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Förord 
 
Detta arbete har utförts på uppdrag av Teknik- och Gatukontoret, Piteå kommun under första 
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Vattenbyggnadsprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet.  
Förslaget till examensarbetet härstammar ur ett behov av en förbättrad trafiksituation för de 
oskyddade trafikanterna i stadstrafiken, i första hand då dessa ska samspela med 
fordonstrafiken vid tex. övergångsställen.  
Examinator har varit Charlotta Johansson vid Avdelningen för arkitektur och infrastruktur, 
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kontakt inför examensarbetet och hjälpt till då jag haft frågor och problem samt till Lennart 
Hansson, Trafiktekniker vid Teknik- och Gatukontoret som hjälpt till vid utförandet av det 
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Sammanfattning 
 
En inventering är ett enkelt sätt att snabbt se vad som borde göras på enskilda platser ute i 
trafiken för att uppnå de krav som ställts när det gäller säkerhet, tillgänglighet och 
framkomlighet.  
 
Tydliga drag i tankesättet hos planerarna kan väldigt snabbt skönjas ute i trafiken vid 
övergångsställena. Att många av övergångsställena i Piteå gjordes innan lagen beträffande 
gåendes företräde vid obevakade övergångsställen (1 Maj, 2000) antogs syns också. Nya 
övergångställen har utformats efter den nya lagstiftningen och anpassats mer efter ett nytt 
tänkande vilket kommer visas i rapporten som olika exempel. Dessa exempel visar hur det 
skulle kunna se ut om man utrustade övergångsställena med trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
utan att inkräkta alltför mycket på fordonstrafikens framkomlighet. 
 
Vid inventeringens genomförande togs bl.a. hänsyn till omgivningen runt aktuellt 
övergångsställe; finns skolor, ålderdomshem, dagis eller andra folksamlande platser som kan 
innebära olika fördelning med avseende på t.ex. användarnas ålder och hur påverkar detta 
kraven på passagen? Handboken Säkra Gångpassagen! har lagt grunden för arbetet men råd 
från andra handböcker har även tagits. Konsultation med motsvarande arbetsgrupper hos 
andra kommuner har också skett. 
 
Resultatet presenteras dels i en Top20-lista med åtgärdsförslag samt i en lista med platser där 
ett övergångsställe egentligen är onödigt och därför kan tas bort. En ekonomisk beräkning 
ingår också i Top20-listan som ytterligare stöd vid arbetet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Abstract 
 
The inventory is a quick and easy way to see what needs to be done to different places in the 
traffic situation to fulfil all the demands regarding safety, accessibility and mobility. 
 
Clear features in the planners’ way of thinking can very easily be noticed at the marked 
pedestrian crossings in the traffic design. It is also clear that many of the marked pedestrian 
crossings in Piteå were made before the law concerning how to make way for pedestrians at 
open level crossings (1 May, 2000) were approved. On the other hand, new marked pedestrian 
crossings have been formed after the new legislation with a new way of thinking which will 
be showed in the report as a good example. These examples show how things could look like 
if the marked pedestrian crossings were equipped with safety devices without interfering on 
the mobility of the vehicle traffic. 
 
Things that were considered when the inventory was carried out were for example the 
surroundings of the marked pedestrian crossing; is there any schools, any home for old 
people, any day-care centre for kids or other places that attracts much people, and how does 
this affect the demands on the marked pedestrian crossing? The handbook Säkra 
Gångpassagen! has formed the basis of the work but advices from other handbooks has also 
been taken. There has also been some consultation with people from corresponding working 
teams in other cities which has widened the perspective. 
 
The result is presented in a Top20-list and shows what needs to be changed on the studied 
places to obtain good standard for the unprotected road users in the traffic situation. There is 
also a list showing places where a marked pedestrian crossing is unnecessary, with a short 
explanation. An economical calculation is also included in the Top20-list as further support 
by the work. 
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1. Inledning 
 
Denna rapport innehåller en inventering av de övergångsställen Piteå Kommun har ansvaret 
för med avseende på säkerhet, tillgänglighet och framkomlighet, samt ett åtgärdsförslag för ett 
antal av dessa. Inventeringen av övergångsställena har genomförts med hjälp av ett antal 
handböcker som har tagits fram av bl.a. Vägverket. Inventeringen ger en bild som visar vilket 
skick övergångsställena är i vilket lägger en god grund till urvalet av de platser som behöver 
åtgärdas. En enkel ekonomisk beräkning ingår också som ytterligare stöd vid urvalet av vilka 
övergångsställen som anses vara i störst behov av komplettering.  
Rapporten inleds med korta allmänna fakta om bl.a. gångtrafiken idag, sedan kommer en 
genomgång av handböcker som stått till stöd vid arbetet med inventeringen. Inventeringen 
redovisas med en Top20-lista som innehåller kommentarer och förslag på möjliga 
förändringar och hur det skulle kunna se ut efter en ombyggnad. 
 
1.1 Bakgrund 
 
För att uppnå en så säker och trivsam trafiksituation i trafiknätet för gång- och cykeltrafiken 
som möjligt i dagens samhälle har ett antal lagar och propositioner tagits fram, bl.a. den s.k. 
Nollvisionen (Riksdagen, 9 oktober 1997): 
 

”Det långsiktiga målet för trafiksäkerheten skall vara att ingen ska dödas eller 
skadas allvarligt till följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet samt att 
vägtransportsystemets utformning och funktion anpassas till de krav som följer  

         av detta.” 
 
Även de bestämmelser gällande vilka skyldigheter fordonsförare och gående har vid 
obevakade övergångsställen har hjälpt till att lägga grunden för arbetet. Dessa finns samlade i 
Trafikförordningen 3 kap. 61 § samt 7 kap. 4 §(Riksdagen, 1 Maj 2000):  
 

”Vid ett obevakat övergångsställe har en förare väjningsplikt mot gående 
som gått ut på eller just skall gå ut på övergångsställen. Förare som har 
väjningsplikt ska tydligt visa sin avsikt att väja genom att i god tid sänka 
hastigheten eller stanna. Föraren får köra vidare endast om det med 
beaktande av andra trafikanters placering, avståndet till dem och deras 
hastighet inte uppkommer fara eller hinder.” 
 
”Gående som skall gå ut på ett övergångsställe skall ta hänsyn till avståndet 
Till och hastigheten hos de fordon som närmar sig övergångsstället.  
Utanför ett övergångsställe får gående korsa vägen endast om det kan ske 
utan fara eller olägenhet för trafiken” 
 

Utifrån dessa texter arbetar man idag med trafiksäkerhetsfrågor och använder 
handböcker såsom Lugna gatan!, Säkra gångpassagen!, VGU, TRAST etc. 
 
I Piteå har man tidigare mest koncentrerat sig på att fordonstrafiken ska ha bra 
framkomlighet vilket har gjort att de oskyddade har fått ge avkall på säkerheten. På 
senare år har emellertid tankesättet förändrats och börjat involvera de gående och 
cyklisterna mer. Därför används nu bl.a. Säkra gångpassagen vid arbetet rörande 
övergångsställen och andra passager vilket har gett ett bra resultat men mycket kvarstår 
ännu i skrivande stund. 
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1.2 Syfte 
 
Syftet med inventeringen är att ta reda på vad som måste förbättras och hur det ska gå till 
samt hur mycket det kommer att kosta att skapa en säker trafiksituation för de oskyddade 
trafikanterna i Piteå där dessa ska interagera med fordonstrafiken. En tidigare inventering är 
gjord men sedan dess har vissa övergångsställen tagits bort och vissa lagts till så behov av en 
uppdatering föreligger.  
 
1.3 Mål 
 
Målet med inventeringen av övergångsställena är att den tillsammans med den ekonomiska 
beräkningen ska användas som planerings- och prioriteringsunderlag av kommunen i sitt 
arbete.  
Målet är att i slutändan uppnå en sådan standard för de oskyddade trafikanterna att kraven på 
trafiksäkerhet, framkomlighet och tydlighet tillgodoses. 
 
1.4 Avgränsningar   
  
För att få en så god avgränsning som möjligt så kommer fokus i arbetet ligga på de 
övergångsställen som kommunen är väghållare för. Det innebär geografiskt sett centralorten 
men även vissa enstaka platser i byarna utanför Piteå, t.ex. Rosvik och Norrfjärden. De 
övergångsställen som inte kommer att tas med i åtgärdsplanen är övergångsställen som 
Vägverket är väghållare för då dessa ligger utanför kommunens beslutsområde.  
 
1.5 Metod och arbetsgång 
 
Arbetet med inventeringen kommer i första hand grunda sig på Säkra gångpassagen!, i 
synnerhet det gångpassageprotokoll som föreslås kommer att stå som grund vid bedömningen 
av övergångsställena, se bilaga A och B. För att få en mer omfattande inventering kommer 
delar även plockas från andra handböcker, i detta fall Lugna Gatan och VGU. Andra 
kommuners liknande arbeten kommer också att användas för att få tips vid utförandet av 
inventeringen.  
  
Arbetet inleds med en studie av handböcker som behandlar aktuellt område för att få lite mer 
information i ämnet. Samtidigt tas även kontakt med andra kommuner för intervjuer, detta 
sker med e-post. Sedan tar det praktiska arbetet vid, vilket kommer att beskrivas närmare 
senare i rapporten. Framtagandet av åtgärdsförslaget och Top20-listan kommer sedan grundas 
på inventeringen och den ekonomiska beräkningen.   
 
1.6 Begreppsförklaring 
 
Övergångsställe: Den del av en väg som är avsedd att användas av gående för att korsa en 
körbana eller cykelbana och som anges med vägmärke och vägmarkering. Ett övergångs-
ställe är bevakat om trafiken regleras med trafiksignal eller av polisman och i annat fall 
obevakat. 
 
Trafiknät: Den sammanhängande strukturen av förbindelser som används av ett trafikslag.  
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Hastighetssäkring: Fysiska åtgärder med syfte att säkerställa att olika slag av fordonstrafik 
inte överskrider en viss angiven snitthastighet på en sträcka eller omedelbart före en 
konfliktspunkt.    
 
90-percentil: det värde som underskrids av 90 % av den undersökta gruppen. Om 90-
percentilen i en hastighetsmätning t.ex. anges till 30km/h innebär det att 9 av 10 fordon har en 
hastighet som understiger 30km/h. 
 
Kvalitetsanspråk: De av planerarna och trafikanterna önskade egenskaperna hos 
trafiksystemet avseende trafiksäkerhet, tillgänglighet, trygghet och framkomlighet. 
 
- Trafiksäkerhet: Begreppet definieras enklast som ”låg risk för personskador i trafiken”. 

Egendomsskador ingår med andra ord inte i det formella trafiksäkerhetsbegreppet men ska 
givetvis tas i akt vid tex ekonomiska beräkningar av trafikens konsekvenser. Risken kan i 
sin tur delas upp i risken för att en trafikolycka ska inträffa och risken för att inträffade 
trafikolyckor innebär personskada. 

- Trygghet: Människors upplevelse av att det innebär liten risk att vara trafikant eller 
uppehålla sig i trafikmiljön.  

- Tillgänglighet: Termen anger den ”lätthet” med vilken olika slag av trafikanter kan nå 
stadens arbetsplatser, service, rekreation samt övriga utbud och aktiviteter. Den beror av 
restid (inklusive väntetider), resekostnader, komfort, regularitet och tillförlitlighet.  

- Framkomlighet: Den del av kvaliteten tillgänglighet som beskriver tidsförbrukning för 
förflyttningar i trafiknäten som tex gående och cyklist. Tidsförbrukningen beror av 
förflyttningens längd och hastighet. Längden i sin tur beror av trafiknätets utformning 
medan hastigheten beror av länkarnas utformning och transportsätt. Vid förflyttningen i 
befintliga nät är i regel längden given vilket innebär att hastigheten blir avgörande för 
framkomligheten. Framkomligheten för gående och i synnerhet för 
funktionshindradepåverkas i hög grad av fördröjningar vid passager och av passagernas 
utformning. 

 
Dimensionerande timtrafik: Antalet gående eller fordon under den timme som valts som 
utgångspunkt för den trafiktekniska dimensioneringen. Dimensionerande timtrafik är normalt 
10-12% av årsmedeldygnstrafiken för vardagar,. Måttet används för alla trafikslag och mäts i 
gående per dimensionerande timme och fordon per dimensionernade timma.  
 
GC-trafik/-bana/-väg etc: gång- och cykeltrafik/-bana/-väg etc 
 
Funktionsnedsättning: Ett fysiskt eller psykiskt men som innebär att förmågan att klara sig i 
trafiken blir nedsatt. 
 
Handikapp: Ett förhållande mellan omgivande miljö och individ. Handikapp är den 
begränsning i det dagliga livet som en funktionsnedsättning innebär. 
 
Vadt: Vardagsmedeldygnstrafik, ett medelvärde av trafikflödet under varje mätt timma som 
sedan summerats till ett dygnsvärde. 
 
 
 
 
l  
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2 Gångtrafiken 
 
Att gå är ett billigt, miljövänligt och hälsosamt sätt att färdas på. Normalt börjar och slutar 
alla resor med en promenad, t.ex. en promenad till eller från parkeringsplatsen. Medellängden 
på en resa i sverige som helt och hållet företas till fots är 1 km. Idag kan man säga att ungefär 
29 % av alla resor utgörs av gång- och cykelresor enligt TRAST underlag (Svenska 
kommunförbundet et. al. 2004). 
Prognosen i Sverige för utvecklingen mellan 1997-2010 är att andelen resor till fots och med 
cykel kommer att minska med 4 %. Detta beror på att gamla städer och byar byggdes efter 
fotgängarnas behov. På senare tid har dock motorfordonen haft stor inverkan på stadsbilden 
vilket har inneburit att fotgängarnas behov har fått stå tillbaka.   
 
2.1 Ålders- och könsskillnader  
 
Åldersmässigt sett finns det vissa skillnader, den högsta andelen fotgängare finns i åldern 11-
15år där 40 % av alla resor sker till fots.  
Vissa skillnader kan även ses mellan könen, år 2001 gjordes en undersökningar som visade att 
en daglig genomsnittslig färdlängd till fots är 0,9km för män och 1,1km för kvinnor. I åldern 
under 60år går kvinnor oftare och längre än män. I ålder 60år och uppåt går dock män längre 
än kvinnor cykelresor enligt TRAST underlag (Svenska kommunförbundet et. al. 2004). 
 
2.2 Gåendes säkerhetssituation 
 
Risken att som gående skadas eller dödas är betydligt större än t.ex. för bilisten. Beräkningar 
har visat att risken är 8 ggr större att dödas eller skadas i trafiken som gående än som bilist för 
varje färdad kilometer. Problemen ökar med ökande ålder enligt Trafiksäkerhet – En 
kunskapsöversikt (Englund et. al., 1998). 
Olyckor med gående rapporteras i mindre omfattning än andras, detta pga att många olyckor 
av fotgängaren anses vara av lindrigare typ såsom fallolyckor och rapporteras därför inte. 
Detta gör att ett stort mörketal finns, ibland är antalet polisrapporterade olyckor 5-7ggr större 
än antalet sjukhusregistrerade olyckor. Fallolyckor klassas inte heller som trafikolyckor och 
kommer inte med i den officiella statistiken trots att de flesta av dessa olyckor sker under 
vanliga förflyttningar. Vanligaste orsaken till fallolyckor är dåligt väglag såsom halka eller 
ojämnheter och hål. 
 
2.3 Funktionshindrade 
 
Ute i trafiken finns det idag uppskattningsvis ungefär 1,2 miljoner trafikanter som har någon 
typ av permanent funktionssnedsättning. En tredjedel av dessa personer hade i december 2002 
kommunalt färdtjänsttillstånd. 
Andelen funktionshindrade i olika ålderskategorier uppgår till 9 % i den friskaste och 61 % i 
den sjukaste, d.v.s. 61 % av befolkningen i den ålderskategorin är funktionshindrade enligt 
TRAST underlag (Svenska kommunförbundet et. al. 2004). Andelen personer med 
funktionsnedsättningarsamt nedsättningens svårighetsgrad ökar med stigande ålder. 
 
 
 
 
 
 

4 



  

En följd av en funktionsnedsättning är att förmågan  
att klara sig i trafiken blir sämre och i vissa fall krävs  
det även en rad hjälpmedel för att reda sig i trafiken.  
Förmågan som krävs för att klara sig blir ibland helt 
överkörd av alla de krav som ställs på den enskilda  
individen av trafiksystemet och det är vid dessa 
tillfällen som ett handikapp uppstår. Sambandet som 
finns mellan trafiksystemets krav och individens  
förmåga förklaras med figuren till höger.  
Till vänster i figuren visas förhållandet mellan krav  
och förmåga innan förändring skett. Till höger i figuren  
visas hur förhållandet ser ut efter att förändring skett  
som gjort att kraven minskat för att närma sig individens  
förmåga, vilket innebär att handikappet minskas. 

Figur 2.1 Samband mellan krav,         
förmåga och handikapp. 
 

För att få lite bakgrund om storleksordningen så representerar dessa siffror som TRAST 
presenterar från Hjälpmedelsinstitutet antalet funktionshindrade inom olika kategorier. 
 
• Cirka 560 000 svenskar över 16 år är rörelsehindrade. Av dessa behöver ca 347 000 hjälp 

eller hjälpmedel för att förflytta sig. Ca 100 000 behöver rullstol 
• Drygt 165 000 personer över 16år är synskadade. Av dessa är ca 23 000 blinda eller gravt 

synskadade. 
• Cirka 36 000 personer beräknas ha en utvecklingsstörning. Omkring 16 000 personer har 

en grav utvecklingsstörning. 
 
2.4 Faktorer som påverkar valet att gå 
 
Det finns en rad faktorer som påverkar valet gå eller inte gå. En estetiskt vacker och säker 
miljö att gå i tilltalar mer och uppmuntrar till att gå till fots. Även en trygg och säker miljö är 
viktigt för att få användarna att trivas och då i synnerhet äldre och barn eftersom dessa är mer 
krävande när det gäller dessa faktorer. Transportkvaliteten är väldigt viktigt och påverkas av 
faktorer såsom topografi och lutningar, separeringsgraden mellan fotgängare och cyklister, 
standarden på vinterväghållningen, omgivande miljö, belysning och övergångsställenas 
utformning och säkerhet enligt TRAST underlag (Svenska kommunförbundet et. al. 2004). 
Såvida inte avsikten är att gå ut och gå för motionens skull så rör sig inte fotgängaren i gemen 
över några större sträckor. Därför är avståndet mellan resmålen väldigt avgörande då 
ändamålet bara är att förflytta sig från en punkt till en annan. Vid väldigt korta sträckor så 
väljer de flesta att gå eftersom att ta fram cykeln eller starta bilen anses vara för jobbigt. Är 
avstånden lite längre väljs ofta andra färdsätt såsom cykel, lokaltrafik eller bil men även på 
sträckor mellan 2-3km är antalet gående betydande enligt TRAST underlag (Svenska 
kommunförbundet et. al. 2004). 
Just avståndet är en viktig faktor och därför är färdvägens genhet väsentlig. Genhet är ett mått 
på hur långt man måste gå mellan två punkter jämfört med fågelvägen d.v.s. ett gångnät med 
god genhet är utformat så att gångsträckan blir så kort som möjligt. Ett exempel är att man 
inte ska dra gång- och cykelstråket runt en stor parkeringsplats eller allmänning för det 
inbjuder till att människor börjar ta genvägar över dessa vilket kan innebära egendomsskador 
i form av nedtrampade stigar över gräsmattor och parkområden enligt TRAST underlag 
(Svenska kommunförbundet et. al. 2004). 
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3 Cykeltrafikens situation 
 
Årligen görs i Sverige nästan 1 miljard cykelresor och andelen resor som cykeltrafiken står 
för är ungefär 12 %. Av resor kortare än 5 km är andelen 19 %. Cykeltrafikens andel av 
reselängden är däremot bara 2 %. I genomsnitt cyklar personer mellan 6 och 84 år totalt ca 30 
mil per år enligt TRAST underlag (Svenska kommunförbundet et. al. 2004). 
Geografiskt sett kan man skönja ett samband att cykelanvändandet är betydligt större i 
studentstäder såsom Umeå, Lund etc. än i andra städer samt i städer med utpräglad 
cykeltradition. 
 
3.1 Ålders- och könsskillnader  
 
Den största sammanlagda reslängden står åldersgruppen 25-44 år för, medan barn och 
pensionärer reser minst. Den högsta andelen cykelresor förekommer inom åldersgruppen 13-
17år. Den genomsnittsliga längden varierar med ålder där reslängden ökar upp till 64 års ålder 
för att sedan avta. enligt TRAST underlag (Svenska kommunförbundet et. al. 2004). 
Kvinnor och män cyklar ungefär lika mycket men män använder cykeln oftare för längre resor 
och kvinnor för kortare resor. I länder med mer omfattande cykeltrafik cyklar däremot 
kvinnor mer än män.   
 
3.2 Cyklisters säkerhetssituation 
 
Risken att dödas eller skadas som cyklist är mindre än för en fotgängare men större än för en 
bilist. Beräkningar har visat att en cyklist löper 5 ggr så hög risk att dödas eller skadas för 
varje färdad kilometer jämfört med den risk en bilist löper. Vanligaste typen av cyklistolycka 
är omkullkörningar där en stor del sker vid dåligt väglag. En annan vanlig orsak till olyckor 
enligt cyklisterna själva är dålig sikt i trafiken pga skymmande buskar och häckar. Liksom för 
antalet fotgängarolyckor så finns det i antalet cyklistolyckor ett stort mörkertal av olyckor 
som inte rapporteras och därför inte kommer med i statistiken enligt Trafiksäkerhet – En 
kunskapsöversikt (Englund et. al., 1998).   
 
3.3 Faktorer som påverkar valet att cykla 
 
Det finns ett antal faktorer som kan avgöra huruvida man väljer cykeln som transportfordon 
eller inte. I likhet med att gå så är avståndet väldigt viktigt, benägenheten att cykla avtar med 
ökande reslängd. Nästan alla cykelresor är 5 km eller kortare. Gena förbindelser är också 
väldigt viktigt för att cyklisten ska känna att denna inte förlorar tid pga att cykelvägen innebär 
långa omvägar. Är omvägen alltför stor utan att erbjuda några direkta fördelar väljs ofta bilen 
före cykeln enligt TRAST underlag (Svenska kommunförbundet et. al. 2004). 
Väder och vind har också stor betydelse, inte bara olika årstider utan även plötsliga 
variationer i vädretsåsom regn, kyla, snö eller blåst.  
Även för cyklister är faktisk och upplevd säkerhet viktig, säkra passager, god väghållning och 
bra barmarksunderhåll av cykelvägar är viktiga faktorer för såväl cyklistens säkerhet som 
deras tillgänglighet.  
Mellan 60-75% av de cykelolyckor som kräver sjukhusvård är singelolyckor där främsta 
orsakerna är halka, löst grus, ojämnheter, kanter etc. Av de cyklister som dör i olyckor så dör 
de flesta i kollisioner med bilar och av de cyklister som får svåra personskador i en olycka 
inträffar ca 40 % i kollisioner med bil enligt TRAST underlag (Svenska kommunförbundet et. 
al. 2004). 
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Dessa kollisioner sker oftast vid gång- och cykelpassager i det mer högtrafikerade vägnätet. 
Inom cykelnätet är kollisioner mellan cyklister ett problem. 
Tillgång till bilparkering styr också färdmedelsvalet. Enligt en studie skulle 90 % ta bilen till 
arbetet om de hade tillgång till en gratis parkeringsplats. Erfarenheter från arbetsplatser som 
kostnadsbelagt parkeringen är att bilresandete minskar. 
 

4 Åtgärder för en säkrare situation för oskyddade trafikanter 
 
Det finns en rad olika metoder att få en säkrare trafiksituation för cyklister och gående vid 
passage av körbana där alla har olika effekter, både negativa och positiva. Som exempel 
kommer nedan en liten förklaring på ett par olika metoder och deras effekter enligt 
Åtgärdskatalog – För högre trafiksäkerhet med vägutformning och reglering i tätort (Svenska 
Kommunförbundet, Vägverket, 1996). 
 
4.1 Övergångsställe 
 
Övergångsstället är den vanligaste åtgärden för att trafiksituationen för de oskyddade 
trafikanterna ska förbättras. De gående är skyldiga att använda övergångsstället om ett sådant 
finns i närheten. Ett övergångsställe kan kompletteras med andra åtgärder för att sänka 
fordonshastigheten vid övergångsstället såsom anläggande av refug, avsmalning av körbanan 
eller upphöjning av övergångsstället till s.k. platågupp  
De positiva effekterna är tyvärr ganska få eftersom användarna av övergångsstället ofta får en 
falsk trygghet och kliver ut på strecken utan att titta sig för det minsta. En svensk 
undersökning som omnämns i Åtgärdskatalog (Svenska Kommunförbundet, Vägverket, 1996) 
visar att av de fotgängare som skadas i svenska tätorter är det 40 % som blir påkörda på ett 
övergångsställe. Det som kan nämnas är att om bilföraren har god uppsikt så saktar han ner 
farten men utan den uppsikten så bibehålls ofta farten. 
 
4.2 Upphöjd gc-bana 
 
Denna åtgärd används ofta vid utfarter där en lokalgata utmynnar i en huvudgata samt där en 
väldigt hårt trafikerad gc-bana korsar en gata. Upphöjningen sker till samma höjd som 
intilliggande cykelbana, avgränsningen mot körbana sker med en kort ramp. 
Underlaget på upphöjningen har samma beläggning som intilliggande delar av gc-banan för 
att tydliggöra att det är en fortsättning av gc-banan och för att bilisterna ska lägga märke till 
upphöjningen. 
De positiva effekterna för gc-trafiken med en upphöjd gc-bana är en hastighetsreduktion för 
bilar, ibland en avvisande effekt på biltrafik som ger en mindre trafikbelastad gata samt en 
tryggare passage för gc-trafiken. De negativa effekterna är ökad mängd buller och 
avgasutsläpp pga. många inbromsningar och accelerationer, upplevd tidsförlust för bilismen 
(ofta mer än vad den i verkligheten är) samt eventuellt ökad trafik på andra gator pga den 
avvisande effekten på biltrafiken. 
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4.3 Planskild korsning för gc-trafikanter  
 
Vid extremt belastade och ofta flerfiliga vägar kan denna typ av säkerhetsåtgärd användas 
med en olycksreduktion på mellan 50-100% beroende på hur mycket den utnyttjas. Den 
planskilda passagen kan utföras antingen som en bro eller som en tunnel. För att uppnå hög 
utnyttjandegrad krävs det att passagen inte tar längre tid än en passage i plan samt att det finns 
tillräcklig belysning både dag och nattetid. Det krävs även att passagen inger en trygghet, dvs. 
det ska inte innebära någon sorts rädsla att passera under eller över jord. 
 
Rädslan rör sig då om rädsla för överfall och dylikt vid entrén och utfarten ur tunnel där 
buskar och utskjutande kanter kan fungera som gömställe för våldsmän.  
De positiva effekterna är olycksreduktionen som uppstår vid flitigt utnyttjande av passagen, 
tidsbesparingen för gc-trafiken pga ingen fördröjning samt en ökad bekvämlighet. De 
negativa effekterna är ett ökat antal olyckor gc-trafikanter emellan, ökat antal olyckor mellan 
gc-trafik och fordonstrafik vid dåligt utnyttjande pga av ökad fordonshastighet samt att det 
innebär en stor ekonomisk utgift att bygga en planskild passage.  
 

4.4 Styrning av gc-trafiken med fysiska hjälpmedel 
 
Eftersom människan i grunden är lat så passeras gärna en fordonstrafikerad gata på genaste 
sätt med en säkerhetsfara som resultat. Denna sänkning av trafiksäkerheten känns ofta värd att 
kompromissa bort bara man kommer fram fortare.  
Detta kan innebära stor spridning av korsande gång- och cykelströmmar. För att stävja detta 
beteende används räcken och stängsel för att styra de oskyddade trafikanterna till lämpliga 
korsningspunkter. På detta sätt kan man få gc-trafiken att utnyttja de passager man lagt extra 
krafter på att göra trafiksäkra. Höjden på stängslena eller räckena måste vara tillräcklig för att 
hindra att fotgängare finner det värt att ta ett kliv över för att ta sig fram fortare. Som 
dimensioneringsmått brukar grenhöjden på en vuxen man användas, lägre räcken än 1,10m 
ger en låg effekt om det finns attraktiva målpunkter som man når snabbare genom att gena 
över räcket. 
De positiva effekterna är att en större andel av de oskyddade trafikanterna använder befintliga 
övergångsställena och därmed kan större vikt läggas vid dessa samt att tryggheten ökas för 
gc-trafiken. De negativa effekterna är att ett för lågt stängsel kan innebära dåligt utnyttjande 
av de befintliga övergångsställena, en framkomlighetssänkning för gc-trafiken uppstår oftast 
pga stängsel och räcken samt att dessa även kan påverka stadsbilden negativt beroende på 
design etc. 
 
4.5 Signalreglering av frilliggande gc-överfart  
 
Signalreglering av en friliggande gc-överfart används för att underlätta för de oskyddade 
trafikanterna att ta sig över körbanan. När en signalanläggning används är det i regel speciellt 
pga trafiksäkerhetsbehov. En friliggande gc-överfart kan anläggas antingen på en sträcka 
mellan två korsningar eller i anslutning till en korsning. De positiva effekterna är mycket 
beroende på hur stor respekten för det röda ljuset är, är denna respekt väl utbredd innebär 
signalreglering en trafiksäkerhetshöjning men om inte så är det svårt att säga om den har 
någon säkerhetseffekt. De negativa effekterna är mer buller och avgasutsläpp pga start och 
stopp för motorfordonstrafiken, trygghetskänslan som de oskyddade trafikanterna får kan 
ibland vara falsk vilket innebär att man släpper lite av koncentrationen på motorfordonen 
samt att motortrafiken får en viss tidsförlust. 
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5 Regler vid övergångsställen 
 
Vid ett övergångsställe finns det ett antal regler för hur fordonsförare ska agera när det gäller 
lämna företräde för gående som finns att läsa i trafikförordningens bestämmelser men det 
finns även ett antal rader som behandlar de gåendes ansvar. Många olyckor sker nämligen pga 
att fotgängaren tar för givet att bilisten stannar och därför bara går ut på vägen utan att bry sig 
om biltrafiken tillräckligt.  
 

5.1 Regler för fordonsförare 
 
I 3 kap. 61 § i Trafikförordningen (Riksdagen, 1 Maj 200) kan man läsa följande textrader om 
vilka regler som gäller för fordonsförarna. 
 
• Förare som har väjningsplikt skall tydligt visa sin avsikt att väja genom att i god tid sänka 

hastigheten eller stanna. 
• Vid ett obevakat övergångsställe har en förare väjningsplikt mot gående som gått ut på 

eller just ska gå ut på övergångsstället. 
 
5.2 Regler för gående 
 
I 7 kap. 4 § i Trafikförordningen (Riksdagen, 1 Maj 2000) kan man läsa följande textrader om 
vilka regler som gäller för de gående. 
 
• Gående som skall gå ut på ett övergångsställe skall ta hänsyn till avståndet till och 

hastigheten hos de fordon som närmar sig övergångsstället.  
• Utanför ett övergångsställe får gående korsa vägen endast om det kan ske utan fara eller 

olägenhet för trafiken. 
 
Sedan följer ett antal allmäna råd som är väldigt viktiga: 
 
• De gående har självklart inte rätt att bara gå rätt ut i gatan utan att se sig för!  
• Sök ögonkontakt och vänta tills du verkligen ser att bilisten har uppfattat dig och bromsar 

innan du går.  
• Med fordon avses inte bara bilister utan även cyklister, mopedister och liknande. 
 
Med andra ord kan man säga att säkraste trafiksituationen får man om det sker ett väl avvägt 
samspel mellan fordonsförarna och de oskyddade trafikanterna där reglerna följs samt att ett 
ömsesidigt ansvar trafikanterna emellan finns och tillämpas. 
 

6 Gatunäten 
 
Eftersom olika trafikantslag och fordon har olika anspråk vad gäller framkomlighet, 
trafiksäkerhet etc så skiljer man på dessa och försöker tillgodose i möjligaste mån de olika 
kraven. En positiv förändring i ett nät kan innebära en negativ förändring i ett annat så därför 
måste kraven från respektive nät vara kända då förändringar sker, t.ex. vid övergångsställen. 
Stor hänsyn måste tas till utryckningsfordonen som har sina speciella utryckningsvägar, på 
dessa ska fartreducerande åtgärder begränsas för att inte störa körningen för ambulanser och 
brandkåren. Utryckningsfordon såsom polisen och andra vaktfordon har inte samma krav som 
ambulans och brandkår så dessa behandlas på ett annat sätt. 
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6.1 Gång- och cykeltrafiknätet, gc-nätet 
 
Gång- och cykeltrafikanter hör till de oskyddade i trafiken och behöver därför särskilda 
åtgärder för trafiksäkerheten då de inte har samma motståndskraft vid olyckor.  
I synnerhet behövs säkerhetsåtgärder vid platser där gång- och cykeltrafiken blandas med 
fordonstrafiken såsom övergångsställen och gångpassager. Eftersom graden av allvarlighet 
hos olyckorna mellan en oskyddad trafikant och ett bilfordon beror till stor del av fordonets 
hastighet så är det en faktor som särskilt ska tas i akt.  
En schematisk bild på hur stor risken för att dödas som fotgängare vid en kollision med ett 
bilfordon redovisas nedan i figur 6.1, den s.k. krockvåldskurvan. 

                                            Figur 6.1. Risken att som fotgängare dödas vid kollision med bilfordon. 
  

6.2 Bilnätet 
 
Bilnätet är det gatunät som är mest förlåtande när det gäller åtgärder i trafiken. Att köra i små 
rondeller, över upphöjda övergångsställen, på smala vägar etc. är inga större problem för en 
vanlig personbil trots att man kanske får en liten framkomlighetssänkning. Det som dock kan 
störa rytmen för bilnätet är alltför många fartgupp som ger en ryckig och obekväm resa.     
 

6.3 Utryckningsnätet och Polisen 
 
En viktig punkt att ha i åtanke vid ombyggnation av gatunät är att utryckningstrafiken inte ska 
drabbas i alltför stor utsträckning. Detta p.g.a. att onödigt många åtgärder för att sänka 
fordonstrafikens hastighet och framkomlighet kan innebära att värdefulla sekunder tappas vid 
olyckor där utryckningsfordon har kallats in. Problem för utryckningsfordonen uppstår bla vid 
ojämnheter i vägen orsakade av fartgupp vilket kan innebära att skador på patienter eller 
fordon kan uppstå. Andra problem som mest gäller brandkårens fordon är att de kräver mer 
plats breddmässigt än vanliga personfordon dock inte mer plats än en buss t.ex..(A. Mellberg, 
personlig kommunikation, juni 2005)  
En fordonskategori som inte är att förglömma är polisens, men den har inte specifierade 
färdvägar eftersom i regel är polisfordonen inte vid stationen då larm kommer utan ute och 
patrullerar.  
 
6.4 Lokaltrafiknätet och Taxi 
 
Som för utryckningsnätet gäller att en framkomlighetsåtgärd för gång- och cykeltrafiken kan 
innebära en kvalitetssänkning även för lokaltrafiken. I likhet med brandfordon kräver 
lokaltrafiken ofta mycket plats och särskilt vid svängar då front och akter skjuter ut betydligt 
mer än en vanlig personbil samt att kurvradien blir större.  
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För taxifordonen innebär fartreduceringsåtgärder tidsförluster och därmed minskad inkomst, 
därför är taxikedjorna ibland emot fartgupp och dylikt. Samtidigt har denna kategori fordon 
en tendens att färdas väldigt fort även bland oskyddade trafikanter inne i tätorterna. Även en 
viss komfortsänkning kommer som resultat från guppen men det gäller ju även vanlig 
persontrafik, inte bara Taxi-och Lokaltrafiken.   
 

7 Handböckerna 
 
En kortfattad sammanfattning av ett antal av de handböcker som tagits fram för 
trafiksäkerhetsarbete kommer nedan. Delar av dessa har använts vid inventeringen samt tips 
från andra kommuners liknande arbeten.  
 

7.1 VGU 
 
VGU (Vägar och gators utformning) är en handbok som ges ut i samarbete mellan Svenska 
Kommunförbundet och Vägverket. VGU innehåller utformningsråd för vägar och gator. 
Målgrupper för VGU är i huvudsak väg- och gatuprojektörer samt beställare i planerings-, 
utrednings- och projekteringsskedena. Utformningsråden i VGU bygger på den funktion som 
eftersträvas i aktuellt fall. Det kan gälla frågor avseende tex. tillgänglighet, säkerhet och 
miljö.  
 
För användningen av VGU krävs en gaturumsbeskrivning men även en kompletterande 
klassificering av det övergripande huvudvägnätet i aktuellt område. Gaturumsbeskrivningen 
används som ett hjälpmedel för att beskriva gatans olika delar/funktioner. Man kan allmänt 
säga att den består av fyra delar: karaktär, trafiknät, hastighet och övriga egenskaper. 
I utformningen av gatu- och vägrummet är egenskaper såsom god gestaltning, trafiksäkerhet, 
orienterbarhet, trygghet och tillgänglighet väldigt viktiga. Detta uppnås genom en konsekvent 
och genomtänkt användning av olika material och samordning av rummets utrustning både 
vad gäller formspråk och placering. Viktigt är också att se till den tydlighet som behövs när 
det gäller vilka trafikantslag som färdas var. 
 
För GC-trafiken har VGU ställt upp ett antal allmäna påståenden som ska eftersträvas 
angående lokalisering och utformning av tex korsningar och andra viktiga element. 
 
• GC-korsningar ska vara lätta att se och förstå. Utformningen ska hjälpa trafikanterna att 

följa trafikreglerna och stimulera till ett trafiksäkert beteende. 
• Hela GC-förbindelsen ska få en så jämn trafiksäkerhetsstandard som möjligt. Nödvändiga 

förändringar i säkerhetsnivån utformas så att de är tydliga för samtliga trafikanter. 
• Siktområdena ska ges sådan utsträckning och utformning att bilförare och GC-trafikanter 

kan anpassa sin hastighet och i kritiska situationer stanna före korsningen. 
• GC-korsningar ska lokaliseras så att gång- och cykeltrafikanter får gena och attraktiva 

färdvägar. 
• Synbarheten ska vara god även i mörker, regn och vinterförhållanden. 
• Konfliktzoner mellan GC-trafikanter och bilar ska vara små och tydliga. 
• Detaljutformningen ska ge alla erforderlig orienteringshjälp och korsningen ska vara 

tillgänglig för alla.   
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7.2 Säkra gångpassagen! 
 
Säkra gångpassagen! är Vägverkets egen handbok som är avsedd att ge stöd och idéer till 
väghållare i arbete med planering, projektering, anläggning och förändring av övergångställen 
och gångpassager. I Säkra gångpassagen! presenteras en arbetsmetod för att analysera platser 
där gående passerar gatan. Planeringsarbetet beskrivs så att det kan omfatta en tätort, en 
stadsdel eller ett urval av gångpassager, till exempel alla övergångsställen i huvudgatunätet.  
Enligt handboken är det mest angeläget att åtgärda övergångsställen på huvudgator och 
huvudvägar, speciellt dem med flera körfält och högre hastigheter.  
Såsom många andra handböcker har man en färgkod för att representera till vilken grad varje 
situation uppfyller krav på trafiksäkerhet etc och ser ut enligt följande: 
 
 

 
 
 
                           
                    Figur 7.1 Färgkoderna och deras betydelse enligt Säkra gångpassagen (Vägverket, 1998)  
 
Gångpassager bör utformas så att de gående, även de med hjälpmedel och nedsatta funktioner, 
kan korsa körbanan med följande kvalitetsanspråk: 
 
• God trafiksäkerhet. Gående ska kunna korsa körbanan utan att riskera att dödas eller 

skadas allvarligt. 
• God framkomlighet. Väntetiderna ska vara korta och gångpassagerna enkla och bekväma 

att utnyttja. Riskfyllda beteenden ska motverkas och förflyttningsvägarna ska vara bra. 
• God tydlighet. Gående och fordonsförare ska snabbt uppfatta var gångpassagen är och 

vilka regler som gäller där. 
 
Angående framkomligheten så föreslås ett par olika metoder att förbättra denna för gående i 
trafiken. Den mest klassiska åtgärden är att anlägga ett övergångsställe vilket majoriteten av 
användarna förstår innebörden av när det gäller reglementen etc. Att förkorta passagen genom 
att bygga ut klackar är en bra metod, detta kan dock ha en viss inverkan på framkomligheten 
för fordonstrafiken. Även att dela upp fordonstrafikflödet med en refug eller liknande ger 
både en framkomlighets- och en trafiksäkerhetsförbättring för de oskyddade i trafiken.  
 
Tydligheten kan också förbättras enligt ett par råd som föreslås i handboken. En ordnad 
gångpassage bör placeras, utformas och utmärkas på ett sådant sätt att den är tydlig och så att 
det framgår hur den används. 
 
• Placeringen bör vara naturlig för både gående och fordonsförare 
• Utformningen bör göra den lätt att upptäcka 
• Utformningen och utmärkningen, om det finns en sådan, bör göras så att det tydligt 

framgår om det finns ett övergångsställe eller inte. 
 
Vid arbetet används det gångpassageprotokoll som finns som bilaga A längst bak i rapporten. 
 

 
 

Färgkod Kvalitetsnivå Hur väl tillgodoses kvalitetsanspråket 
Grön God Helt 
Gul Mindre god Delvis 
Röd Låg Inte alls 
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7.3 TRAST 
 
TRAST (Trafik för en attraktiv stad) är en handbok som Svenska Kommunförbundet och 
Vägverket i samarbete med Banverket och Boverket tagit fram. Den består av två delar, 
Handbok och Underlag. Handbok, redovisar ett sätt att arbeta som är avsett att vara ett stöd i 
arbetet med trafikstrategi och med trafikfrågorna i översiktsplanen. Underlag, innehåller 
faktaunderlag för arbetet med trafikplaner och trafikstrategier samt åtgärdsprogram.  
I Handboken redovisas hur man kan göra avvägningar mellan egenskaper som stadens 
karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet och miljöpåverkan. Egenskaperna kan 
medverka eller motverka varandra, de kan också enligt handboken konkurrera om tillgängliga 
resurser vilket kan skapa problem.  
Specifikt när det gäller just gångtrafik så anser TRAST att förutsättningarna för en gångvänlig 
stad avgörs till stor del redan vid stadsplaneringen. Viktigt är att gåendemiljöerna är trygga 
och estetiskt tilltalande, eftersom en gående färdas mycket saktare och hinner uppfatta större 
delar av omgivningen. Genheten är också väldigt viktig eftersom hur lång sträckan som ska 
gås till fots är betyder väldigt mycket.  
 
En strategi för att skapa en god gångmiljö ska enligt TRAST innefatta följande delar: 
 
1. Ha en långsiktig strategi med tydliga mål. 
2. Arbeta med både fysiska åtgärder och påverkansåtgärder. 

a) Förbättra den fysiska infrastrukturen (gångbanor, hastighetsanpassning,                                                                                                      
    planskildheter, omgivande miljö, belysning etc). 

      b) Påverka attityder och beteenden (information och utbildning) 
3.   Inrikta sig på områden med stor potential, nämligen: 
      a) Öka barns och ungdomars gång till skolan genom att bygga säkra skolvägar. 
      b) Stimulera korta resor till fots under 1-2km, t.ex. inköps- och serviceresor. 
      c) Öka möjligheten att från bostaden nå viktiga målpunkter genom en genomtänkt     
          utbyggnad av nya bostadsområden, t.ex. genom förtätning och planering av service och   
          inköp etc.  
4.  Mäta och följa upp utvecklingen mot målen. 
 

7.4 Lugna gatan! 
 
Lugna gatan! är en handbok som av Svenska Kommunförbundet tagits fram för att ersätta och 
komplettera två äldre handböcker, TRÅD och ARGUS. Det huvudresonemang som kan 
skönjas i Lugna gatan! är att planeringsprocessen ska vara mer målstyrd än problemstyrd. 
Med det menas att man inte bara ska sträva efter att lösa det aktuella problemet utan istället se 
till hur man vill att hela gatan ska fungera och se ut. Störst fokus ligger på utformningen av 
blandtrafikgator där oskyddade trafikanter blandas med biltrafik och där säkerhetsproblemen 
beskrivs som mest allvarliga i det lokala transportsystemet.  
Det koncentreras också mycket på de estetiska- och gestaltningsvärdena hos gatorummen 
vilket är väldigt viktigt för en trivsam miljö trots att man inte alltid tänker på det. 
Enligt Lugna gatan! blir ofta ett förnyelseprojekt aktuellt av ett problem som pga. av sin natur 
blivit dominerande därför att det är lätt att observera. Om planeringen sedan begränsas till 
åtgärder för att undanröja just det dominerande problemet så uppstår nästan alltid 
komplikationer på andra håll, en framkomlighetsåtgärd visar sig påverka trafiksäkerheten och 
miljön, en stadsmiljöförbättring medför icke förutsedda förändringar i trafikanternas beteende 
eller en trafiksäkerhetsåtgärd kommer i konflikt med tillgängligheten.  
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Kvalitetsnivån på vägen för gång- och cykeltrafiken anges efter en tregradig färgskala och 
beror av vilka krav som ställts upp vid respektive väg. I princip ser färgskalan ut enligt nedan: 
 
• Grön ⇒ God kvalitet, godtas alltid 
• Gul ⇒ Mindre god kvalitet, kan godtas begränsad tid eller kan godtas om andra väsentliga 

kvaliteter eller kostnader vinns. 
• Röd ⇒ Låg kvalitet, kan inte godtas eller kan godtas viss begränsad tid 
 
När det gäller just gång– och cykelpassager så bedöms trafiksäkerheten för gående och 
cyklister i Lugna gatan! lika och beror av biltrafikens hastighet. Vidare så beror 
framkomlighet för gående och cyklister främst på regleringsform och principutformning av 
passagerna. Till hjälp vid val av regleringsform används följande diagram:  

Figur 7.3 Diagram till stöd för val av regleringsform enligt Lugna gatan (Svenska 
kommunförbundet, 1998) 

 

7.5 Liknande arbeten 
 
För att kunna dra paralleller med andra kommuners arbeten och ta hjälp av dessa har ett antal 
kommuner kontaktats och intervjuats kring deras trafiksäkerhetsarbete. Synen på och 
prioriteringarna när det gäller gång- och cykeltrafiken är väldigt olika från kommun till 
kommun men överlag är man mån om de oskyddade i trafiken. Kommuner som kontaktats är 
Umeå, Luleå, Sundsvall, Örnsköldsvik, Skellefteå och Östersund men tyvärr hade inte alla 
kontaktade kommuner möjlighet att bistå med någon hjälp. Nedan kommer dock ett par 
exempel på hur olika kommuner behandlar de oskyddade trafikanterna. 
 
7.5.1 Umeå Kommun 
Umeå har p.g.a. bra olycksstatistik inte gjort någon utvärdering av alla sina övergångsställen 
utan gör istället en mindre utredning och beslutar om lämplig åtgärd varje gång uppgifter om 
att problem/risker föreligger. För att främja den oskyddade trafiken så försöker man undvika 
borttagande av övergångsställen och försöker istället säkra de övergångsställen som anses 
vara farliga (C. Quistberg, personlig kommunikation, juni 2005).  
Vid nybyggnation har man i Umeå en policy om att alla nya övergångsställen ska 
hastighetssäkras. Upphöjda övergångsställen är något som i Umeå uppnått hög acceptans och 
därför inriktas mest på. Detta för att uppfattningen är att förhöjda övergångsställen är bra för 
såväl trafiksäkerhet, tillgänglighet som tydlighet samt att de flesta förstår syftet med dem och 
accepterar dem, däremot fungerar inte andra typer av gupp lika bra. Kameror, refuger och 
avsmalningar har ibland valts som hastighetssäkring, särskilt på platser där lokaltrafiken varit 
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högprioriterad eftersom busschaufförer och passagerare inte vill ha upphöjningar pga av den 
komfort- och smidighetssänkning som uppstår. 
I arbetet med övergångsställena har hjälp från råd i gängse handböcker från Kommun-
förbundet och Vägverket tagits.  
Övergångsställen anses inte alltid i Umeå som en säkerhetsfråga utan snarare en åtgärd för att 
främja gåendes framkomlighet och tillgänglighet. Däremot är man medveten om ett 
övergångsställes förmåga att invagga gående i en falsk trygghet och försöker därför säkra de 
platser som bedöms vara farliga.   
 
7.5.2 Sundsvall Kommun 
Med utgångspunkt från modellen i Säkra gångpassagen! har alla övergångsställen i Sundsvall 
inventerats och bristerna som varit möjliga att åtgärda har rättats till, dock finns inte någon 
långsiktig planering eller åtgärdsplan. 
Detta beror på att man anser att man har så pass bra kunskap om var behoven är som störst 
och därför inte behöver någon plan för att vidta nödvändiga åtgärder. Det finns inga specifika 
utformningsråd antagna utan lämplig åtgärd beslutas i varje enskilt fall. 
Man anser att väghållaren tar på sig ett särskilt ansvar för fotgängarnas säkerhet vid placering 
och utformning av övergångställen. Uppfattningen inom kommunen är att åtgärder som syftar 
till att förbättra säkerheten vid obevakade övergångsställen har positiva synergieffekter i 
andra situationer. 
Mittrefug används ofta och anses vara en ur erfarenhetssynpunkt bra åtgärd, särskilt för att 
underlätta gångpassage på gator med hastighetsgräns 70km/h. Till skillnad från tex Umeå så 
anses busskuddar vara en bra åtgärd vilket dock räddningstjänsten är väldigt kritisk till.  
Ca 100st övergångsställen har tagits bort sedan 2000 men från 2004 och framåt finns det bara 
ett ekonomiskt utrymme för förändring av 10-15 platser/år.  
 
7.5.3 Örnsköldsvik Kommun 
1999 hade Örnsköldsvik 420st övergångsställen. Inför lagen om väjningsplikt år 2000 gjordes 
i samarbete med Vägverket en omfattande inventering av alla dessa med avseende på 
trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet för att se hur många som kunde tas bort och 
vilka som skule få vara kvar som gångpassager (B. Linnarsson, personlig kommunikation, 
juni 2005). 
Handboken Säkra gångpassagen! stod som grund vid arbetet. 2004 påbörjades dock en ny 
inventering där man istället använde sig av föreskrifterna i Tillgänglig stad, detta arbete pågår 
och läggs in som kartmaterial i GIS.  
Som konkreta exempel så strävar man efter att vid övergångsställen som ligger intill skolor 
och dagis dämpa fordonsfarten till 30km/h genom att bla installera gupp före övergångsstället 
eller göra upphöjda övergångsställen. Andra exempel är avsmalningar av gatan genom 
klackar som ger en vägbredd på 4-6m och därtill markerat avsmalningen med 
sidomarkeringar i blått och vitt. Mittrefug används även på en del platser och då för att 
underlätta för gående att passera gatan. Vilken åtgärd som används var beror på trafikflöden, 
antal och kategori av gående samt var på sträckan åtgärden är utförd. Busskuddar och andra 
gupp undviks i möjligaste mån på gator som trafikeras av lokaltrafik eller utryckningsfordon. 
Dock är det inte alltid lätt att tillgodose alla trafikantgruppers olika behov utan att påverka 
andra negativt samtidigt, särskilt svårt att att kombinera en bra åtgärd med hänsyn till 
busstrafiken. 
 
Utifrån dessa kontakter med kommunerna har vissa råd tagits, i synnerhet av Örnsköldsviks 
kommun då det gäller att vid skolor och dagis ha låg hastighetsbegränsning samt användandet 
av klackar för att få ner vägbredden och därmed även hastigheten. Det har varit till hjälp vid 
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inventeringen, särskilt eftersom samma handbok har använts både vid denna inventering och 
vid arbetet i Örnsköldsviks kommun.  
 

8 Piteå Kommun 
 
För att få en liten inblick i hur det ser ut idag i Piteå kommun så redovisas nedan vissa korta 
fakta såsom rena befolkningsantal, antalet övergångsställen samt fakta kring olyckor som 
skett på kommunens övergångsställen. 
 
8.1 Kommunfakta 
 
I Piteå kommun finns drygt 40 900 invånare som samsas på en yta av 3087km2 (Piteå 
presenterar, 2005). Senaste året har stora förändringar skett i trafiken med blandad respons 
från trafikanterna. Det är dock ingen ovanlighet att trafikanterna inte antar förändringar utan 
att klaga, detta pga att man lärt sig hantera den nuvarande situationen hur bra eller dålig den 
än må vara. Ur trafiksäkerhets-synpunkt har dock situationen förbättrats märkvärt med färre 
olyckor och en lugnare trafiksituation som resultat (A. Mellberg, personlig kommunikation, 
juni 2005) 
 
8.2 Antalet övergångsställen och gångpassager 
 
Idag finns det 158 st övergångsställen som Piteå Kommun har hand om, av dessa ligger 
merparten i centralorten och en del i kringliggande byar. De övergångsställen som återstår 
ligger under Vägverkets ansvar och tas inte upp i detta arbete. För en komplett förteckning 
över övergångsställena se bilaga E. 
 

8.3 Olyckor på övergångsställen  
 
Under årens gång har det på övergångsställen som kommunen har hand om skett ett antal 
egendomsskador, personskador (lindriga/allvarliga) och några dödsfall. Det exakta antalet är 
svårt att säga eftersom olycksstatistik ska tas med en nypa salt, åtminstone de två första 
eftersom det förekommer ett stort mörkertal bestående av icke rapporterade olyckor som 
därför inte kan redovisas. Egendomsskador kan anses som den svagaste siffran eftersom enkla 
skador på cyklar etc knappast rapporteras plus att många skador görs upp på plats för att 
slippa polisärenden. Smitningar som i vissa fall även förekommer gör även det att viktiga 
rapporteringar uteblir. Dock är siffror för allvarligt skadade och döda trovärdiga, i synnerhet 
de för dödsolyckorna.  
Antalet olyckor med allvarliga följder är i Piteå väldigt få så inget direkt mönster går att 
urskilja förutom möjligen på Sundsgatan men även här är antalet allvarliga skadade och döda 
väldigt få. Detta innebär att det inte är lönsamt att använda den statistiken nämnvärt i denna 
rapport då det inte visar något användbart mönster som kan vara till nytta vid utformningen av 
övergångsställena.   
 

9 Inventering av övergångsställen 
 
Med hjälp av en tidigare utförd inventering av Piteå Kommuns övergångsställen har en ny 
gjorts. Inventeringen har i fält innefattat ett antal moment, flödesmätning, 
hastighetsbestämning/-verifiering samt inspektion av övergångsställena/gångpassagerna vad 
avser skyltning, trafiksäkerhet, tydlighet. Säkra gångpassagen! är den handbok som bidragit 
med mest hjälp vid inventeringen men även vissa delar från andra handböcker har använts.  
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En handbok som är värd att nämnas är Tillgänglig stad (Svenska Kommunförbundet, 2003) 
samt en bilaga till denna i form av en inventeringsmanual som gett korta och konkreta tips 
och råd vid inventeringen. Inventeringsmanualen tillsammans med en medföljande CD-skiva 
innehåller saker som är väsentliga när man inventerar en trafiksituation och är förklarade på 
ett enkelt sätt så att få eller inga missförstånd uppstår. 
 
9.1 Ingångsförutsättningar 
 
För att ett övergångsställe ska anses vara bra med avseende på trafiksäkerhet, tillgänglighet 
och trygghet så finns det vissa standardkrav som måste uppfyllas. I huvudsak finns det bara 
krav på skyltning och vägmarkering för att ett övergångsställe ska ses som tillfredsställande 
utmärkt, givetvis krävs det dock mer eller mindre av markeringen beroende på 
siktförhållanden och trafikmängd. Vid särskilda tillfällen kan det ställas högre krav på 
övergångsställena, t.ex. vid dagis och skolor men de kraven behandlas då enskilt vid aktuellt 
fall. Sedan kan man säga att det är mer en fråga om pengar och politik på aktuell ort hur 
mycket ett övergångsställe kan utrustas med saker som ger bättre säkerhet, tillgänglighet eller 
ett mer handikappanpassat övergångsställe (A. Mellberg personlig kommunikation, juni 2005)     
 
9.1.1 Skyltning 
 
Enligt Trafiksäkerhetsverket när det gäller  
skyltning av ett övergångsställe krävs  
egentligen bara en typ av skylt (dock placerad  
på rätt ställe och i rätt antal) och det är den  
vanliga övergångsställesskylten till höger.  
Kombinationer med andra typer av trafikskyltar 
kan också förekomma, t.ex. vid dålig sikt.                                    
    
 
 
Om övergångsstället inte ligger vid en korsning ska skylten sättas upp på båda sidor om 
körbanan. Finns det en refug så är det möjligt att placera märket på denna om det i aktuellt 
fall anses vara lämpligt. Märket ska i samtliga fall vara riktat åt båda hållen om det inte 
föreligger särskilda skäl till något annat.  
Storleken på skylten kan variera från standarstorlek vid vägar med en högsta tillåten hastighet 
av 50km/h till överstorlek vid vägar med en tillåten hastighet av 70km/h samt på vägar med 
fler än ett körfält i vardera riktningen om märket är placerat på en refug. 
 
9.1.2 Vägmarkering 
 
Förutom skyltning så är en tillfredsställande vägmarkering det enda som behövs för att 
markera ett övergångsställe. Enligt Trafiksäkerhetsverket ska markering av övergångsställe 
vara utförd på belagd väg där märket för övergångsställe (se ovan) finns uppsatt eller där det 
finns gångsignal.  
Det finns ett antal rekommendationer på utförandet och för att få en bra efterlevnad och uppnå 
en hög utnyttjandegrad är det viktigt att övergångsställena anläggs konsekvent, nedan 
presenteras ett par av dessa rekommendationer. 
 
• Bredden på övergångsstället ska anpassas till förhållandena på platsen och aktuellt 

gångtrafikflöde men bör inte understiga 2,5m.  

 
Figur 9.1 Övergångsställesskylten 
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• I korsning mellan en gågata och annan väg bör markeringens bredd motsvara gågatans 
bredd. 

 
Övergångsställen kombineras ibland med en cykelöverfart, vid dessa tillfällen gäller en något 
annan markering. Då övergångsstället kombineras med en cykelöverfart kan bredden göras 
mindre än 2,5m och ena begränsningslinjen för cykelöverfarten kan utgöras av 
övergångsstället. För att undvika korsande trafikrörelser mellan cyklande och gående på 
gemensam gång- och cykelbana vid övergångsställe och intilliggande cykelöverfart kan det i 
vissa fall vara lämpligt att slopa cykelöverfarten och istället dela övergångsstället i två delar 
och låta cyklande färdas i mitten. Mellanrummet mellan övergångsställena anpassas till 
storleken på cykeltrafiken, normalt har man dock minst 2 m brett. 
 
Principskisser och mått på hur ett övergångsställe och ett kombinerat 
övergångsställe/cykelöverfart ska se ut finns nedan, enligt Regler om vägmärken och trafik 
(Trafiksäkerhetsverket, 1990). 

 
Figur 9.2.1 Övergångsställe                                                  Figur 9.2.2 Kombinerat övergångsställe/cykelöverfart 
 
9.1.3 Övrig utrustning vid övergångsställe 
 
Förutom skyltning och vägmarkering kan ett antal åtgärder användas för att höja säkerheten 
vid ett övergångsställe, där huvudmålet är att få ner hastigheten på fordonen vid passagen 
eftersom denna i stor grad bestämmer hur allvarlig en olycka ska bli. Typiska åtgärder för 
detta är t.ex. refuger, fartdämpning (gupp, kuddar.), signalreglering, klackar. 
 
9.2 Metod och tillvägagångssätt 
 
Inventeringen förbereddes genom att material rörande den gamla inventeringen lästes genom 
så att en bild över var och hur många övergångsställen som ska inventeras trädde fram.  
Gångpassageprotokoll för varje övergångsställe framställdes med hjälp av det föreslagna 
protokollet i handboken Säkra gångpassagen, se bilaga A. Inventeringen av varje 
övergångsställe utfördes på plats av undertecknad och bestod av ren okulär besiktning där 
faktorer som påverkar bekvämlighet, tydlighet, säkerhet, tillgänglighet och trygghet har 
studerats. Dessa är enligt följande: 
 

• Trafikantflöden (antal fordon och gående) 
Detta för att få en blick över hur tungt trafikerat övergångsstället är samt vilken typ av 
trafik det är eftersom det kan innebära särskilda behov på säkerhets-, tillgänglighets- 
och bekvämlighetsutrustningen av övergångsstället. 
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• Trafikanthastigheter 
Detta för att ta reda på om något behov av hastighetsnedsättande åtgärder föreligger, 
då en hög hastighet kan innebära säkerhets- och trygghetsproblem för användarna av 
övergångsstället. 
 

• Utformningen av passagen 
Detta för att studera om tillräcklig utrustning för användarna av övergångsstället finns. 
En låg utrustningsnivå på ett övergångsställe som används av t.ex. gamla och/eller 
handikappade kan innebära problem med att uppmärksamma övergångsstället eller 
innbära svårigheter att ta sig över det p.g.a. höga kantstenar t.ex.  
 

• Skyltning och vägmarkering 
Detta för att ta reda på om övergångsstället uppfyller de kraven på skyltning och 
vägmarkering som Trafiksäkerhetsverket ställer. 
 

Ovanstående parametrar har dokumenterats på plats och protokollförts i första hand i ett 
enklare protokoll som finns som bilaga B längst bak i rapporten, detta är en enklare version av 
gångpassageprotokollet som Säkra gångpassagen! föreslår, se bilaga A. Det enklare har 
använts i de flesta fallen men även det mer utförliga har tagits till hjälp vid enstaka fall. 
Vid vissa fall där så har ansetts vara nödvändigt har en ny hastighetsmätning och en ny 
flödesmätning gjorts, i annat fall har mätningar som tidigare dokumenterats använts som 
underlag. Hastighets- och flödesmätningarna har utförts med en utrustning av slangtyp där två 
luftfyllda slangar med ett känt avstånd mellan dem lagts över gatan alldeles intill 
övergångsstället och kopplats till ett räkneverk som då registrerar antalet fordon som passerat, 
vilken typ av fordon (beroende på axelantal och axelavstånd) samt med vilken hastighet de 
passerar slangarna/övergångsstället. Resultatet av de ytterligare hastighets- och 
flödesmätningarna som skett finns presenterad i bilaga D. 
Även bilddokumentering i digital form har gjorts för att få en bättre minnesbild över hur 
platserna ser ut i verkligheten. 
 

10 Resultat 
 
I allmänhet är kvaliteten på Piteå kommuns övergångsställen bra. En omedelbar iakttagelse 
dock som gäller åtminstone för 60 % av övergångsställena är att vägmarkeringen är nött och i 
vissa enstaka fall nästan obefintlig. Detta i kombination med bristfällig skyltning kan för en 
fordonsförare som inte är van att köra i Piteå innebära problem att uppmärksamma alla 
övergångsställen. En inhemsk fordonsförare vet i regel var det är övergångsställen även om 
man inte ser det klart och tydligt. Eftersom det är den svagaste trafikanten som ofta är den 
dimensionerande så måste dessa ställen åtgärdas så att även den ovane fordonsföraren 
uppmärksammar övergångsställena.  
Istället för att redovisa alla de protokoll som under inventeringen förts vilket skulle ta för 
mycket plats då dessa uppgår till över 150st så har de 20 mest akuta platserna lyfts fram och 
studerats närmare. Eftersom alla övergångsställen är intressanta så kommer dessa presenteras 
kort i bilaga E med gatunamn, antalet övergångsställen, hastighetsbegränsning och flöden (om 
mätning finns tillgänglig) längst bak i rapporten.  
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10.1 Top20-listan 
 
Prioriteringsordningen i Top20-listan utgår från vilka övergångsställen som anses vara 
möjliga att åtgärda inom en rimlig tid till en rimlig kostnad med den farligaste platsen först. 
Visst finns det fler farliga platser men dessa behöver mer omfattande och dyra åtgärder vilket 
kräver ett stort ekonomiskt utrymme och är väldigt svåra att åtgärda. Därför har dessa lämnats 
utanför listan.  
Redovisningen sker med bild och beskrivning samt en kort ekonomisk beräkning på vad det 
skulle kosta att rusta upp övergångsstället till bra standard. Priserna kommer från Richard 
Risberg, utredningsingenjör vid Piteå Kommun och är överslagsmässiga och väldigt grova 
eftersom typen av trafik avgör till viss del hur mycket saker och ting kostar. Ett upphöjt 
övergångsställe på en smalare väg kostar givetvis mindre än ett upphöjt övergångsställe på en 
bredare väg så därför är priserna ett medelvärde. Även andra åtgärder varierar i pris beroende 
på typ av trafik, trafikmängd etc. så priserna representerar inte fullt ut den verkliga kostnaden 
men kan ändå visa i vilken storleksordning kostnaderna för åtgärderna ligger i.  
Den datagjorda bilden till höger i varje bild visar en schematisk bild på hur det skulle kunna 
se ut efter ombyggnation. 
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1. Kyrkbrogatan - Rådhustorget  
 

 
Figur 10.1.1 Övergångsställe Kyrbrogatan – Rådhustorget                 Figur 10.1.2 Efter ombyggnad 
 
Som bilden visar passerar ofta gående mitt på torget och inte över övergångsstället som i sig 
är väldigt knepigt placerat med bl.a. skyltning dold av markis på sommartid. 
Hastighetsgränsen är 30km/h men medelhastigheten är betydligt lägre då det är så många 
gående som passerar här. Förslaget vore att istället lägga övergångsstället mitt på torget då 
detta skulle innebära en högre användningsgrad pga. en bättre placering. Några större 
hastighetsdämpande åtgärder bedömes inte nödvändigt då detta är en plats som ofta trafikeras 
av gående och därför har resulterat i en låg hastighet hos fordonstrafiken. För att förtydliga 
övergångsstället kan smågatsten och betongplattor kunna läggas. 
 
Kostnadsberäkning:  
Skyltning + smågatsten + betongplattor = 2500 + (5m2 * 845) + (15m2 * 300) = 11200kr 
 
2. Munksundsvägen S – Portvägen/Furubergsvägen 
 

  
 Figur 10.2.1 Övergångsställe Munksundsv S – Portv./Furubergsv.  Figur 10.2.2 Efter ombyggnad 
 
Munksundsvägen är till stora delar begränsad till 70km/h men runt denna korsning är 
hastighetsgränsen 50km/h vilket dock inte alltid märks på bilarna som ofta behåller 
70km/h även genom korsningen. Övergångsstället används till viss del av skolungdomar 
men annars är det blandad ålder på cyklisterna och de gående. För att få en något 
säkrare passage föreslås en mittrefug och en upprustning av befintligt övergångsställe. 
Förslag finns även på ett avsmalnat vägavsnitt i höjd med övergångsstället för att få ner 
hastigheten på fordonstrafiken.  
 
Kostnadsförslag:  
Skyltning + Vägmarkering/-målning + Refug = 2500 + 2000 + 2 * 1500 = 7500kr 
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3. Trädgårdsgatan S – Storgatan 
 

 
Figur 10.3.1 Övergångsställe Trädgårdsgatan S – Storgatan           Figur 10.3.2 Efter ombyggnad 
 
En av cyklister och gående väldigt vältrafikerad korsning där en absolut majoritet av dessa 
inte använder sig av övergångsstället utan cyklar/går rakt över korsningen. Hastighetsgränsen 
är 50km/h men medelhastigheten är ganska låg p.g.a. dålig sikt och många gående och 
cyklister. Övergångsstället är nästintill orört pga. sin placering och slutar i en husvägg samt 
saknar en skylt så en upphöjd korsning med annan vägbeläggning, t.ex. betongplattor kantat 
av smågatsten för att uppmärksamma billisterna att här färdas mycket cyklister och gående 
vore en god idé. 
 
Kostnadsberäkning: 
Smågatsten + betongplattor = (5m2 * 845) + (15m2 * 300) = 8700kr 
 
4. Lövholmsvägen Ö – Furunäsvägen 
 

 
Figur 10.4.1 Övergångsställe Lövholmsvägen Ö – Furunäsvägen   Figur 10.4.2 Efter ombyggnad 
 
Här färdas en hel del gående och cyklister dagligen varav många barn på väg till och 
från ett dagis så här behövs betydande förändring. Hastighetsgränsen på 
Lövholmsvägen är 50km/h och på Furunäsvägen är den satt till 30km/h. Ett upphöjt 
övergångsställe skulle göra situationen betydligt säkrare och tryggare, särskilt för 
gående och cyklister som kommer från vänster i bild som har dålig sikt om det kommer 
fordon på Lövholmsvägen. En sänkning av hastighetsgränsen på Lövholmsvägen till 
30km/h förbi dagiset skulle också behövas. En uppdelning av vägen med en refug kan 
också vara aktuellt, dock krävs en vägbredd på minst 9m för att det ska vara möjligt. 
 
Kostnadsförslag: 
Skyltning + Upphöjt övergångsställe = 2500 + 45000 = 47500kr  
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5. Kolminlavägen – Prästgårdsgatan 
 

 
Figur 10.5.1 Övergångsställe Kolmilavägen – Prästgårdsgatan                  Figur 10.5.2 Efter ombyggnad 
 
Ett överdrivet brett övergångsställe som tar lång tid att gå över som skulle kunna 
förbättras med klackutbyggnad, åtminstone på höger sida i bilden. Hastighetsgränsen är 
50km/h. Detta skulle inte bara ge en säkrare passage utan även en tydligare infart till 
parkeringen som ligger till höger utanför bild. Ny vägmarkering och skyltning krävs 
också för att komplettera nuvarande situation. En uppdelning av vägen kan också vara 
möjligt, såvida vägbredden tillåter det. 
 
Kostnadsberäkning: 
Skyltning + Vägmarkering/-målning + klack = 2500 + 2000 + 15000 = 19500kr 
  
6. Industrigatan N – Fläktgatan 
 

 
Figur 10.6.1 Övergångsställe Industrigatan N – Fläktgatan        Figur 10.6.2 Efter ombyggnad 
 
Ett kanske inte så frekvent använt övergångsställe men som har stora säkerhetsbrister. 
Ur skyltningssynpunkt finns inte så mycket att klaga på, däremot skulle vägmarkeringen 
kunna uppdateras. Bredden på övergångsstället gör dock att det tar lång tid att passera 
som gående och det kan innebära en otrygghetskänsla. Förslaget är därför att man 
anlägger en liten refug i mitten så att gående kan känna en liten trygghet när man 
kommit halvvägs över vägen. 
 
Kostnadsberäkning: 
Skyltning + Vägmarkering/-målning + Refug = 2500 + 2000 + 2 * 1500 = 7500kr 
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7. Munksundsvägen – Tistelvägen 
 

 
 Figur 10.7.1 Övergångsställe Munksundsvägen – Tistelvägen        Figur 10.7.2 Efter ombyggnad 
 
Bilden är tagen i riktning mot centrum där övergångsstället korsar en väg som pga. sin 
utformning inbjuder till höga farter trots 50km/h-begränsning. Här föreslås en 
cirkulationsplats samt en flyttning av befintligt övergångsställe. Flyttningen motiveras 
genom att fler användare av övergångsstället verkar ska antingen rakt fram eller mot 
munksundshållet och därför genar idag. För att säkra de gåendes passage så föreslår jag 
även att man gör övergångsstället upphöjt.  
 
Kostnadsberäkning: 
Skyltning +Vägmarkering + Upphöjt övergångsställe = 2500 + 2000 + 45000 = 49500kr 
 
8. Hammarvägen S – Hällanvägen 
 

  
 Figur 10.8.1 Övergångsställe Hammarvägen S – Hällanvägen      Figur 10.8.2 Efter ombyggnad 
 
Enligt hastighetsmätningar på Hammarvägen är hastigheterna relativt höga trots 
vetskapen att mindre än 10 m vid sidan om vägen ligger ett dagis. Mätningarna sträckte 
sig över en vecka i Maj och under den tiden registrerades en Vadt på 1653st personbilar, 
medelhastigheten hos dessa beräknades till 53km/h vilket är över den rådande 
hastighetsbegränsningen på 50km/h. Närheten till dagis gör att ett upphöjt 
övergångsställe är mest lämpat i detta fall då övergångsstället ofta används av barn. 
Detta p.g.a. att barn behöver mer tid på sig att ta sig över vägen samt att som man som 
fordonsförare lättare ser korta fotgängare på ett upphöjt övergångsställe än på ett vanligt 
övergångsställe. Anslutningen på ena sidan är även i behov av förbättring eftersom 
grävningar har förstört asfalten. 
 
Kostnadsförslag: 
Skyltning + Upphöjt övergångsställe = 2500 + 45000 = 47500kr   
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9. Ringiusvägen Ö – Lotusgränd 
 

 
  Figur 10.9.1 Övergångsställe Ringiusvägen Ö – Lotusgränd           Figur 10.9.2 Efter ombyggnad 
 
Detta övergångställe korsar många barn på väg till Pitholmsskolan. Ringiusvägen är 
begränsad till 50km/h men många håller betydligt högre hastigheter så därför bör 
säkerheten förbättras för skolbarnen och de andra användarna. 
Ett problem är att gångvägen övergår till vanlig lokalgata på andra sidan Ringiusvägen 
så det bästa vore om en kortare gc-väg längs Lotusgränd anlades så att vägen och gc-
vägen separeras så att det blir möjligt att anlägga ett upphöjt övergångsställe över 
Ringiusvägen vilket skulle höja säkerheten betydligt. En mittrefug skulle också passa 
här, om vägbredden tillåter det. 
 
Kostnadsförslag: 
Skyltning + Upphöjt övergångsställe = 2500 + 45000 = 47500kr   
 
10.Gammelstadsvägen vid OK Öjebyn 
 

 
Figur 10.10.1 Övergångsställe Gammelstadsv. vid OK Öjebyn   Figur 10.10.2 Efter ombyggnad 
 
På ömse sidor om detta övergångsställe ligger en skola respektive bensinstation och 
bostadsområden så här krävs det ett väl fungerande övergångsställe. Ny vägbeläggning 
täcker den gamla vägmarkeringen så den måste göras om samt en bättre anslutning till 
övergångsstället på vänster sida i bild borde anläggas. Förutom det är det bara 
skyltningen som behövs för att markeringen är tydlig. 
 
Kostnadsberäkning: 
Skyltning + Vägmarkering/-målning = 2500 + 2000 = 4500kr 
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11. Prästgårdsgatan V - Uddmansgatan 
 

 
  Figur 10.11.1 Övergångsställe Prästgårdsgatan V – Uddmansgatan  Figur 10.11.2 Efter ombyggnad 
 
Pga. ny vägbeläggning hade inte detta övergångsställe någon vägmarkering alls, dock 
en skylt. Lokala förare vet oftast att det är ett övergångsställe även om inte väg-
markeringen är komplett eftersom man är van att det går folk över vägen samt att man 
var med då det fortfarande fanns vägmarkering. Förare som aldrig kört förbi detta 
övergångsställe kan däremot bli överraskade över att gående kliver ut på gatan så därför 
är detta ett akut ställe att åtgärda. Vanlig skyltning och vägmarkering är tillräckligt här 
eftersom det inte är en så tungt trafikerad väg, hastighetsdämpande åtgärder är ej 
nödvändigt eftersom den rådande 30km/h-begränsningen efterföljs. En sänkning av 
kantsten och ramper behövs också. 
 
Kostnadsberäkning: 
Skyltning + Vägmarkering/-målning = 2500 + 2000 = 4500kr 
 
12. Prästgårdsgatan Ö – Uddmansgatan 
 

 
Figur 10.12.1 Övergångsställe Prästgårdsgatan Ö – Uddmansgatan     Figur 10.13.2 Efter ombyggnad          
 
Här råder nästintill samma situation som för föregående övergångsställe, ingen 
markering pga. ny vägbeläggning. Skillnaden är att här finns inte ens någon skylt vilket 
gjort att ingen i princip ser detta som ett övergångsställe. 
Skyltning och vägmarkering räcker även här för att få ett bra övergångsställe, samt 
sänkning av kanter som också behövs. 
 
Kostnadsberäkning:  
Skyltning + Vägmarkering/-målning = 2500 + 2000 = 4500kr 
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13. Uddmansgatan N – Prästgårdsgatan 
 

 
Figur 10.13.1 Övergångsställe Uddmansgatan N – Prästgårdsgatan       Figur 10.13.2 Efter ombyggnad 
 
Här behövs återigen en ny vägmarkering och skyltning.  
Kostnadsberäkning: 
Skyltning + Vägmarkering/-målning = 2500 + 2000 = 4500kr 
 
14. Olof Palmesgata SV – Djupviksgatan 
 

 
Figur 10.14.1 Övergångsställe Olof Palmesgata SV – Djupviksgatan    Figur 10.14.2 Efter ombyggnad 
 
Ett övergångsställe som har en skola och bibliotek på ena sidan och ett dagis på andra 
sidan vilket innebär att detta är ett ställe som måste prioriteras högt ur 
säkerhetssynpunkt, eftersom det är många barn som trafikerar överångsstället. 
Hastigheten är begränsad till 30km/h men efterföljs tyvärr inte, fordonen som passerar 
här hade vid senaste mätningen en medelhastighet på 44km/h vilket inte är bra. Någon 
typ av hastighetssänkande åtgärd borde vidtas, därför föreslås ett upphöjt 
övergångsställe här för att få ner hastigheten samt att en mittrefug kan tänkas över.  
 
Kostnadsberäkning: 
Skyltning + Vägmarkering/-målning + Upphöjt övergångsställe = 2500 + 2000 + 45000 
= 49500kr 
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15. Prästgårdsgatan Ö – Kyrkbrogatan 
 

 
Figur 10.15.1 Övergångsställe Prästgårdsgatan Ö – Kyrkbrogatan  Figur 10.15.2 Efter ombyggnad 
 
På ovanstående övergångsställe har skyltningen helt uteblivit av någon anledning vilket i detta 
fall är en väldigt viktig detalj eftersom sikten är ganska dålig åt vänster i bild. För att 
fordonstrafiken på Prästgårdsgatan ska se runt hörnet på huskroppen krävs det att man kör 
fram ganska långt, ändå ut på övergångsstället innan sikten är bra. Därför är det viktigt att 
övergångsstället är skyltat så att man inte kör ut på det utan att lägga märke till det. 
En korrekt skyltning samt en uppgradering av vägmarkeringen borde göras vilket skulle räcka 
i detta fall för att få en tydlig korsning för de gående.  
 
Kostnadsberäkning: 
Skyltning + Vägmarkering/-målning = 2500 + 2000 = 4500kr 
 
16. Prästgårdsgatan V – Kyrkbrogatan 
 

 
Figur 10.16.1 Övergångsställe Prästgårdsgatan V – Kyrkbrogatan         Figur 10.16.2 Efter ombyggnad 
 
Dålig vägmarkering och bristfällig skyltning gör att detta övergångsställe också hamnar på 
top20-listan. Även här är det bara en uppdatering av vägmarkeringen samt en korrekt 
skyltning som behövs göras för att kraven på övergångsstället ska vara uppfyllda. 
 
Kostnadsberäkning: 
Skyltning + Vägmarkering/-målning = 2500 + 2000 = 4500kr 
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17. Öjagatan V – Rågrindsvägen 
 

 
 Figur 10.17.1 Övergångsställe Öjagatn V – Rågrindsvägen     Figur 10.17.2 Efter ombyggnad 
 
Bland annat med anledning av en omgjord infart till Preem så har detta övergångsställe 
blivit bortglömt och tappat kvalité som innebär att någonting måste göras. Det föreslås 
här att man flyttar övergångsstället ett tiotal meter närmare väg 374 så att det 
sammanfaller med gc-vägen som korsar Öjagatan. Detta tillsammans med korrekt 
skyltning räcker för att uppfylla kraven, hastigheten hos fordonen är så låg eftersom det 
är så nära inpå cirkulationsplatsen så inga ytterligare hastighetsdämpande åtgärder 
bedöms nödvändiga. 
 
Kostnadsberäkning: 
Skyltning + Vägmarkering/-målning = 2500 + 2000 = 4500kr 
 
18. Hällanvägen Ö – Länkvägen 
 

 
Figur 10.18.1 Övergångsställe Hällanvägen Ö – Länkvägen               Figur 10.18.2 Efter ombyggnad 
 
I närheten av detta övergångsställe ligger det en skola och ett dagis samt 
sportanläggningar så här färdas dagligen mycket barn vilket gör det extra viktigt att 
säkerheten på övergångsstället är hög. Hastighetsgränsen idag är 50km/h och överskrids 
inte ofta av fordonen. Här saknas pga. ny vägbeläggning all vägmarkering vilket 
förbryllar användare, skyltningen är också bristfällig då den ena skylten är i dåligt skick 
och den andra felplacerad. Om dessa två saker åtgärdas är övergångsstället godkänt och 
säkert eftersom inga andra åtgärder bedöms nödvändiga då fordonen har relativt låg 
hastighet. 
 
Kostnadsberäkning: 
Skyltning + Vägmarkering/-målning = 2500 + 2000 = 4500kr  
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19. Norrstrandsvägen – Jakobsväg 
 

  
 Figur 10.19.1 Övergångsställe Norrstrandsvägen – Jakobsväg  Figur 10.19.2 Efter ombyggnad 
 
Ett övergångsställe på en väg begränsad till 50km/h som ligger i närheten av en badplats 
och andra välbesökta fritidsplatser såsom beachvolleyplan, fotbollsplan och minigolf 
och därför har en viktig funktion. Ny vägbeläggning täcker hela övergångsstället så ny 
vägmarkering behövs definitivt, samt en översyn av skyltningen som på ena sidan är 
felplacerad. 
 
Kostnadsförslag: 
Skyltning + Vägmarkering/-målning = 2500 + 2000 = 4500kr 
 
20. Ankarskatavägen N – Kvarngatan 
 

 
 Figur 10.20.1 Övergångsställe Ankarskatavägen N – Kvarngatan   Figur 10.20.2 Efter ombyggnad  
 
Ett övergångsställe beläget i en medeltrafikerad korsning som av slitage nästan är helt 
utan vägmarkering. I omgivningen finns en hel del bostäder så ett behov av ett 
övergångsställe finns. Skyltningen behöver också en översyn för att vara korrekt med 
denna typ av mittrefug  
Kostnadsförslag: 
Vägmarkering/-målning + Skyltning = 2000 + 2500 = 4500kr 
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10.2 Övergångsställen som kan tas bort 
 
Förutom ovanstående 20st platser som är i störst behov av ombyggnad finns det även ett 
antal övergångsställen som är onödiga och därför skulle kunna tas bort. Orsaken är 
oftast att trafiken är ganska liten samt att få använder övergångsstället p.g.a. dålig 
placering eller dylikt. Dessa redovisas kort i bilaga C längst bak i rapporten. 
Anledningen varför det är så pass få som kan tas bort är för att det de senaste åren är 
borttaget runt 80st övergångsställen vilket gjort att det varit svårt att hitta särskilt många 
fler onödiga övergångsställen. 
 
10.3 Exempel på nya väl utformade övergångsställen  
 
Efter att ha visat övergångsställen som ej uppfyller kraven kommer nedan exempel på hur ett 
par av de nya övergångsställena som byggts i Piteå ser ut samt en förklaring på vad som gör 
att dessa kan anses vara väl utformade och uppfyller många av kraven på trafiksäkerhet, 
tillgänglighet och trygghet. 
 
10.3.1 Korsningen Svartuddsvägen – Sundsgatan 

 

 
       Figur 10.21 Övergångsställe vid korsningen Svartuddsvägen – Sundsgatan. 
 
Åtgärder: 
Upphöjt övergångsställe med mittrefug utrustat med ramper på körbanan av smågatsten, 
uppdelade anslutningar med dels 5 cm och dels 0 cm i nivåskillnad trottoaren och 
övergångsstället emellan för att underlätta för t.ex. personer med rollator. Övergångsstället är 
även utrustat med akustisk varningssignal i form av en ljudfyr anpassad för synskadade samt 
en orienteringsriktning på ljudfyren som visar i vilken riktning man ska gå. Smågatsten finns 
även på trottoaren för att fungera som orienteringsstråk mot övergångsstället.  
 
Kommentar: 
Beläget intill bl.a. en gymnasieskola och fungerar än så länge felfritt utan några olyckor. 
Korsningen i sig vållade lite problem i början då det tidigare var fordon på Sundsgatan som 
hade företräde men nu är det fordon kommande på Svartuddsvägen som har företräde. Nu när 
det gått en tid sedan korsningen gjordes om har dock trafiken börjat flyta på relativt smidigt. 
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10.3.2 Korsningen Nygatan - Västergatan 
 

 
           Figur 10.22 Övergångsställe vid korsningen Nygatan – Västergatan 
 
Åtgärder: 
Tidigare ett vanligt övergångsställe, nu upphöjt med ramper på körbanan av smågatsten. 
Anslutningarna från trottoarerna är uppdelade med dels 5 cm och dels 0 cm i nivåskillnad, 
trottoaren och övergångsstället emellan. Orienteringsanvisning avsedd för synskadade i form 
av en pelare försedd med en markering som pekar i riktning med övergångsstället finns samt 
smågatsten i asfalten på trottoaren som fungerar som orienteringsstråk mot övergångsstället. 
 
Kommentar: 
Övergångsstället fungerar klanderfritt och är utrustat med lämplig utrustning eftersom det bor 
en del äldre i närheten som använder övergångsstället på sin väg mot centrum eller 
busstationen.  
 
Ovanstående två exempel visar hur det skulle kunna se ut på platser där hög utrustningsnivå 
krävs vid övergångsstället. På platser där det inte är onormalt stor del äldre, barn eller 
handikappade med de krav de har på ett övergångsställe behövs givetvis inte samma 
utrustning utan ibland kanske ett helt vanligt övergångsställe räcker för att uppfylla kraven 
som finns i dagens trafiksituation i Piteå kommun med avseende på säkerhet, tillgänglighet, 
trygghet, hastighetssäkring och tydlighet. 
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11 Slutsatser 
 
Ganska snabbt kunde ett tydligt gemensamt drag hos de flesta övergångsställena 
skönjas, vägmarkeringen är dålig och borde åtgärdas. Detta är ju en naturligt 
uppkommen brist pga. slitage från fordon och gående. Däremot verkar inte alltid tanken 
på de handikappade ha funnits med i planeringen av utformningen av alla passager, i 
synnerhet de äldre passagerna. De nya övergångsställena som uppkommit i samband 
med bl.a. nyanlagda cirkulationsplatser eller korsningar i Piteå är däremot väldigt 
välutrustade på alla plan, inte bara i framkomlighet för biltrafiken utan även när det 
gäller säkerhet och handikappanpassning för det gående.  
Under senaste året har många förändringar gjorts i Piteå där anläggandet av 
cirkulationsplatser har varit en vanlig åtgärd. Runt dessa cirkulationsplatser uppkommer 
oftast ett antal övergångsställen som för de gående är bra utformade eftersom 
cirkulationsplatser drar ner hastigheten på fordonen vilket ger en säkrare och tryggare 
passage. Cirkulationsplatsen på Sundsgatan är ett bra exempel på ställen där en passage 
tidigare varit förknippad med dålig säkerhet och otrygghet men som nu är bra efter 
ombyggnaden, samt att framkomligheten för biltrafiken inte är nämnvärt försämrad. 
Just framkomligheten för biltrafiken verkar ha varit prioriterat högt tidigare, vilket i sig 
är bra om det inte går ut över andra funktioner i nätet. Det man kan se som resultat av 
denna prioritering är att den oskyddade trafiken skapar egna lösningar för att ta sig fram 
bättre såsom det har skett tex på Rådhustorget där man istället för att gå över vägen på 
markerade övergångsställen i utkanterna av torget väljer att passera rakt över vägen för 
att få en genare gångsträcka. Denna lösning är ju för den gående den mest naturliga 
eftersom man fortsätter rakt fram från den väg man ursprungligen kom ifrån och 
kommer rakt på den väg man ska fortsätta på, dock genom att passera en 
medeltrafikerad väg vid sidan om gällande övergångsställe. Det är därför denna plats 
hamnar först i Top20-listan, för den behöver någon typ av åtgärd för att göra 
biltrafikanter uppmärksamma att här kan det komma gående och cyklister för att korsa 
vägen.   
Enligt egna iakttagelser samt den uppfattning som fås från olika håll på Teknik- och 
Gatukontoret i Piteå så fungerar regeln om de gåendes företräde på obevakade 
övergångsställen förhållandevis bra i Piteå åtminstone inne i centrum. Däremot fungerar 
den sämre i utkanten av centrum på Timmerleden t.ex. vid korsningen Timmerleden – 
Hallgrensvägen där man som gående verkligen får se upp för icke stannande bilar trots 
att man står där och visar att man vill över.  
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12 Diskussion 
 
Säkerhet eller framkomlighet? Tillgänglighet eller billiga lösningar? Det är frågor som 
uppkommer då något så enkelt som ett övergångsställe ska anläggas men är svåra frågor att 
svara på. Det är här en inventering som den som presenterats i denna rapport kan besvara en 
del av frågorna även om det krävs betydligt mer ingående kunskap och erfarenhet för att ge ett 
komplett svar på alla frågorna än vad undertecknad besitter. 
Vid en direkt anblick på alla foton och anteckningar som gjorts under inventeringen samt med 
den egna erfarenhet man har som gående i Piteå ser man snabbt att den tidigare nämnda 
fokuseringen på fordonstrafikens framkomlighet genomsyrar de flesta övergångsställena i 
staden. Som skyddad fordonsförare är väl detta en bra lösning men som oskyddad fotgängare 
eller cyklist kan det vara farligt  
Trafiksituationen i centrala Piteå är ändå relativt sett trygg för de oskyddade eftersom mycket 
av fordonstrafiken håller till på två stora vägar på var sin sida om själva centrum, Sundsgatan 
och Timmerleden. Alla nya cirkulationsplatser som de senaste åren anlagts i Piteå har med 
vissa problem i starten då fordonsförarna inte riktigt ville anamma lösningarna nu gjort att 
man som oskyddad i trafiken kan känna sig betydligt säkrare och tryggare vid passage av just 
Sundsgatan p.g.a. lägre fordonshastigheter. 
Det finns fortfarande en del att önska inne i själva centrum där platser som t.ex. Rådhustorget 
borde åtgärdas. Ett flyttat övergångsställe med annan beläggning är som sagt ett förslag fast 
om man skulle vilja driva det vidare kanske gångfartsgata vore det allra bästa för att få ner 
hastigheten på bilarna. Framkomligheten skulle då bli lidande för bilisterna fast med en 
säkerhetshöjning för de oskyddade, en prioritering med andra ord. 
Även korsningen Lillbrogatan – Storgatan är en plats där det ibland är direkt farligt att gå på, 
här är problemet snarare att bilar inte stannar då gående ska gå över på övergångsstället, inte 
att utformningen av passagen är felaktig. Detta kan därför inte skyllas på utformningen av 
platsen utan på förarnas ovilja eller okunskap att följa lagen och varför är det så, ingen vill väl 
att någon ska skadas i trafiken? Visst kan man med utformningen av övergångsstället samt 
med graden av utrustning förtydliga övergångsstället men det gör ju inte att bilisterna lär sig 
lagarna bättre eller väljer att efterfölja dem. 
Ute i bostadsområdena samt i byarna råder en ganska bra trafiksituation med vissa undantag, 
t.ex. på Klubbgärdet vid det dagis som finns där, vägen förbi dagiset är lång och rak och 
inbjuder till högre hastigheter, den är hastighetsbegränsad till 30km/h men detta efterlevs inte 
till fullo. Därför föreslås just ytterligare en hastighetssänkning runt det dagiset samt upphöjt 
övergångsställe för att få ner hastigheterna ännu mer. 
På Djupviken finns det något tveksamt övergångsställe som inte fyller någon vidare funktion, 
därför har detta tagits upp på listan som onödigt och därför kan tas bort. 
 
I slutändan kan man ifrågasätta varför man inte alltid lägger den största vikten vid de 
oskyddades säkerhet som bevisligen tar mest skada vid en olycka, vore inte det smartast? 
Svaret på den frågan är nog självklart att det vore smartast men förklaringen till varför det inte 
alltid blir så ligger på mer komplexa ekonomiska och politiska nivåer.   
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Gångpassageprotokoll ur Säkra gångpassagen   Bilaga A 
 
Gångpassageprotokoll                                                                                                       nr  

Adress                                                                                                                                    

Steg nr 1 Fakta Antalet gående/dimensionerande timme                                                   
  Sammansättning av gående                                                                    
  Ingår i stråk                                                                                                            
  Behov                                                                                                                    
 Bedömning Urval av gångpassager   

Steg nr 2 Fakta Hastighet km/tim, 90-percentil                                                                  
  Kantstenshöjd mellan körbana och gångbana, cm                                     
  Gångyta för gångpassagen. A: asfalt/betong,                                            
  B: ojämn asfalt/betong/jämn gatsten, C: ojämn gatsten                             
  Körbaneyta i gångpassagen. A: asfalt/betong,                                          
  B: ojämn asfalt/betong/jämn gatsten, C: ojämn gatsten                             
  Markering av passagens läge. A: kant, B: Ledstråk, akustisk signal C: omarkerat   
  Markering av skiljelinjen mellan köryta och gångyta.                                 
  A: med nivåskillnaden, B: visuellt, akustisk signal, C: omarkerat               
  Trafikflöde fordon/dimensionerande timme                                               
  Gatubredd att korsa i ett tag, m                                                                
  Dimensionerande gånghastighet, m/s                                                      
  Erforderlig passagetid, s                                                                           
  Reglering, A: ingen reglering, B: övergångsställe, C: signalreglering           
  Placering, A: i gångstråk, B: nära gångstråk, C: ej nära gångstråk             
  Utformning, A: väl infogad, B: måttligt infogad, C: ej väl infogad                  
  Utmärkning, A: väl underhållet, B: måttligt underhållet, C: ej väl underhållet  
 Bedömning Trafiksäkerhet, färg eller risktal anges                                                     
  Framkomlighet för rörelsehindrade                                                          
  Framkomlighet för synskadade                                                                 
  Framkomlighet för gående                                                                        
  Framkomlighet för biltrafik                                                                        
  Tydlighet                                                                                                      

Steg nr 3 - Fakta Trafiksäkerhet                                                                                          
Förändring  Framkomlighet för rörelsehindrade                                                          
Till gul  Framkomlighet för synskadade                                                                  
Trafik-  Framkomlighet för gående                                                                        
Säkerhet  Framkomlighet för biltrafik                                                                        

  Tydlighet                                                                                                      
 Bedömning Trafiksäkerhet                                                                                          
  Framkomlighet för rörelsehindrade                                                          
  Framkomlighet för synskadade                                                                 
  Framkomlighet för gående                                                                         
  Framkomlighet för biltrafik                                                                        
  Tydlighet                                                                                                      
  Kostnad, tkr                                                                                                 
  Nytta                                                                                                           
  Kostnadseffektivitet                                                                                   

Steg nr 3 - Fakta Trafiksäkerhet                                                                                          
Förändring  Framkomlighet för rörelsehindrade                                                          
Till grön  Framkomlighet för synskadade                                                                    
Trafik-  Framkomlighet för gående                                                                         
Säkerhet  Framkomlighet för biltrafik                                                                          

  Tydlighet                                                                                                      
 Bedömning Trafiksäkerhet                                                                                           
  Framkomlighet för rörelsehindrade                                                          
  Framkomlighet för synskadade                                                                  
  Framkomlighet för gående                                                                          
  Framkomlighet för biltrafik                                                                          
  Tydlighet                                                                                                      
  Kostnad, tkr                                                                                                 
  Nytta                                                                                                           
  Kostnadseffektivitet                                                                                   

                                                                                                                 



  

Förenklad version av protokollet i bilagan ovan.   Bilaga B 
 
Övergångsställe nr: ……… 
Placering: ……………………………………………………………… 
 
FAKTA  
Antalet gående/dimensionerande timme                                                  
Sammansättning av gående, B: Barn, F: stor andel 
funktionshindrade, Ä: stor andel äldre, N: normal fördelning, Y: 
yrkesverksamma utan inslag av barn och äldre                                                                  

 

Ingår i stråk (se cykel- och gångkarta)                                                                                                           
Hastighet km/tim, 90-percentil                                                                 
Kantstenshöjd mellan körbana och gångbana, cm                                    
Gångyta för gångpassagen. A: asfalt/betong, B: ojämn 
asfalt/betong/jämn gatsten, C: ojämn gatsten  

 

Körbaneyta i gångpassagen. A: asfalt/betong, B: ojämn 
asfalt/betong/jämn gatsten, C: ojämn gatsten  

 

Markering av passagens läge. A: kant, B: Ledstråk, akustisk 
signal C: omarkerat  

 

Markering av skiljelinjen mellan köryta och gångyta. A: med 
nivåskillnaden, B: visuellt, akustisk signal, C: omarkerat  

 

Trafikflöde fordon/dimensionerande timme                                              
Gatubredd att korsa i ett tag, m                                                               
Dimensionerande gånghastighet, m/s                                                     
Erforderlig passagetid, s                                                                          
Reglering, A: ingen reglering, B: övergångsställe, C: 
signalreglering          

 

Placering, A: i gångstråk, B: nära gångstråk, C: ej nära 
gångstråk            

 

Utformning, A: väl infogad, B: måttligt infogad, C: ej väl infogad                 
Utmärkning, A: väl underhållet, B: måttligt underhållet, C: ej väl 
underhållet 

 

BEDÖMNING FÄRG/RISKTAL 
Trafiksäkerhet                                                     
Framkomlighet för rörelsehindrade                                                         
Framkomlighet för synskadade                                                        
Framkomlighet för gående                                                                       
Framkomlighet för biltrafik                                                                       
Tydlighet                                                                                                     

 
Övrigt/Kommentar: 
 
 
 
 
 
 

 



  

Övergångsställen som kan tas bort.                       Bilaga C 
 

• Trädgårdsgatan – Prästgårdsgatan 
Lite bilar som passerar här vilket gör att övergångsstället är överflödigt, mängden 
gående som passerar där är även den begränsad och är därför ytterligare ett argument 
för att ta bort det. 
 

• Danagatan – Hesselgränd 
Lite bilar som passerar på denna väg och det är därför onödigt att ha ett 
övergångsställe här. 

 
• Ankarskatavägen S – Torvgatan 

Börjar och slutar i ett dike på en kort bussgata som inte trafikeras så ofta och därför är 
det inte motiverat att ha ett övergångsställe där. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Genomförda hastighets- och flödesmätningar   Bilaga D 
 
• Hammarvägen vid dagis 
 

Beskrivning: Hastighetsbegränsning på 50km/h på en lång rak väg väldigt nära ett 
dagis där hastigheterna ibland kan vara betydligt över rådande begränsning. 
Medelhastighet: 53km/h 
15-percentil: 42km/h 
Median: 53km/h 
85-percentil: 65km/h 
Medelöverträdelsehastighet: 60km/h 
Vadt: 1653st 

 
• Munksundsvägen – Portvägen 

 
Beskrivning: Hastighetsbegränsning på 50km/h i en korsning på en lång raksträcka 
som på ömse sidor om 50km/h-skyltarna är begränsad till 70km/h vilket gör att många 
behåller hastigheten även genom korsningen. 
Medelhastighet: 63km/h 
15-percentil: 52km/h 
Median: 64km/h 
85-percentil: 77km/h 
Medelöverträdelsehastighet: 66km/h 
Vadt: 3615st 

 
• Ankarskatavägen - Torvgatan 

 
Beskrivning: Hastighetsbegränsning på 50km/h på en kort bussgata som används av 
bilister eftersom det blir en kortare väg för dem. Målet med mätningen var inte att 
kontrollera hastigheter utan antalet personbilar som kör på gatan. 
Medelhastighet: 39km/h 
15-percentil: 25km/h 
Median: 36km/h 
85-percentil: 47km/h 
Medelöverträdelsehastighet: 57km/h 
Vadt: 157st 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Övergångsställen i Piteå Kommun    Bilaga E 
 

Nr Namn Typ 
Antal 
Ögs. 

Begränsning 
(km/h) 

Flöde 
Vadt (st) 

Medianhastighet 
(km/h) 

1 Kolugnsvägen - Timmerleden Korsning 1 50 281  - 
2 Hamnplan - Västergatan Korsning 1 50 2231  - 
3 Hamnplan - Lillbrogatan Sträcka  1 50 1759  - 

4-5 Hamnplan - Uddmansgatan Korsning 2 50 2485* 36* 
6 Aronsgatan - Hamnplan Korsning 1 50  -  - 
7 Kyrkbrogatan - Hamnplan Korsning 1 50  -  - 
8 Kyrkbrogatan - Rådhustorget Sträcka  1 30 2433 35 

9-11 Kyrkbrogatan - Prästgårdsgatan Korsning 3 50 3400* 35* 
12 Trädgårdsgatan - Storgatan Korsning 1 50  -  - 
13 Trädgårdsgatan - Prästgårdsgatan Korsning 1 50  -  - 
14 Hamngatan - Västergatan Korsning 1 50 2565  - 

15-18 Lillbrogatan - Hamngatan Korsning 4 50 2565*  - 
19-20 Hamngatan - Uddmansgatan Korsning 2 50 3600* 36* 

21 Hamngatan - Aronsgatan Korsning 1 50 3600 36 
22-24 Prästgårdsgatan - Uddmansgatan Korsning 3 30 3649*  - 
25-27 Prästgårdsgatan - Lillbrogatan Korsning 3 30 4021* 35* 
28-29 Västergatan - Prästgårdsgatan Korsning 2 50 4910* 35* 
30-31 Lillbrogatan - Storgatan Korsning 2 50 3708*  - 

32 Svartuddsvägen - Sundsgatan Korsning 1 50 6700  
33-36 Trädgårdsgatan - Sundsgatan Rondell 4 50  -   - 
37-40 Sundsgatan - Kyrkbrogatan Korsning 4 50 7525*  - 
41-43 Sundsgatan - Uddmansgatan Korsning 3 50 8333*  - 

44 Olof Palmesgata - Sundsgatan Korsning 1 50 5700  - 
45 Sundsgatan - Lillbrogatan Sträcka  1 50 9400  - 

46-48 Sundsgatan - Västergatan Korsning 3 50 8597*  - 
49-50 Sundsgatan - Bryggargatan Rondell 2 50  -  - 

51 Sundsgatan - Kolmilavägen Korsning 1 50  -  - 
52 Bryggargatan - Bergsviksvägen Korsning 1 50 4800  - 
53 Bryggargatan - Prästgårdsgatan Korsning 1 50 4800  - 
54 Storgatan vid Resebyrån Sträcka  1 50 5076  - 
55 Västergatan - Storgatan Korsning 1 50 5435 36 
56 Kolmilavägen - Prästgårdsgatan Korsning 1 50  -  - 
57 Storgatan - Åkargatan Korsning 1 50  -  - 
58 Storgatan - Bergsvikvägen Korsning 1 50  -  - 
59 Backevägen - Bergsviksvägen Korsning 1 50  -  - 
60 Hembygdsvägen - Djupviksgatan Korsning 1 50 2724  - 

61-63 Kyrkbrogatan - Nygatan Korsning 3 30 2773* 42* 
64-65 Nil Edéns väg - Olof Palmesgata Korsning 2 50  -  - 

66 Olof Palmesgata - Djupviksgatan Korsning 1 30 4222 44 
67-70 Olof Palmesgata - Nygatan Korsning 4 30 5016* 40* 
71-72 Nygatan - Lillbrogatan Korsning 2 30 2081* 39* 
73-75 Nygatan - Västergatan Korsning 3 30 3200*  -  

76 Nygatan vid bron Sträcka  1 50 1646 36 
77-79 Nygatan - Kolmilavägen Korsning 3 50  -  - 

80 Hembygdsvägen - Källbogatan Korsning 1 50 3200  - 
81 Norrstrandsvägen - Jakobs väg Korsning 1 50  -  - 
82 Norrstrandsvägen - Kvarngatan Korsning 1 50 336  - 
83 Norrstrandsvägen vid cykelvägen Sträcka  1 50  -  - 
84 Ankarskatavägen - Kvarngatan Korsning 1 50  -  - 
85 Ankarskatav. - Abjörnssons väg Korsning 1 50 506 38 



  

Övergångsställen i Piteå Kommun                    Forts. bilaga E  
 

Nr Namn Typ 
Antal 
Ögs 

Begränsning 
(km/h) 

Flöde 
Vadt (st) 

Medianhastighet 
(km/h) 

86 Ankarskatavägen - Solandergatan Korsning 1 50 506 38 
87 Ankarskatavägen - Torvgatan Korsning 1 50 157 36 
88 Nils Edéns väg vid cykelvägen Sträcka  1 30  -  - 

89-90 Fårövägen - Klövergatan Korsning 2 50  -  - 
91 Sikgatan - Fårövägen Korsning 1 50  -  - 
92 Ostronstigen - Hummerstigen Korsning 1 30  -  - 
93 Ankarskatavägen - Fårövägen Korsning 1 50  -  - 
94 Industrigatan - Månskensgatan Korsning 1 30 3078 55 
95 Industrigatan - Björkgatan Korsning 1 30 3248  - 
96 Industrigatan - Fläktgatan Korsning 1 50  -  - 
97 Bergsviksvägen - Industrigatan Korsning 1 50 1684  - 
98 Hammarvägen - Sandgatan Korsning 1 50  -  - 
99 Hammarvägen - Hällanvägen Korsning 1 50  -  - 
100 Vångavägen - Hällanvägen Korsning 1 50  -  - 
101 Hällanvägen - Länkvägen Korsning 1 50  -  - 
102 Gammelstadsvägen vid OK Sträcka  1 30  -  - 
103 Öjagatan - Gammelstadsvägen Korsning 1 30 3172 44 
104 Öjagatan - Tingshusgatan Korsning 1 30 3172 44 
105 Öjagatan - Hörnvägen Korsning 1 30 3563  - 
106 Öjagatan - Granvägen Korsning 1 30 2259 43 

107-108 Öjagatan V - N:a Björklundavägen Korsning 2 30  -  - 
109 Granvägen vid Konsum Sträcka  1 50 3384 40 
110 Öjagatan - Hesselgränd Korsning 1 50 2259 43 
111 Öjagatan - Skogsstjärnegränd Korsning 1 50  -  - 
112 Öjagatan Ö - N:a Björklundavägen Korsning 1 30  -  - 
113 Öjagatan - Rågrindsvägen Korsning 1 50  -  - 
114 Kanalgatan - Ottoniusvägen Korsning 1 50  -  - 
115 Gulsporregränd - Kanalgatan Korsning 1 50  -  - 
116 Kanalgatan - Granvägen Korsning 1 50  -  - 
117 Danagatan - Hesselgränd Korsning 1 50  -  - 
118 Kanalgatan vid järnvägsöverg. Sträcka  1 50  -  - 
119 Klarinettgatan - Musikgränd Korsning 1 50  -  - 
120 Färjtorpsvägen - G:a Granvägen Korsning 1 50  -  - 
121 Svartuddsvägen vid cykelvägen Sträcka  1 50  -  - 

122-123 Svartuddsvägen - Lasarettsvägen Korsning 2 50  -  - 
124 Lasarettsvägen - Strömnäsgatan Korsning 1 50  -  - 
125 Alvägen - Strömnäsgatan Korsning 1 30  -  - 
126 Ringiusvägen - Durrnäsvägen Korsning 1 50 3114 56 
127 Ringiusvägen - Lotusgränd Korsning 1 50  -  - 
128 Bryggmansvägen vid cykelvägen Sträcka  1 50  -  - 
129 Munksundsvägen - Furuvägen Korsning 1 50 2415  - 
130 Munksundsvägen - Kurirvägen Korsning 1 30  -  - 
131 Kurirvägen - Föreningsvägen Korsning 1 50  -  - 
132 Munksundsvägen - Vandrarstigen Korsning 1 30  -  - 
133 Munksundsvägen vid simhallen Sträcka  1 30 1252 55 
134 Munksundsvägen - Tistelvägen Korsning 1 50 3426  - 
135 Munksundsvägen - Portvägen Korsning 1 50 3615 64 
136 Lövholmsvägen - Örngatan Korsning 1 50  -  - 
137 Munksundsvägen - Lövholmsv. Rondell 1 50  -  - 
138 Åsgatan - Lövholmsvägen Korsning 1 50  -  - 



  

Övergångsställen i Piteå Kommun                    Forts. bilaga E 
 

Nr Namn Typ 
Antal 
Ögs 

Begränsning 
(km/h) 

Flöde 
Vadt (st) 

Medianhastighet 
(km/h) 

139 Lövholmsvägen - Furunäsvägen Korsning 1 50 782 40 
140-141 Odengatan - Furunäsvägen Korsning 2 30  -  - 

142 Torsgatan - Furunäsvägen Korsning 1 30  -  - 
143-144 Furunäsvägen - Allén Korsning 2 50  -  - 

145 Frejagatan - Furunäsvägen Korsning 1 50  -  - 
146 Bragegatan - Furunäsvägen Korsning 1 50  -  - 
147 Laxstigen - Furunäsvägen Korsning 1 50  -  - 
148 Furunäsvägen vid Furunäsbacken Sträcka  1 50  -  - 
149 Skolgatan - Furunäsvägen Korsning 1 50 148 36 
150 Örngatan - Furunäsvägen Korsning 1 50 195 34 
151 Dammbrovägen - Hortlaxvägen  Korsning 1 50  -  - 
152 Yrkesvägen - Idrottsvägen Korsning 1 30  -  - 
153 Kägelbanevägen - Furuskogsv. Korsning 1 50  -  - 
154 Kägelbanevägen - Kantarellvägen Korsning 1 50  -  - 
155 Backgårdsvägen - Gångvägen Korsning 1 50  -  - 
156 Backgårdsvägen - Mittvägen Korsning 1 50  -  - 
157 Kajvägen vid cykelvägen Sträcka  1 50  -  - 
158 Gyllengårdsvägen - Bölevägen Korsning 1 50  -  - 

 
 
* Medelvärde av mätningar gjorda i aktuell korsning.  




