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Regementsgatan i Malmö byggdes om under vintern 2000/2001. En del biltrafik på 
Regementsgatan flyttades efter åtgärderna där över till Tessins väg vilket befarades leda till 
försämrad säkerhet, trygghet och framkomlighet för barn som korsade Tessins väg på väg till 
och från skola. Eftersom Tessins väg utgjorde skolväg för barnen vid Ribersborgsskolan och 
även mest troligt för barnen vid Fridhemsskolan ansågs det finnas behov för att undersöka 
barns säkerhet, framkomlighet och trygghet på Tessins väg. Därför genomfördes även en 
skolenkät med barnen vid Fridhemsskolan. Resultatet var att korsningen Tessins väg - Henrik 
Wranérs gata upplevdes som otrygg av barnen. Detta resulterade i engagemang från Malmös 
Gatukontor med första planering av ombyggnationen. Skolan och föräldrar skickade 
skrivelser till Malmös gatukontor om begäran att korsningen skulle byggas om. Den politiska 
oenigheten för ombyggnationen, och då speciellt användande av busskuddar, ledde till 
förseningar av ombyggnation av korsningen. Ca två år efter föräldrars och skolas första 
skrivelse till kommunen var korsningen ombyggd.  

Projektet har genomförts som en före- och efterstudie med jämförelseplats. Syftet med 
ombyggnadsåtgärderna på Tessins väg var att öka säkerheten för gående och cyklister, 
speciellt barn. Syfte med studien var att utvärdera vad effekten har blivit. Förestudien 
genomfördes hösten 2003 och efterstudien våren 2006 på Tessins väg och Västra 
Kattarpsvägen i Malmö. Studien avser främst korttidseffekten på Tessins väg med avseende 
på säkerhet och framkomlighet för barn som oskyddade trafikanter. I projektet har följande 
datafångstmetoder använts: analys av enkäter med skolbarn, enkäter och intervjuer med äldre 
och funktionshindrade, olycksdata från STRADA, mätning av fordonsflöden och 
fordonshastigheter med slangar, mätning av fordonshastigheter med radar och laser samt 
videofilmning av de studerade platserna och kodning av trafikantbeteenden.   

Fordonstrafikflödet på Tessins väg sänktes med ca 20-25 % efter ombyggnationen. 
Fordonshastigheten sänktes på Tessins väg efter ombyggnad, från en 90-percentil på ca 
45 km/h till 30 km/h eller just över. Uttryckt i fordonshastigheter har säkerheten således ökat 
för gående och cyklister efter ombyggnad. På Västra Kattarpsvägen var 90-perscentilen ca 
45 km/h vid båda tidsperioderna. Det var inte vanligt att barn sprang över någon del av gatan 
på Tessins väg, varken före eller efter ombyggnad, men det var förvånansvärt vanligt på 
Västra Kattarpsvägen där 20 % av barnen sprang oavsett tidsperiod.  

Gående blev signifikant oftare givna företräde efter ombyggnad på Tessins väg. Barn var den 
åldersgrupp med högst andel givna företräde av någon bilist. Något som även har visat sig i 
andra studier är att äldre inte blev lika ofta givna företräde. I området kring den studerade 
platsen på Tessins väg bor det dessutom många äldre. Andelen givna företräde var signifikant 
högre på Västra Kattarpsvägen i förestudien. Dock blev de äldre heller inte lika ofta givna 
företräde på Västra Kattarpsvägen som de andra åldersgrupperna. 
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De två studerade platserna på Tessins väg och Västra Kattarpsvägen hade likheter innan 
ombyggnad beträffande olycksdata och fordonshastigheter. I viss mån fanns även likheter 
beträffande trafikantbeteenden, relativt många gående oskyddade trafikanter korsade gatan 
och många tillhör de så kallade svagare trafikantgrupperna barn och äldre. Det är därför 
rimligt att anta att oskyddade trafikanters säkerhet bör förbättras även i korsningen på Västra 
Kattarpsvägen.  
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