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university of technology - ambition
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12 research areas
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Safety of vulnerable road users

Describe the (lack of) traffic safety of pedestrians and bicyclists 
and explore the differences to difference age groups

Projects:



Urban planning
- promoting walking and biking

 Support people to walk safe and secure all year around
 Mapping peoples choice of transport
 Develop planning methods and urban shape that promote walking and biking

Projects:



Sustainable transports 
Security, safety and accessibility for walking and cycling in small 
settlements

Projects:



Professional drivers as road users in 
the urban environment

 How do pro. drivers drive in relation to speed limits?


 

How well do pro. drivers comply with the obligation to 
give way to pedestrians at pedestrian crossings?

Projects:



New Giron
The relocation of the city of Kiruna. The town will be moved due 
to mining activities in the area.

Many sub-projects

 Integration of traffic and urban planning in demanding climate

Projects:



Researchproject

Safety at roadwork sites

Peter Rosander
Sebastian Arnehed

Charlotta Johansson
www.ltu.se
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ARBETE PÅ VÄG

6 platser i Norrbotten

 väg 509 Öjebyn - Böle

 väg 691/601 Råneå

 väg 97 Boden - Luleå

 väg 374 Strycktjärn - Älvsbyn

 väg E4 Kalix

 väg E4 Haparanda
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ARBETE PÅ VÄG

6 platser i Norrbotten

 Fordonens hastighet viktigaste säkerhetsparametern

 Beteendestudier av trafikanter

 Olika typer av vägar, varierande fordons-
flöden, vägbredder, utformningar

 Asfaltering, gräv- och schaktarbeten

 Lösningar:   - Skyltning, trafiksignaler, vakt,

lots, farthinder
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ARBETE PÅ VÄG

Resultat

väg 509 Öjebyn ^mot Böle

   gräv-
   maskin/
   hjullastare

grus
körbana
bredd
<- 3,7 m ->

körbana för 
trafikanter

Öjebyn

väg 509

skyltad hastighet

riktning mot Öjebyn mot Böle

fordonstyp alla

körbanebredd mätplats, meter 3,7 m

speciella förhållanden
urgrävning schakt samt återfyllning, signalreglerat, 
endast en riktning åt gången, grusad något ojämn

 

yta 
med tvär asfaltkant, markeringsskärmar X3 bägge sidor

datum 2010-05-27/28

tid 14.35-15.50

Antal fordon 38 43

Medelhastighet km/h 24,8 25,3
Antal fordon över 
hastighetsgräns 0 0

Andel hastighetsöverträdelser 0,0 % 0,0 %

Högsta hastighet km/h 35 45
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ARBETE PÅ VÄG

Resultat

väg 692 Råneå

Råneå

väg 692

skyltad hastighet

rekommenderad högsta hastighet 50 km/h, svart E13

riktning mot norr mot söder

fordonstyp alla

körbanebredd mätplats, meter 3,1 m

speciella förhållanden

södra infarten mot Råneå, signalreglerat vid asfaltering,  
ej intill arbetsfordon, nylagd asfalt i körfält för fordon, 
raksträcka med god sikt, asfaltkant, högre i körfältet där 
vägarbete pågår, endast ett körfält, alla fordon, 
markeringsskärm X3 mellan trafikanter och maskiner

datum 2010-06-14

tid 13.45-14.20

Antal fordon 10 26

Medelhastighet km/h 47,2 57,7
Antal fordon över 
hastighetsgräns 4 22

Andel hastighetsöverträdelser 40,0 % 84,6 %

Högsta hastighet km/h 63 78
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ARBETE PÅ VÄG

Resultat



 

forts.väg 692 
Råneå

Råneå

väg 692

skyltad hastighet

rekommenderad högsta hastighet 50 km/h, svart E13

riktning mot norr mot söder

fordonstyp alla

körbanebredd mätplats, meter 3,3 m

speciella förhållanden

centrala Råneå, trottoarkanter, bro med sidoräcke, 
signalreglerat, körfältet mot söder öppet för trafik, mot 
Råneå

 

stängt för asfaltering, asfalterad yta för fordon, 
asfaltkant, högre i körfältet där läggaren finns, endast ett 
körfält

datum 2010-06-16

tid 14.00-14.25

Antal fordon 16 15

Medelhastighet km/h 24,8 34,9
Antal fordon över 
hastighetsgräns 1 0

Andel hastighetsöverträdelser 6,3 % 0,0 %

Högsta hastighet km/h 67 50
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ARBETE PÅ VÄGRåneå

väg 601 utan gupp

skyltad hastighet

rekommenderad högsta hastighet 50 km/h, 

svart E13

riktning mot väster mot öster

fordonstyp alla

körbanebredd 
mätplats, meter ett körfält 3,3 m

speciella förhållanden

norra infarten till Råneå, väg 601, 
Hägnhedsvägen

 

(Niemiselsvägen), 
signalreglerat, asfaltering utan minigupp, 
fordonstrafik kör på

 

asfaltyta

datum 2010-06-24

Tid 08.30-12.55

Antal fordon 27 56

Medelhastighet km/h 35,5 39,2
Antal fordon över 
hastighetsgräns 3 7

Andel 
hastighetsöverträd-

 
elser

11,1 % 12,5 %

Högsta hastighet 
km/h 52 71

Råneå

väg 601 med

 

gupp

rekommenderad högsta hastighet 50 km/h, svart 

E13

mot väster mot öster

alla

ett körfält 3,3 m
norra infarten till Råneå, väg 601, Hägnhedsvägen

 

(Niemiselsvägen), signalreglerat, asfaltering med 
minigupp, fordonstrafik kör på

 

asfaltyta

2010-06-24

08.30-12.55

55 61

16,3 20,2

0 1

0 1,6 %

41 54
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Resultat

 väg 601 Råneå

 utan gupp

 med gupp



ARBETE PÅ VÄG

Resultat



 

väg 97 
Boden-Luleå

Boden-Luleå

väg 97

skyltad hastighet

Rekommenderad lägre hastighet 50 km/h E11

riktning mot Boden mot Luleå

fordonstyp alla

körbanebredd 
mätplats, meter Gemensamt körfält 6,8 m

datum 2010-07-01/02

Tid 09.20-15.45

Antal fordon 219 223

Medelhastighet km/h 51,2 56,6
Antal fordon över 
hastighetsgräns 117 172

Andel 
hastighetsöverträdels

 
er

53,4 % 77,1 %

Högsta hastighet 
km/h 77 87
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ARBETE PÅ VÄG

Resultat



 

väg 97 Boden- 
Luleå

 med gupp

Boden-Luleå

väg 97

skyltad hastighet

Rekommenderad lägre hastighet 50 km/h E11

riktning mot Boden mot Luleå

fordonstyp alla

körbanebredd 
mätplats, meter Gemensamt körfält 5,95 m

speciella förhållanden asfaltering med minigupp

datum 2010-07-07/08

Tid dagtid

Antal fordon 159 135

Medelhastighet km/h 18,9 20,6
Antal fordon över 
hastighetsgräns 2 0

Andel 
hastighetsöverträdels

 
er

1,3 % 0 %

Högsta hastighet 
km/h 58 48
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ARBETE PÅ VÄG

 väg E4 Kalix

^mot Luleå

arbets-
område

mot Kalix

körbana bredd
<-- 6,7 m -->

betong-
barriär

E4 Kalix

Skyltad hastighet rekommenderad lägre hastighet 50 km/h, 
E11

Riktning mot Kalix mot Luleå

Fordonstyp alla

Körbanebredd mätplats, meter gemensamt körfält 6,7 m

Speciella förhållanden

urgrävning schakt samt 
återfyllning, X3 samt 
betongbarriär skiljer 
körbanorna från 
vägarbetsområdet, 
körfältet för fordon gropigt, 
delvis asfalt och delvis 
grus, körfält mot dike

körfältet för fordon 
gropigt, delvis asfalt 
och delvis grus, 
körfält närmast 
vägarbete

Datum 2010-08-24/25

Tid 08.20-14.40

Antal fordon 248 247
Medelhastighet km/h 38,0 34,3
Antal fordon över 
hastighetsgräns 16 8

Andel 
hastighetsöverträdelser 6,5 % 3,2 %

Högsta hastighet km/h 66 65
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ARBETE PÅ VÄG

Tankbeläggning



 

väg 374 
Strycktjärn- 
Älvsbyn

Strycktjärn Strycktjärn

v 374 -

 

plats 1 v 374 -

 

plats 2

Skyltad hastighet

rekommenderad högsta hastighet 50 
km/h, skylt E13

rekommenderad högsta 
hastighet 50 km/h, skylt E13

Riktning mot Piteå mot Älvsbyn mot Piteå mot Älvsbyn

Fordonstyp alla alla

Körbanebredd mätplats, 
meter 7,5 m 7,5 m

Speciella förhållanden endast delvis grusad väg hela vägytan grusad

Datum 2010-06-28/29 2010-06-29/30

Tid 21.00-11.00 19.00-18.00

Antal fordon 401 347 848 766

medelhastighet 
km/h 82,3 91,8 79,9 77,0

antal fordon över 
hastighetsgräns 384 333 828 731

andel 
hastighetsöverträd

 

elser
95,8 % 96,0 % 97,6 % 95,4 %

högsta hastighet 
km/h >120 >120 >130 >130
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ARBETE PÅ VÄGFörsök med två olika skyltningar

Rekommenderad högsta hastighet / 
Hastighetsbegränsning



 

väg E4 
Haparanda
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Alla fordon mot öster mot öster

Datum 2009-09-24
2009-09-28

2009-10-08
2009-10-12

Skyltad hastighet

Antal 212 197
Medel 50,8 43,4
Antal fordon över 
hastighetsgräns 109 33
Andel hastighetsöverträdelser 51,4 % 16,8 %



ARBETE PÅ VÄG

 Observationsstudier

Plats Väg 509
Öjebyn-Böle

Väg 
692/601
Råneå

Väg 97
Boden-Luleå

E4
Haparanda

Antal fordon 
med 
felbeteende

2 11 19 15

Inom tidsperiod 1 tim 30 min 2 tim 40 min 3 tim 5 min 5 tim 10 min

Antal fel per 
timme 1,3 4,1 6,2 2,9

Typ av situation Kört mot röd 
trafiksignal

Kört mot röd 
trafiksignal

Väjt för farthinder, 
färdats i fel körfält

Passerat fel sida 
vägmärken och i 
mötande fordons 
körfält
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ARBETE PÅ VÄG

Sammanfattning och diskussion
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Vägens underlag och bredd samt farthinder har större betydelse för 
hastigheten än skyltningen
 Närheten till personal och arbetsfordon påverkar också hastigheten
 Lots och vakt fungerar bra, mycket flexibelt
 Säkerhet och skyltning är en stor kostnad, risk för fusk?
 Kan nedräkning vid signaler minska rödljuskörning?
 Gult blinkande varningsljus vanligt
 Markeringsskärm X3
 Få trafikanterna att förstå och respektera vägarbetarnas arbetsmiljö
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