav ett högre betyg. I Flen ansåg kvinnorna att åtgärden 
resulterat i att fler barn och ungdomar vistades i området. I Enköping däremot var 
det männen som ansåg att den resulterat i att antalet fotgängare ökat. 

Ytterligare analyser gjordes för att utröna hur den grupp såg ut som inte ansåg 
att åtgärden var nödvändig och på vilket sätt de skilde sig från de andra. 
Resultaten visade att de inte ansåg att området hade några speciella problem och 
därmed kan man sluta sig till att de därför inte heller förstod varför man gjorde 
dessa ingrepp i miljön. Vidare kunde man utläsa att denna grupp inte heller kunde 
se en direkt koppling mellan åtgärder och trafiksäkerhet. För dem var både 
hastighetssänkande fartgupp och väjningsplikt enbart en källa till irritation. Denna 
grupp kunde inte definieras utifrån någon speciell socio-ekonomisk bakgrund. 
Detta innebär att dessa personer finns representerade i alla grupper oavsett kön, 
ålder, inkomst eller hur ofta man kör bil eller promenerar. Första steget i en 
förändringsprocess är att se problemet och därmed bör man aktivt försöka öka 
denna grupps medvetenhet och först därefter kan man räkna med deras acceptans.  
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Till dig som går på Eklundaskolan 

Vad tycker Du om din skolväg? Vi vill att Du ska känna dig trygg. Därför är det viktigt 
för oss att Du talar om vad som känns otryggt och riskfyllt på din väg till skolan. 
Besvarar frågorna så noga Du kan. Om Du fastnar på någon fråga så stanna inte 
upp för länge. Fråga gärna om hjälp och gå sedan vidare till nästa fråga. Din enkät 
kommer att vara helt anonym. 
Tack för Din medverkan! 

 

1. Först några allmänna frågor 
 

Hur gammal är Du? …………… år   
 
Är du  Pojke  Flicka 
   ì  ì 
 

I vilken årskurs går du? 

 

Årskurs……………………  

           

2. Man kan ta sig till skolan på olika sätt.  

Ange hur ofta Du brukar färdas på olika sätt till skolan!   

OBS. Sätt ETT kryss på varje rad! 

Färdsätt Alla 
dagar i 
veckan 

Tre-fyra 
dagar i 
veckan 

En-två 
dagar i 
veckan 

Någon 
gång i 

månade
n 

Aldrig 
 

Promenerar ì ì ì ì ì 
Cyklar ì ì ì ì ì 
Åker buss ì ì ì ì ì 
Blir skjutsad i bil ì ì ì ì ì 
Annat färdsätt? Ange vilket! 
.......................... 

ì ì ì ì ì 

       
2b. Hur ofta använder du cykelhjälm 
när du … 

     

 
… cyklar till skolan 

 
ì 

 
ì 

 
ì 

 
ì 

 
ì 

 
… cyklar på fritiden 

 
ì 

 
ì 

 
ì 

 
ì 

 
ì 

 

Anita Carlsson
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3. Det kan finnas flera skäl till varför skolvägen upplevs som farlig.  
 
Nedan följer ett antal påståenden som du kan instämma i eller ta avstånd ifrån.  

Sätt ETT kryss på varje rad! 

 

Skolvägen kan vara farlig för att … Stämmer 
helt 

Stämmer  
ganska 

bra 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
inte så 

bra 

Stämmer 
inte alls 

… bilar kör för fort utmed skolvägen ì ì ì ì ì 
… cyklister kör för fort utmed 
skolvägen 

ì ì ì ì ì 

… en starkt trafikerad gata ska korsas ì ì ì ì ì 
… jag måste korsa en gata utan 
trafikljus 

ì ì ì ì ì 

… det är dålig sikt p.g.a parkerade bilar 
buskar eller byggnader 

ì ì ì ì ì 

… belysning saknas helt ì ì ì ì ì 
… vägen har dålig belysning  ì ì ì ì ì 
… gångbanor saknas ì ì ì ì ì 
… cykelvägar saknas ì ì ì ì ì 
Annat sätt? Ange vad 
……………………. 

ì ì ì ì ì 

 
   

 4. Finns det någon plats utmed skolvägen till Rönnenskolan där Du 
känner Dig rädd? (t ex för att det är svårt att korsa gatan, många 
bilar, höga hastigheter) 

 
Ange nedan denna punkt. Beskriv gärna varför Du känner Dig rädd! 
 

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

 

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

 

……………………………………………………………………………………………………… 
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5. Här följer några frågor om trafiksäkerhet och trafikbeteende.  
Hur väl stämmer de in på Dig? Sätt ett kryss på varje rad!  

  Stämmer 
helt 

Stämmer 
ganska 

bra 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
inte så bra 

Stämmer 
inte alls 

Jag vill vara en bra trafikant, eftersom jag 
bryr mig om både mig själv och andra. 

 
ì 

 
ì 

 
ì 

 
ì 

 
ì 

Den som kör för fort är en idiot ì ì ì ì ì 

Jag följer alltid trafikreglerna när jag har 
yngre barn med mig eftersom jag vill att de 
ska se mig som ett föredöme 

 
ì 

 
ì 

 
ì 

 
ì 

 
ì 

Man ska alltid rätta sig efter trafikregler   
ì 

 
ì 

 
ì 

 
ì 

 
ì 

Det är roligt att cykla fort ì ì ì ì ì 
Det är helt OK att köra LITE för fort med 
bil. 

 
ì 

 
ì 

 
ì 

 
ì 

 
ì 

Jag mår bra när jag tar hänsyn till andra i 
trafiken 

 
ì 

 
ì 

 
ì 

 
ì 

 
ì 

 
 
 
7A. Har du varit med om någon trafikolycka under det senaste året? 
Ja, en ì Ja, flera ì  Om ja, hur många? ….. Nej ì 
 
7.B Berätta om olyckan/olyckorna! Även skrubbsår eller skador på t.ex. 
din cykel räknas! (Fortsätt på baksidan om du inte får plats att skriva!) 
 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

Till sist: Om du har något annat du vill berätta för oss är vi 
tacksamma om du skriver detta här! Tack för hjälpen! 
 
 

Anita Carlsson
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