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Sammanfattning  

Luleå kommun (2008) har en vision om att år 2050 ska det dagliga livet gå att klara utan egen 
bil och det ska vara möjligt för alla att säkert ta sig fram kollektivt eller till fots. Samtidigt visar 
många studier på att fotgängare står för ca en tredjedel av alla som skadas i trafiken och är 
därmed den mest utsatta gruppen i trafiken (bland annat Öberg 2011 och Nilsson 1986). Den 
officiella statistiken i Sverige, som rapporterats från polisen, exkluderar singelolyckor för 
fotgängare då det inte anses vara en vägtrafikolycka då inget fordon varit inblandad 
(Trafikverket 2016). Det finns även ett stort mörkertal i registreringen och troligen redovisas 
endast 35-50 % av det faktiska antalet trafikskadade personer i landet (Vägverket 2007). 
Åtgärder och utredningar sker konstant i landet och antalet olyckor minskar för varje år, men 
inte i utsträckning för att nå nollvisionen inom en snar framtid (Larsson 2009).  

Många studier visar på att personer över 65 år löper stor risk att omkomma i trafiken på grund 
av att de är skörare och mindre toleranta mot krockvåldet (Vägverket konsult 2007). Av 
dödsfallen för fotgängare har 66 skett på eller i närheten av övergångsställen (Larsson 2009). 
Två av tre som omkommer på övergångställen är 65 år eller äldre (Vägverket konsult 2007). 
Åldersgruppen 65 år och äldre utgör 19-20 % av befolkningen, vilket motsvarar närmare 1,9 
miljoner personer (Brundell 2014).  

Det är sedan länge känt att den bebyggda miljön påverkar vårt sätt att röra oss, men hur påverkar 
den vår säkerhet och upplevda trygghet? Detta utreds genom att studera olycksstatistiken för 
fotgängare från Strada med dels avgränsning Luleå centrum och dels med avgränsning kring 6 
övergångsställen i Luleå centrum – som även utreds via en gåtur och via platsinventering. 
Olycksstatistiken från Strada ger en inblick i säkerheten för fotgängare medan gåturen ger en 
inblick i äldre fotgängares säkerhet och upplevda trygghet. Platsinventeringen beskriver den 
bebyggda miljön och dessa fyra olika metoder ger slutligen en indikator på faktorer i den 
bebyggda miljön som påverkar säkerheten och tryggheten på övergångsställen i Luleå centrum. 

De flesta fotgängarolyckor som rapporterats i Luleå centrum under perioden 2003-2014 
berodde på ojämn terräng och dålig sikt för fordonsförarna i fordonet som de blev påkörda av. 
De faktorer som främst påverkar säkerheten och tryggheten för fotgängare på de 6 
övergångsställen som undersökts i detta arbete är hastigheten på övriga trafikslag, belysningen, 
sikten, uppmärksamheten av fordon och vägunderlaget/terrängen. Resultatet från gåturen visar 
på att människors närvaro inte har så stor påverkan på den upplevda tryggheten. Belysningen 
från busshållplatser och affärer har desto större påverkan på tryggheten. Däremot upplevde 
många att andra människor bidrar till en ökad uppmärksamhet från fordon, vilket minskar risken 
att bli påkörd, dvs. ökar säkerheten. Deltagarna ansåg att separeringen av cyklister och gående 
bidrog till en tryggare känsla, men där framkomligheten för cyklister var prioriterade hade 
cyklisterna för höga hastigheter vilket gav motsatt effekt för säkerheten och tryggheten för 
fotgängarna.  

Sökord: Post-Occupancy Evaluation (POE); Strada; Gåtur; Trafiksäkerhet; Övergångsställen. 

Abstract 



 

V 

  

The municipality of Luleå (2008) has a vision that in year 2050; Cars are not necessary for 
coping with our daily lives, as it is possible for everyone to arrive safely either by public trans-
port or on foot.  

Many studies show that pedestrians account for about a third of all injured in traffic and are 
therefore the most vulnerable group (2011 Oberg and Nilsson 1986). The official statistics in 
Sweden, reported by the police, excludes single accidents for pedestrians because no vehicle 
has been involved (Trafikverket 2016). There are also many unreported accidents in the 
registration to Strada and is probably accounted for 35-50 % of the actual number of traffic 
injuries in the country (Vägverket 2007). Investigations occur constantly in the country and the 
number of accidents decreases year by year, but not to the extent of achieving Nollvisionen in 
the near future (Larsson 2009). 

People over 65 years are at a high risk of being killed in traffic because they are more fragile 
and less tolerant of the force of the impact (Vägverket Konsult 2007). 66 pedestrians have died 
on or near pedestrian crossings (Larsson 2009). Two of three fatalities at crossings is 65 years 
or older (Vägverket konsult 2007). Nearly 1.9 million people in Sweden are 65 years or older, 
which is 19-20 % of the population (Brundell 2014). 

It has long been known that the built environment affects the way we move, but how will it 
affect our safety and security? This is investigated by studying accident statistics for pedestrians 
from Strada with both the boundary of the city centre of Luleå and with boundaries around 6 
crossings in the city centre of Luleå - which is also investigated through a Gåtur and through a 
site inventory. Accident statistics from Strada provides an insight to the safety of pedestrians 
while Gåturen gives an insight to the elderly pedestrian safety and security. The inventory 
describes the built environment. These four methods will give an indicator of which factors in 
the built environment that affect our safety and security on crossings in the centre of Luleå. 

Many accidents for pedestrians, which were reported in the centre of Luleå during the period 
2003-2014, were due to the rough terrain and poor visibility. The main factors affecting the 
safety and security for pedestrians on the 6 crossings examined in this work is the speed of other 
modes of transport, lighting, visibility, attention from vehicles and the road surface. The result 
from Gåturen shows that the presence of other people does not have much impact on the 
security. The lighting from bus stops and shops had a greater the impact on the security. 
However people are contributing to increased attention from the vehicle, which reduces the risk 
of being hit, i.e. increases safety. Participants felt that the separation of cyclists and pedestrians 
contributed to a more secure feeling, but where accessibility for cyclists was prioritized riders 
had high speed. This results the opposite effect on safety and security for pedestrians. 

Keywords: Post-Occupancy Evaluation (POE); Strada; Gåtur; Trafiksäkerhet; 
Övergångsställen. 
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Ordlista och begrepp 

Bebyggd miljö Begreppet inkluderar markanvändningsmönster, 
transportsystem och design där 
markanvändningsmönster pekar på den rumsliga 
fördelningen av mänskliga aktiviteter, t.ex. 
målpunkter. Transportsystem syftar till den fysiska 
infrastrukturen och de tjänster som kopplar samman 
de mänskliga aktiviteterna i rummet. Design kan hittas 
i de estetiska, fysiska och funktionella kvalitéerna i 
den bebyggda miljön.   

 

Bevakat övergångsställe Övergångställe med trafiksignal eller polis 
(Trafikverket 2012a). 

 

Cirkulationsplats En cirkulationsplats är definierad som en cirkelformad 
väg kring ett nav som ofta består av gräs eller grus. 
Många kallar cirkulationsplatsen för rondell, men 
rondellen är bara navet. Alla fordon har väjningsplikt 
in i cirkulationen (Trafikverket 2012a).  

 

Cykel 1. Ett fordon som är avsett att drivas med tramp- eller 
vevanordning och inte är ett lekfordon.  

2. Ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning 
som  

a) inrättat huvudsakligen för befordran av en person, 
b) inrättat för att föras av den åkande, och  

c) konstruerat för en hastighet av högst 20 kilometer i 
timmen.  

3. Ett eldrivet fordon med en tramp-eller 
vevanordning om elmotorn  

a) endast förstärker kraften från tramp-eller 
vevanordningen,  

b) inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 
kilometer i timmen, och  

c) har en nettoeffekt som inte överstiger 250 watt. 
(Trafikverket 2012a)  
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Cykelöverfart ”En del av en väg som är avsedd att användas av 
cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en 
körbana eller en cykelbana och som anges med 
vägmarkering. En cykelöverfart är bevakad om 
trafiken regleras med trafiksignaler eller av en 
polisman och i annat fall obevakad.” (Trafikverket 
2012a) 

 

Farthinder Gupp, grop eller liknande som anlagts som 
fartdämpande åtgärd (Svenska Kommunalförbundet 
1998). 

 

Funktionsnedsättning Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga (Trafikverket 2012a). 

 

GC-väg   Gång- och cykelväg. 

 

GC- överfart Kombination av övergångställe och cykelöverfart 
(Trafikverket 2012a). 

Gående Gående är en vägtrafikant som färdas till fots. 
Bestämmelserna om gående gäller även den som 

1. åker skidor, rullskidor, skridskor, rullskridskor eller 
liknande,  

2. för, leder, skjuter eller drar sparkstötting, lekfordon 
eller liknande fordon,  

3. leder, skjuter eller drar cykel, moped, motorcykel, 
barnvagn eller rullstol, eller  

4. för ett motordrivet fordon avsett att föras av gående.  

Bestämmelserna om gående gäller även den som i 
gångfart själv för  

1. en rullstol, eller  

2. ett annat eldrivet fordon, utan tramp- eller 
vevanordning, som är att anse som en cykel. 
(Trafikverket 2012a) 



 

xii 

  

Gångpassage Plats där gående korsar körbana i samma plan 
antingen för att de finner det naturligt eller för att de 
styrs dit med fysiska medel. En gångpassage kan men 
behöver inte vara ett övergångsställe. (Trafikverket 
2012a) 

 

Obevakat övergångställe Övergångsställe utan trafiksignal eller polis 
(Trafikverket 2012a). 

 

Oskyddad trafikant Gående, cyklande, den som färdas på en moped eller 
motorcykel utan karosseri samt sådana trafikanter som 
avses i 1 kap. 4 § trafikförordningen (1998:1276) 
(Trafikverket 2012a). 

 

Passage Samlingsnamn för olika typer av utformningar där 
fotgängare och cyklister korsar vägen.  

 

Refug  Med kantstenar eller annan fysisk anordning helt eller 
delvis avgränsad trafikö. Refug kan innehålla 
skyddsutrymme för gång- och cykeltrafik.  

Refug kan också utgöra skyddsområde vid buss- eller 
spårvägshållplats belägen i vägbanemitt. 
(Trafikverket 2012a) 

 

STRADA Swedish Traffic Accident Data Acquisition, 
olycksdatabas som sammanställer alla 
sjukhusrapporterade och polisrapporterade olyckor 
som inträffat inom vägområdet i Sverige (Vägverket 
2007). 

 

Övergångsställe En del av en väg som är avsedd att användas av gående 
för att korsa en körbana eller en cykelbana och som 
anges med vägmarkering eller vägmärke. Ett 
övergångsställe är bevakat om trafiken regleras med 
trafiksignaler eller av en polisman och i annat fall 
obevakat. (Trafikverket 2012a) 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund  

Många samhällen är idag uppbyggda kring bilen, vilket har skapat ett bilberoende (Wallberg 
och Warnhjelm 2007) och det är sedan länge känt att den fysiska miljön påverkar vårt sätt att 
röra oss (se bland annat Jane Jacobs 1961, Gehl 2010). Bilens ökade prioritet har dessutom 
bidragit till en mindre gångvänlig utformning av våra stadsrum (Faskunger 2007).  

Bilen har även bidragit till ett ökat avståndet mellan viktiga målpunkter, så som hemmet, 
jobbet/skolan, aktiviteter och handel, vilket bidrar till att fler väljer att ta bilen istället för att gå 
(Wallberg och Warnhjelm 2007). 

Idag jobbar många stads- och trafikplanerare med att främja gåendet för att skapa ett hållbart 
samhälle där säkerhet och trygghet är viktiga begrepp. Samtidigt visar många studier på att 
gående är den mest utsatta i trafiken (bland annat Wallberg och Warnhjelm 2007). Människor 
måste känna sig trygg för att vilja vistas i ett gaturum och att detta är grunden till en bra 
stadsmiljö (Gehl 2010). Trafiksäkerhet utgör överlägset den viktigaste kvaliteten för ökat 
gående (Pikoras m.fl 2003). 

Under 2015 omkom 259 personer och under 2014 skadades ca 4900 personer allvarligt i 
vägtrafikolyckor i Sverige (Trafikverket 2016 och 2015).  

Trafikverket (2016) exkluderar fotgängare-singelolyckor, då de enbart utgår ifrån den officiella 
statistiken för Sverige. Med fotgängare-singelolyckor inräknat uppsökte 34000 fotgängare 
akutmottagningen (MSB 2014) och omkring 7500 personer skadades allvarligt i trafiken under 
2014 (Trafikverket 2015). Därmed står fotgängare-singel för omkring 35 % av alla allvarligt 
skadade i trafiken i Sverige.   

Den dominerande olyckstypen bland fotgängare är singelolyckor som ligger bakom ca 85 % av 
skadefallen bland fotgängare (Öberg 2011). Mer än 3000 fler fotgängare skadas allvarligt i en 
singelolycka årligen än i en kollissionsolycka med motorfordon (Berntman 2015). 

Många studier visar på att personer över 65 år löper stor risk att omkomma i trafiken på grund 
av att de är skörare och mindre toleranta mot krockvåldet (Vägverket konsult 2007 och Ekman 
1997). Av dödsfallen för fotgängare har 66 skett på eller i närheten av övergångsställen 
(Larsson 2009). Två av tre som omkommer på övergångställen är 65 år eller äldre (Vägverket 
konsult 2007).   

Åldersgruppen 65 år och äldre utgör 19-20 % av befolkningen, vilket motsvarar närmare 1,9 
miljoner personer (Brundell 2014). Denna åldersgrupp är mycket större idag än vad den har 
varit tidigare. På 1950-talet utgjorde åldersgruppen knappt 5 % (Brundell 2014).  

Många äldre går inte ut själva och helst inte på kvällen pga. rädslan att bli överfallen eller skadas 
i trafiken och så ska det inte vara. Tyvärr pekar olycksstatistiken idag på att de borde vara 
vaksamma då äldre personer är överrepresenterade i nästan alla slags svåra skadehändelser i 
trafiken (MSB 2013).    
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Den faktiska säkerheten, risken att bli utsatt för fara, och den upplevda tryggheten, känslan att 
bli utsatt för fara, är två begrepp som lätt blandas ihop, men hänger inte alltid ihop. Ett markerat 
övergångsställe med korsande trafik är ett exempel på en falsk trygghet då fotgängare och 
fordon inte alltid är samspelta (Ekman 1997). Fotgängarna anser att de bara kan gå och fordonen 
förväntas stanna, men det är inte alltid fordonen hinner se den korsande fotgängaren. Många 
olyckor sker på passager, men ändå känner fotgängare sig oftast säker och trygg när de korsar 
vägen på en passage (Ekman 1997).  

För att få en inblick i människors faktiska säkerhet på passager och deras upplevda trygghet 
samt hur den bebyggda miljön påverkar kommer det att undersökas i detta examensarbete. 
Studien avser den personliga säkerheten i relation till trafiken, det vill säga sannolikheten att 
bli påkörd såväl som att ramla och slå sig. Passage är ett samlingsnamn för olika typer av ställen 
där fotgängare och cyklister ska korsa vägen.  

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att få en djupare förståelse för hur den bebyggda miljön, dvs. 
övergångsställens utformning och området runt det, påverkar äldre fotgängares säkerhet och 
trygghet på övergångsställen.   

Genom att granska data från STRADA hittas passager i Luleå centrum med varierad 
olycksstatistik och därigenom valdes 6 övergångsställen ut för att studeras vidare. De 6 
övergångsställenas olika karaktärer och olycksstatistik kommer att ge en indikator på hur vida 
den bebyggda miljön påverkar vår säkerhet.  

För att få en djupare förståelse för hur den bebyggda miljön påverkar tryggheten för äldre har 
en grupp personer utfört en version av analysmetoden Gåtur.  

 

1.3 Frågeställningar 

Hur påverkar övergångsställets utformning och området runt det äldres upplevda trygghet på 
övergångsställen i Luleå centrum, gällande den personliga tryggheten i relation till trafiken? 

Hur påverkar övergångsställets utformning och området runt det säkerheten för äldre på 
övergångsställen i Luleå centrum, gällande den personliga säkerheten i relation till trafiken? 

  

1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet är begränsat till 6 övergångsställen i Luleå centrum där både den personliga 
säkerheten och tryggheten i relation till trafiken analyseras under barmarksförhållanden för 
personer över 50 år. Datat från Strada begränsas till fotgängares olyckor som skett de senaste 
tolv åren (2003-2014) och uttagen har skett både med avgränsning Luleå centrum och från de 
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6 övergångsställena. Se avgränsningen för Luleå centrum i bilaga 1 och övergångsställena 
avgränsningar i bilaga 3. 

1.5 Disposition  

Examensarbetet är uppdelat i 6 kapitel exkluderat introduktionen. En kort sammanfattning av 
innehållet i de 6 kapitlen presenteras nedan.  

 

Kapitel 2 – METOD 

En beskrivning av hur data från STRADA togs fram och hur övergångsställena valdes ut samt 
hur den reviderade gåturen togs fram, utfördes och sammanställdes presenteras här.  

 

Kapitel 3 - TRAFIKPLANERING, TRAFIKSÄKERHET OCH TRYGGHET SAMT METODER 
FÖR ATT STUDERA DETTA 

Metoden Gåtur och liknande analysmetoder undersöks för att komma fram till den bästa 
utformningen av gåturen för det här arbetet. Informationssystemet Strada introduceras för att 
ge en inblick i viken av data som används därifrån.  

 

Kapitel 4 – LULEÅ 

Fakta om Luleå samt hur trafiksituationen ser ut i Luleå centrum. 

 

Kapitel 5 – RESULTAT 

Resultatet från Strada för Luleå centrum presenteras för att se hur urvalet gick till av de 6 
övergångsställena i Luleå centrum som kommer att granskas i detta examensarbete. Därefter 
presenteras de 6 övergångställena som valdes. Slutligen presenteras resultatet från Strada för 
de 6 övergångsställena samt resultatet från den reviderade gåturen. 

 

Kapitel 6 - ANALYS 

Här analyseras både resultatet i sig och i relation till andra studier för att få en överblick i vilka 
faktorer som bidrar till säkrare och tryggare övergångsställen för äldre fotgängare.  

 

Kapitel 7 – DISKUSSION, SLUTSATSER OCH FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER 

Slutsatserna presenteras, faktorer som kan ha påverkat resultatet diskuteras och förslag på 
fortsatta studier presenteras ges.   
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2 METOD 
2.1 Metodbeskrivning 
Detta arbete är ett semi-kvantitativt arbete där äldre fotgängares säkerhet och trygghet på 
övergångsställen i Luleå centrum studeras. Med äldre menas personer över 50 år i detta 
examensarbete. 

Detta studeras genom att enkäter besvaras av äldre fotgängare via en gåtur, data från Strada 
studeras och platsbesök utförs för att analysera den bebyggda miljön. Resultatet från dessa tre 
metoder utgör grunden för att besvara forskningsfrågorna.  

En kvantitativ studie är en studie som omfattar information som kan mätas eller värderas 
numeriskt där enkäter och användning av matematiska modeller är lämpade metoder (Björklund 
& Paulsson 2015). Medan en kvalitativ studie används om man vill få en djupare förståelse för 
ett specifikt problem, en specifik händelse eller situation där observationer och intervjuer är 
vanliga metoder (Björklund & Paulsson 2015).  

Analyseringen av materialet från Strada med avgränsning runt övergångställena och gåturen är 
en semi-kvantitativ studie då antalet registreringar i Strada samt deltagarna i gåturen är få, 24 
registreringar respektive 10 deltagare. Platsbesöken är en kvalitativ studie då den sker genom 
observationer. Detta tillsammans utgör en semi-kvantitativ studie. 

För att förstå bakgrunden till vad egentligen säkerhet och trygghet är för något och hur man kan 
planera för båda har systematiska litteraturstudier utförts. Mer om detta i kapitel 2.2. 
Information om Luleå och framförallt Luleå centrum presenteras även för att få en överblick 
över trafiksituationen i Luleå centrum. 

Parallellt med litteraturstudien insamlades och granskades data från Strada (Swedish Traffic 
Accident Data Acquisition) med avgränsning Luleå centrum mellan datumen 2003-01-01 och 
2014-12-31. Detta för att studera olycksstatistik i Luleå centrum med fokus på gående samt 
passager och kunna hitta de övergångsställen i Luleå centrum som kommer att ligga till grund 
för detta arbete. Samt för att förstå trafiksituationen i Luleå centrum. Avgränsningen finns i 
bilaga 1. När de 6 övergångsställena hade valts gjordes 6 nya uttag ifrån Strada mellan datumen 
2003-01-01 och 2014-12-31. Mer om denna process finns i både kapitel 2.4 och 5.1. 
Avgränsningarna för uttaget från Strada för de 6 olika övergångsställena finns i bilaga 2. 

Datat från Strada indikerar på om övergångsställena är säkra eller osäkra och den egna 
analyseringen via platsbesök av övergångsställena samt beskrivning av dem indikerar på hur 
den bebyggda miljön ser ut. För att förstå vilka faktorer som kan bidra till en otrygg eller trygg 
känsla utfördes en reviderad gåtur med 10 deltagare i åldrarna 50-84. Deltagarna söktes via 
kontaktpersoner från organisationerna ABF Norr i Luleå, Aktiva Seniorer, NorrSken, PRO 
Luleå Centrala Stan, och SPF Åkerbäret. Mer om detta i kapitel 2.3.2. 

En del av resultatet från gåturen för de 6 övergångsställena sammanställs och vägs emot 
varandra och frågornas faktorer genom att räkna ut hur trygga och säkra passagerna är 
procentuellt. Detta görs för att få en överblick av vilka faktorer som bidrar till ett säkrare och 
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tryggare övergångsställe. Slutligen jämfördes materialet från Strada och gåturen samt 
beskrivningen av den bebyggda miljön för att kunna besvara forskningsfrågorna. 

Detta arbetssätt kallas för deduktion som innebär att man börjar med teorierna och gör utifrån 
dessa förutsägelser om empirin, vilka man sedan försöker få verifierade av insamlade fakta 
(Björklund & Paulsson 2015).  

 

2.2 Litteraturstudie 
Ett systematiskt sökande på olika myndigheters och organisationers publikationswebbplatser, 
på Luleå tekniska universitets bibliotek och i databaser som Scopus, Primo och Google Scholar 
har bidragit till litteraturstudien i detta examensarbete. Litteraturstudien utfördes i juni 2016. 

Aktuella sökord i databaserna: Post-Occupancy Evaluation (POE), walk-through, Strada, 
trafiksäkerhet, Luleå.  

Referenslistor i rapporter, artiklar och böcker m.m. har också underlättat sökningen efter 
relevant litteratur och originalkällan har kunnat användas i de flesta fall då litteraturen har varit 
på språk som författaren behärskar, så som norska, danska, svenska och engelska.  

Litteraturstudien utfördes för att få en djupare förståelse av:  

 Olika analysmetoder  
 Fotgängares olyckor, statistik i Sverige  
 Vad är säkerhet 
 Vad är trygghet  
 Trafikens bakgrund 
  Olika trafiklösningar   
 Regler och lagar för olika trafikslag och situationer 

En del sökningar gav inte ett tillfredställande resultat och sökningsorden lades istället ihop samt 
att en hel del rapporter, böcker, artiklar och liknande lästes utan att refereras till då 
informationen valdes att inte tas med. Denna litteratur kunde ändå bidra med ytterligare 
kunskap inom forskningsområdet då informationen på sätt och vis var relevant, men ändå inte 
helt inom ramarna för detta arbete. 

En del litteratur hade bra upplägg eller illustrationer som användes som inspiration till t.ex. de 
tekniska beskrivningar av de 6 övergångsställena, som analyseras och ligger till grund för detta 
arbete, eller t.ex. hur en del kapitel i detta arbete är uppbyggda. Några av dessa källor är inte 
hänvisade till då ingen information är tagna ifrån dessa källor, utan bara inspiration. 

Litteraturstudien syftar till att både svara på en del av forskningsfrågorna och för att kunna 
jämföras med resultatet i detta arbete.   
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2.3 Datainsamling 
2.3.1 Strada 

Data från Strada med avgränsning Luleå centrum, se avgränsningen i bilaga 1, granskades för 
att ge en vägledning om hur olycksstatistiken ser ut i Luleå centrum mellan datumen 2003-01-
01 och 2014-12-31. Endast data från fotgängares olycksregistrering valdes vid uttaget från 
Strada. Materialet användes även för att välja ut de passager som ska studeras i detta 
examensarbete, mer om detta i kapitel 2.4 där det framgår att det endast valdes att studera 
övergångsställen.  

De över som indikerade på många olyckor från det första uttaget i Strada och övergångsställen 
som är allmänt kända som otrygga eller trygga studerades ytterligare innan de slutgiltiga 6 
övergångsställena kunde väljas. De 8 övergångsställen som studerades ses i figur 1 och de som 
valdes är övergångsställe 1-6. 

Figur 1. Luleå centrum med de 8 övergångsställen som analyserats utmarkerade 

 

När de 6 övergångsställena som ska granskas i detta arbete valts utfördes 6 nya uttag i Strada 
med avgränsning runt övergångsställena för att lättare kunna urskilja att olyckorna skett på eller 
vid övergångställena, se avgränsningarna i bilaga 3. Detta uttag är från samma datum som 
tidigare och endast data från fotgängares olycksregistrering valdes. 
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En manuell genomgång av data från Strada för alla uttag gjordes i Microsoft Excel för att radera 
de felaktigt inlagda registreringarna. Exempelvis så kan en cyklist eller bilist felaktigt hamna i 
kategorin fotgängare vid registreringen. Ambulansen registrerar oftast ambulansens 
koordinater via GPS och det är inte alltid ambulansen är parkerad precis vid olyckan och 
därmed stämmer inte alltid olycksplatsen. Det går inte att säga med 100 % sannolikhet att 
registreringarna är rätt inlagda, utan det är ett antagande som antas. De registreringar som 
ändrats manuellt, vid ansedd felaktig registrering, antas nu vara rätt utförd. Alla uttag i Strada 
gjordes av person från Luleå tekniska universitet med behörighet på grund av de sekretesslagar 
som Strada har, läs mer om detta i kapitel 3.5.1. Materialet är avpersonifierat vilket betyder att 
man inte kommer kunna urskilja personer.  

 

2.3.2 Analysmetoder - gåtur 

Framtagningen av gåturen som utförs i detta arbete har skett via litteraturstudie gällande olika 
analysmetoder för offentlig miljö. Ambroses Gåtur som presenteras i kapitel 3 har utvecklats 
utefter andras erfarenheter av analysmetoder. Istället har ett verktyg bildats där deltagarna utför 
gåturen ensam och svarar på två enkäter, en för dagtid och en för kvällstid då vissa frågor inte 
är relevant vid dagsljus. Enkäterna finns i bilaga 4 och alla svaren finns i bilaga 5.  

Deltagarna utför gåturen ensam för att minska intryck från andra deltagare samt undersökaren. 
Detta val har gjorts då flera studier har visat på att deltagarna under Gåturen påverkats av 
varandra (Nordström (2002), Wester och Hultgren (2006) m.fl.) och för att få fram data som 
kan jämföras för att se vilka faktorer som kan bidra till en otrygg eller trygg upplevelse på 
passagerna. Om deltagarna inte kunde eller vågade gå ensamma så fick de gå tillsammans med 
någon och detta registrerades på enkäterna. Frågorna i enkäterna arbetades fram utifrån de 
faktorer som litteraturstudierna pekar på och reviderades efter att ha testats av sakkunnig. 

Deltagarna i Gåturen hittades via föreningarna Aktiva Seniorer och SPF Åkerbäret. Deltagarna 
har ingen anknytning till undersökaren och deltagarna har varierade erfarenheter av Gåtur eller 
liknande analysmetoder. Deltagarna är väl kända med Luleå centrum. Kontakten med 
deltagarna skedde genom organisationernas kontaktpersoner. Deltagarna fick hem ett kuvert 
med enkäterna samt ett frankerat kuvert så att de kunde skicka tillbaka enkäterna efter att de 
utfört undersökningen. Även ABF Norr i Luleå, NorrSken och PRO Luleå Centrala Stan 
kontaktades, men de kunde tyvärr inte medverka.  

Gåturen utfördes av 10 personer med åldern mellan 52-84, 5 kvinnor och 5 män, mellan 
datumen 2016-09-19 - 2016-09-23 och 2016-09-26 - 2016-09-30, vilket var vardagar under 
vecka 38 och 39. Deltagarna gick två gånger, ena mellan 11:00 och 13:00 och den andra gången 
mellan 19:00 och 21:00. Deltagarna behövde inte besöka passagerna under samma dag så länge 
de besökte alla passagerna mellan de angivna datumen. De fick dela upp gåturen då detta inte 
ansågs påverka resultatet och antalet deltagare ökade pga. valfriheten av dag och nedlagd tid 
under varje dag. De som fortfarande arbetade kunde dela upp antalet besökta passager per 
dagtid och hinna gå under lunchen.  
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2.4 Valet av övergångsställen och platsinventering 
Materialet från Strada med avgränsning Luleå centrum analyserades och 8 övergångsställen 
valdes att ytterligare studeras. Övergångsställenas placering och utformning samt en 
beskrivning av valprocessen hittas i kapitel 5.  

De olika passagerna bör ha olika karaktär och statistik för att kunna dra slutsatser gällande 
faktorer i den bebyggda miljön som kan bidra till osäkerhet och otrygghet. T.ex. kan några vara 
både osäkra och otrygga, andra kan vara osäker med kännas trygg osv.  

Samtidigt ska passagerna inte skilja sig alltför mycket ifrån varandra, då det ska gå att jämföra 
passagerna och se vad olika faktorer i den bebyggda miljön kan ge för effekt. T.ex. om två 
passager ligger efter vägar med högt trafikflöde, men att statistiken för ena passagen visar på 
lite olyckor och den andra visar på många olyckor.  

Genom att ytterligare granska de två passagernas utformning kan man troligtvis se andra 
faktorer som kan vara orsaken till att olyckor sker. Om dessa två passager varken har likande 
olycksstatistik för gående, trafikflöde eller utformning blir det svårt att jämföra dem och få 
något resultat. 

I detta arbete valdes endast övergångsställen att studera vidare och 2 av de 8 övergångsställena 
uppfyllde inte det kriterium som ställts och valdes därför bort. De 6 valda övergångsställena 
besöktes, analyserades och fotograferades för att få ytterligare förståelse för vilka faktorer som 
bidrar till en säkrare och/eller tryggare upplevelse när man färdas på övergångsställen som 
fotgängare. 

 

2.5 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet innebär graden av tillförlitlighet i mätningsinstrument, dvs. i vilket utsträckning 
man får samma värde om man upprepar undersökningen. Validitet anger i vilken utsträckning 
man verkligen mäter det man avser att mäta. 

Då andrahandskällan kan ha förvrängt originalkällans resultat kan dessa källor ses som 
bristfälliga och därför har litteraturen i detta arbete varit förstahandskällor i så stor grad som 
möjligt. I de fall där originalkällor varit otillgängliga på grund av språk eller andra orsaker har 
de refererats till via en andrahandskälla.  

Reliabiliteten från gåturen är hög då deltagarna inte har påverkats av andra deltagare eller 
undersökaren då deltagarna utfört gåturen ensam. Deltagarna har svarat på samma enkäter och 
analyserat samma övergångsställen och därmed kan deras svar jämföras och indikera på om 
den byggda miljön påverkar tryggheten och säkerheten, därav är validiteten hög. Materialet från 
Strada är från en nationell databas och reliabiliteten anses hög då ingen förändring under den 
angivna avgränsningen och perioden kommer att ske. Däremot går det inte att säga vad det 
exakta antalet skadade personer var under den angivna avgränsningen och perioden, läs mer om 
detta i kapitel 3.5.1. 
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3 TRAFIKPLANERING, TRAFIKSÄKERHET OCH TRYGGHET 
SAMT METODER FÖR ATT STUDERA DETTA  

Detta kapitel är den del av arbetsprocessen som inkluderar litteraturstudier som involverar 
utredningen av olika analysmetoder för bland annat passager, trafikens bakgrund och betydelse, 
vad säkerhet och trygghet innebär, ljudet och synens påverkan av vår upplevelse och hur 
utformar man en enkät.  

 

3.1 Trafikens bakgrund med fokus på Sverige 

Begreppet trafik härstammar från det italienska ordet traffico som står för samfärdsel, rörelse 
av personer och fortskaffningsmedel på olika färdvägar till lands, sjöss och i luften (Hydén 
2008). 

Den viktigaste drivkraften för att utveckla ett fungerande trafiksystem var från början handeln 
och på slutet av vikingatiden och medeltiden när Sveriges första tätorter växte fram var 
transporten längs vattenleder viktigast (Hydén 2008). Därav växte orterna fram längs viktiga 
vattenleder. Till skillnad från idag, då hav och sjöar ofta uppfattas som barriärer, upplevdes 
istället stora landområden som barriärer för sjöfart (Hydén 2008). De vägar som fanns användes 
främst för att transportera varor till och från vattenlederna och var i relativt dåligt sikt (Hydén 
2008). 

Senare när järnvägen utvecklades och ångloket tillkom minskade vattenledernas betydelse och 
idag används dåtida viktiga kanaler som turistattraktioner, så som Göra kanal (Hydén 2008). 

År 1891 rullade för första gången en bil på Stockholms gator och år 1900 fanns det 15 bilar i 
Sverige (Hydén 2008 och Karlström 1998). Den första registrerade kollisionen mellan två bilar 
skedde i ST Louis, USA, år 1895 då två av landets fyra bilar råkade befinna sig i samma stadsdel 
(Karlström 1998).  

Den första lagstiftningen för motorfordons hastighet i stadsområden trädde i kraft 1906 och 
lydde: 15 km/h dagtid och 10 km/h efter solnedgång (Karlström 1998). År 1929 lagstiftades det 
att bilförare måste ha en trafikförsäkring (Karlström 1998). 

Efter första världskriget började bilen etablera sig som det viktigaste transportmedlet i staden 
och år 1930 fanns det 150 000 bilar i Sverige (Hydén 2008).  

Under 1930-talet började man stöta på problem som trängsel på gatorna och kapacitetsproblem 
i korsningarna. Gatunäten var otillfredsställande för den moderna trafiken och GC-trafiken 
betraktades som oberäknelig och skulle därmed helst separeras från motortrafiken (Hydén 
2008).  

Gågator infördes och kollektivtrafiken började ta allt större plats i planeringen under 1980-talet 
och biltrafiken roll som ledstjärna för planeringen var inte längre självklar (Hydén 2008).  
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1982 togs en ny skrift fram, TRÅD 82 (allmänna råd för planering av stadens trafiknät) 
(Holmberg m.fl. 1996). TRÅD 82 har en strävan efter större hänsyn till miljöaspekter och 
kollektivtrafik samt till fotgängare, cyklister och funktionsnedsatta (Holmberg m.fl. 1996). 

Nollvisionen, visionen om ett framtida vägtransportsystem som inte hotar människors liv och 
hälsa, beslutades den 9 oktober 1997 av riksdagen (Vägverket 2007).  

1998 tog Svenska Kommunalförbundet fram handboken Lugna gatan! där de beskriver 
planprocessens olika delar och lyfter vikten av utformningen av ett gaturum. Svenska 
Kommunalförbundet (1998) menar på att gatans eller korsningens utformning ger signaler om 
hur vi ska bete oss och att om budskapet är tydligt så ökar trafiksäkerheten. Vidare skriver de 
att gatans bredd, standard, omgivning, gaturummets storlek och variation anger vilken hastighet 
och vaksamhet som är lämplig. 

1997 tog riksdagen ett beslut som innebär att fordonsförare har väjningsplikt mot fotgängare på 
obevakat övergångsställe (Thulin 2007). Egentligen innebär inte regeln rättigheter för 
fotgängarna, utan fotgängaren har precis som tidigare skyldigheter att iaktta försiktighet och får 
inte gå ut på övergångsstället utan att ta hänsyn till fordon som närmar sig (Thulin 2007). Utan 
regeln innebär en skärpning av fordonsförarens skyldigheter. Regeln trädde inte i kraft förrän 
den 1 maj 2000 pga. att väghållarna behövde mer tid på sig att kunna vidta de förberedande 
åtgärder som ansågs behövas gällande trafiksäkerheten (Thulin 2007). 

Idag har vi över 4200 000 lastbilar och personbilar i Sverige och det är framförallt den 
geografiska rörligheten som bidrar till en fortsatt ökning (Hydén 2008). Hur rörligheten har 
utvecklats presenteras i tabell 1. 

Tabell 1. Rörlighetens utveckling (Hydén 2008 och RVU 2014) 

Årtal  1900 1930 1960 2010 
Rörlighet 
[km/invånare] 0,5 4 9 44 

 

Bilen är utan tvekan anledningen till den ökade geografiska räckvidden och städer kan idag bli 
väldigt stora och glest bebyggda då infrastrukturen har utvecklats efter bilens kapacitet (Hydén 
2008). De förindustriella städerna var sällan större än fem km i diameter och de präglades av 
en geografisk närhet samt att bebyggelse- och befolkningstätheten var högre än idag (Hydén 
2008).   

En annan viktig faktor till människans ändrade rörlighet var cykeln som medförde en stor 
förändring för framförallt landsbygden (Hydén 2008). Trots dåliga vägar och milsvida avstånd 
kunde människor mötas och möjligheten till arbete ökade och därmed kunde cykeln bryta 
isoleringen på landsbygden (Hydén 2008).  

Idag är tanken att gator, torg och GC-vägar ska utformas till att vara tilltalande, tillgängliga och 
transporteffektiva. Så många trafikslag som möjligt ska integreras för att så många intressen 
som möjligt ska kunna kombineras, som trygghet, säkerhet, miljö och omgivning (Hydén 
2008).  
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3.2 Trygghet  

Upplevd trygghet handlar dels om rädslan för att utsättas för brott eller våld och dels om den 
upplevda risken att skadas i trafiken på grund av bristande trafiksäkerhet (Wallberg & 
Wärnhjelm 2007). Detta är ett komplext begrepp som inte alltid är rationellt och 
riskkänsligheten varierar beroende på individen. Trygghetsaspekten är därmed svårbedömd, 
men av stor vikt att ta hänsyn till för att uppnå hälsoeffekter genom den fysiska planeringen 
(Dock 2007).  

Jägerhök m.fl. (2011) menar på att den upplevda risken att skadas i trafiken står i direkt relation 
till den faktiska trafiksäkerheten och att en GC-väg som erhåller hög trafikteknisk standard 
avseende underhåll, korsningspunkter osv. kommer även att upplevas som trygg att fördas på. 
Även Faskunger (2007) och Pikora m.fl. (2003) anser att underhåll av GC-vägar är en viktig 
faktor som bidrar till trygghet samt säkerhet. Hastigheter och flöden av andra vägfordon är 
ytterligare aspekter som påverkar den upplevda tryggheten som beror av gaturummets 
utformning (Wallberg & Wärnhjelm 2007). 
 
Gaturummets fysiska utformning påverkar upplevelsen av platsen och kräver en omsorgsfull 
och genomtänkt planering för att människor ska känna sig trygga såväl dag som kvällstid 
(Wallberg & Wärnhjelm 2007). Tomma, mörka och trånga rum där möjligheten till uppsikt är 
begränsad och belysningen bristfällig är platser som oftast ses som otrygga (Wallberg & 
Wärnhjelm 2007). Tunnlar, broar, parkeringsplatser, gång-och cykelvägar samt passager som 
är visuellt inramade bör tas största hänsyn till vad gäller trygghetsaspekten (Wallberg & 
Wärnhjelm 2007).  

God och trivsam belysning på kvällstid bidrar till en ökad trygghetskänsla då uppsikten och 
förmågan att se vad som pågår i omgivningen ökar (Dock 2007). Med god och trivsam 
belysning ur GC-synpunkt menas en balans mellan vägbanans och den omgivande miljöns 
belysning så att man inte blir bländad (Jägerhök m.fl. 2011).  

Många fotgängare känner sig otrygga på dåligt separerade gång- och cykelvägar där cyklister, 
mopedister och fotgängare blandas. Separering mellan fotgängare och cyklister bidrar till såväl 
fotgängarens som cyklistens trafiksäkerhet (se bland annat Jägerhök, et al. 2011 och Boverket 
2013)  
 
Dock visar Luleå tekniska universitets (2012) studie att cyklister inte utgör ett reellt hot mot de 
gående, då endast 1 % av kollisionsolyckorna sker mellan fotgängare och cyklister. Det är också 
anmärkningsvärt att 11 % av kollisionerna mellan fotgängare och cyklister skedde på gångbana 
eller trottoarplatser där cyklister inte ens hör hemma (Luleå Tekniska Universitet 2012).  
 

Den del av trygghetsaspekten som främst är kopplad till den upplevda risken att utsättas för 
brott är om individen har möjlighet att kontrollera sin omgivning (Dock 2007). Samtidigt menar 
Dock (2007) att en omgivande miljö som ger möjlighet till fullständig uppsikt utan några som 
helst överraskningsmoment behöver inte alltid vara nödvändigt och önskvärt. Vidare menar 
Dock (2007) att det beror på platsens förutsättningar och att andra aspekter än uppsikt och 
kontroll öka trygghetskänslan. Hög rumsintegration generar känslan av att individen befinner 
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sig i ett större sammanhang med närvaro till andra människor och detta är också viktigt ur ett 
trygg- och säkerhetssynpunkt (se bl.a. Gehl 2010, Dock 2007, Jägerhök m.fl. 2011).   

Bebyggelse i nära anslutning till passager kan öka den upplevda tryggheten, särskilt om 
utformningen tillåter kvällsaktiva verksamheter samt entréer och fönster i bottenplan (Gehl 
2010). Ett upplyst och aktivt område känns levande, kontrollerat och tryggt att färdas genom 
(se bl.a. Dock 2007, Jägerhök m.fl. 2011).  

 

3.3 Säkerhet 

Med säkerhet menas risken att inte utsättas för en olycka och här avses olyckor som oönskade 
händelser med plötsliga och snabba förlopp som kan medföra skador på människor, egendom 
och miljö (Räddningsverket 2001). Olyckor leder oftast till en insats från samhällets 
räddningsresurser och konsekvenserna kostar oftast mer för samhället än säkerhetsåtgärder, så 
som sandning, belysning etc. (Räddningsverket 2001). Enligt Svenska kommunalförbundet 
(1997) bidrar vägbelysningen till att man sparar upp till 40 liv per år. 

Enligt Räddningsverket (2001) kan olyckor delas upp efter dess karaktär eller ursprung: 

• Tekniska olyckor (industrianläggningar, transportsystem, kemikalier) 
• Naturolyckor (ras, skred, blixtnedslag, översvämningar etc.) 
• Sociala olyckor (sabotage, missbruk, sjukdom) 

 

 eller efter karaktär på skadehändelsen eller skyddsobjekt: 

• Individrelaterade olyckor (liv eller hälsa för enskilda individer) 
• Arbetsrelaterade olyckor (arbetstagare i samband med arbete) 
• Samhälleliga eller kollektiva olyckor (skadehändelsen drabbar ”samhället i stort”) 
• Egendomsskada eller ekonomiska förluster (förstörd egendom, avbrott, skadestånd) 
• Miljörelaterade olyckor (Skyddsobjekten utgörs av natur- eller kulturmiljöer) 

 

De mest frekventa olyckstyperna är individrelaterade och har sociala orsaker (missbruk, 
trafikolyckor, fallolyckor, bostadsbränder, drunkning etc.) (Räddningsverket 2001). Det går 
sällan att renodla frågeställningar rörande olycksrisker så att de entydigt kan placeras under 
endera av de ovanstående rubrikerna i praktiken, utan att olyckor sker ibland genom s.k. 
dominoeffekter, dvs. en olycka utlöser en ny olycka (Räddningsverket 2001).  
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3.3.1 Trafiksäkerhet 

Svenskt trafiksäkerhetsarbete utgår från Nollvisionen och från etappmål på vägen dit 
(Trafikverket 2016). I maj 2009 fastställde Riksdagen det nuvarande etappmålet för 
trafiksäkerhetsutvecklingen som lyder: antalet omkomna bör halveras till maximalt 220, och 
antalet allvarligt skadade bör minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020, från 5 400 till 
4 000 (Trafikverket 2016).  

Utöver det nationella målet finns ett etappmål på EU-nivå om en halvering av antalet omkomna 
i vägtrafiken mellan 2010 och 2020 (Trafikverket 2016). Det motsvarar ett skärpt etappmål om 
högst 133 omkomna år 2020 (Trafikverket 2016). Någon sådan justering av den svenska 
målnivån är inte beslutad, och därför gäller etappmålet om högst 220 omkomna (Trafikverket 
2016). 

Med en vägtrafikolycka avses ”en olycka som inträffat i trafik på väg som allmänt används för 
trafik med motorfordon, vari deltagit minst ett fordon i rörelse och som medfört personskada” 
(Trafikverket 2016). Gående som omkommit till följd av fallolyckor, även kallad fotgängare-
singelolycka, i vägtrafik finns därför inte med i den officiella statistiken över trafikolyckor med 
personskador (Trafikverket 2016 och Berntman 2015).  

Den officiella statistiken baseras enbart på polisrapporterade skadade (Berntman 2015). Först 
med tillgång till sjukvårdsdata har både omfattningen och allvarligheten med oskyddade 
trafikanters singelolyckor uppmärksammats (Berntman 2015). 
 
Databasen Strada är Trafikverkets nationella informationssystem om skador och olyckor i 
vägtransportsystemet där både polisens och sjukhusens registreringar finns (Trafikverket 2016). 
Mer information om Strada finns i kapitel 3.5.1. 
 

Antalet omkomna och skadade i vägtrafiken beror på en rad faktorer, t.ex. 
trafiksäkerhetsåtgärder, trafikarbete och många andra omvärldsfaktorer (Trafikverket 2016). 
Även självmord som skett i trafiken räknas in i trafikdöda och de står för ca 10 % av antalet 
trafikdöda (Trafikverket 2016). 

Som omkommen vid vägtrafikolycka räknas en person som avlidit inom 30 dagar till följd av 
olyckan (Trafikverket 2016). Som allvarligt skadad definieras den som i samband med en 
vägtrafikolycka fått en skada som ger minst 1 procents medicinsk invaliditet (Trafikverket 
2016). Medicinsk invaliditet är ett begrepp som används av försäkringsbolagen för att värdera 
funktionsnedsättningar oberoende av orsak (Trafikverket 2016).  

Alkohol- och/eller drogpåverkade trafikanter påverkar trafiksäkerheten negativt trots den höga 
andelen nyktra förare på 99,77 % (Trafikverket 2016). Under 2015 omkom 75 personer i 
alkohol- och/eller drogrelaterade trafikolyckor, vilket motsvarar nästan 30 procent av det totala 
antalet omkomna i vägtrafikolyckor (Trafikverket 2016).  
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3.3.2 Trafikolyckor i Sverige med fokus på gåendeolyckor 

Under 2015 omkom 259 personer i vägtrafikolyckor i Sverige och jämfört med medelvärdet för 
2006–2008 har antalet omkomna minskat med 41 procent, vilket medför en genomsnittlig årlig 
minskning på cirka 6 procent (Trafikverket 2016). Antalet omkomna bilförare och 
bilpassagerare samt motorcyklister har ökat jämfört med 2014, medan antalet omkomna 
mopedister, cyklister och gående minskat (Trafikverket 2016).  

Antalet omkomna fotgängare i kollision med motorfordon under 2015 var 28 stycken och det 
är det lägsta på lång tid (Trafikverket 2016). Resultatet från Trafikverket (2016) exkluderar 
fotgängare-singelolyckor, då de enbart utgår ifrån den officiella statistiken för Sverige. Mer än 
3000 fler fotgängare skadas allvarligt i en fallolycka årligen än i en kollissionsolycka med 
motorfordon (Berntman 2015).  

2014 skadades omkring 4900 personer allvarligt i trafiken, exkluderat fotgängare-singelolyckor 
(Trafikverket 2016). Med fotgängare-singelolyckor inräknat så skadades omkring 7500 
personer allvarligt i trafiken (Trafikverket 2016). Därmed stod fotgängare-singel för omkring 
35 % av alla allvarligt skadade i trafiken i Sverige år 2014.   

Enligt Nilsson (1986) och Öberg (2011) svarar fotgängare för ca en tredjedel av alla som skadas 
i trafiken och är därmed den trafikantgrupp som är mest utsatt för skador. Vidare menar (Öberg 
2011) att olyckstypen fotgängare-singelolyckor, trafikolyckor där fotgängare skadar sig utan att 
någon annan part varit involverad, står för 85 % av fotgängares trafikolyckor.  

Av de som omkommer i trafiken är det omkring 100-120 personer som är 65 år eller äldre 
(Vägverket konsult 2007) och det motsvarar ungefär 20 % av alla trafikdöda. Detta trots att 
äldre personer deltar till 10 % i trafiken (MSB 2013). 

Personer över 65 år är kraftigt överrepresenterade vid alla slags trafikolyckor förhållandevis till 
mängden äldre i trafiken (MSB 2013). Av de fotgängare som omkom 2015 var nästan hälften 
65 år eller äldre, men här är inte fotgängare-singelolyckor inräknade (Trafikverket 2016).  
 
Statistiken, då fotgängare-singel är medräknade, visar på att 32 % av alla trafikdödade som är 
65 år eller äldre omkommer som fotgängare varav nästan hälften av dem förolyckas på 
övergångställen (Vägverket konsult 2007 och MSB 2013). Det är även många äldre fotgängare 
som omkommer vid passager av olika slag och den vanligaste dödsorsaken är skallskador 
(Vägverket konsult 2007). Vidare menar både Vägverket konsult (2007) och MSB (2013) att 
alkohol sällan är relaterat till olyckor gällande äldre fotgängare i trafiken.  
 

Enligt Larsson (2009) var det fler fotgängare som dog eller blev svårt skadad vid dagsljus än 
vid mörker under perioden 2003-2007 i tätbebyggt område. Vidare visar Larssons (2009) studie 
för tätbebyggt område på att flest antal döda var vid vått väglag och minst antal döda på väglaget 
is/snö. Antalet svårt skadade i tätbebyggt område var högst på torrt väglag och minst antal svårt 
skadade på väglaget is/snö. Enligt MSB (2014) beror fotgängares olyckor främst på dålig 
snöröjning och halkbekämpning och att de sker under vintermånaderna, november till och med 
mars. 



 

15 

  

Wallberg & Wärnhjelm (2007) menar på att trafikseparering i korsningar där flera trafikslag 
möts är särskilt viktigt för säkerheten. Den vanligaste dödsorsaken för fotgängare är kollision 
med motorfordon och den vanligaste orsaken till allvarligt skadad för fotgängare är kollision 
med cykel/moped enligt Larsson (2009). Som tidigare nämnt menar Berntman (2015) att 
singelolyckor är den vanligaste orsaken till allvarligt skadad för fotgängare. 

Enligt Ekman (1997) löper äldre störst risk för olyckor på övergångsställen. Ekman (1997) 
menar även att bilflödet har stor inverkan på fotgängares risk på övergångsställen. När bilflödet 
är större än cirka 200 fordon per timme i en tillfart blir fotgängarrisken påtagligt större (Ekman 
1997).  

Många studier visar på att äldre kvinnor är den mest utsatta gruppen i trafiken gällande 
gångtrafikanter samt att skadorna oftast blir allvarligare för kvinnor än för män (bland annat 
Larsson 2009 och Nilsson 1986). Över 70 % av de äldre gångtrafikanterna som skadade sig var 
kvinnor enligt Larsson (2009).  

Åtgärder och utredningar sker konstant i landet och enligt Larsson (2009) minskar antalet 
olyckor, men inte i den utsträckningen för att nå nollvisionen inom en snar framtid.  
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3.4 Passager – olika utformningar, trafikregler och säkerhetsåtgärder 

Passager är ett samlingsnamn för olika typer av utformning där gående och cyklister ska korsa 
vägen. 

Följande lagar, förordningar och regler styr vad som gäller för och berör GC-passager 
(gatubolaget): 

 Trafikförordningen (1998:1276), TrF (Trafikregler och beteenden) 
 Vägmarkesförordningen (2007:90), VMF (Bestämmelser om anvisningar för trafik och 

utmärkningar) 
 Förordningen om vägtrafikdefinitioner (2001:651), FVD (Definitioner) 
 Vägar och gators utformning, Vägverket och Svenska kommunförbundet (2004:80), 

VGU (Utformning) 

Alla vägmärken och vägmarkeringar som nämns i detta kapitel finns på sida 9. Bilderna i 
detta kapitel är redigerade från boken Lugna gatan!. 

 

3.4.1 Trafikregler för cyklister  

Definitionen av en cykel finns i ord- och begreppslistan. En cyklist övergår till gående när hen 
hoppar av cykeln och istället styr cykeln. Cyklister och mopedister som skall köra ut på en 
cykelpassage skall ta hänsyn till fordon som närmar sig överfarten, bl.a. avståndet till och 
hastigheten hos fordonet, och får inte korsa vägen om det orsakar hinder eller fara. (6 kap 6 § 
trafikförordningen) 

Cyklister och mopedister som skall köra ut på en cykelpassage skall ta hänsyn till fordon som 
närmar sig överfarten, bl.a. avståndet till och hastigheten hos fordonet, och får inte korsa vägen 
om det orsakar hinder eller fara. (6 kap 6 § trafikförordningen) 

Huvudregeln är att cyklister och mopedister skall färdas efter varandra. Den regeln gäller inte 
bara på körbanan utan också på vägrenen och cykelbanan. Finns det tillräckligt med utrymme, 
får man dock köra i bredd, om det kan ske utan fara eller olägenhet. (6 kap 1 § 
trafikförordningen) När du korsar en gångbana, kör ut från en fastighet, parkeringsplats eller 
när du kör på en gågata och i ett gångfartsområde, måste du alltid lämna de gående företräde. 
Hastigheten får inte överskrida gångfart. (8 kap 1 § trafikförordningen) 

Om du efter sväng i en korsning skall passera ett bevakat övergångsställe, skall du lämna 
företräde åt alla gående som på rätt sätt har gått ut på eller just skall gå ut på övergångsstället. 
(3 kap 60 § trafikförordningen). Vid obevakade övergångsställen har du väjningsplikt mot 
gående och skall anpassa hastigheten så att de gående på eller vid övergångsstället inte utsätts 
för fara. Om det behövs för att låta de gående passera måste du stanna. (3 kap 61 § 
trafikförordningen) 

Fordonsförare har väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller 
just ska färdas ut på cykelöverfarten.   
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3.4.2 Obevakat övergångsställe 

 

 

Övergångsställen ska utmärkas med vägmärket B3 Övergångsställe och vägmarkeringen M15 
Övergångsställe och markeringens längd ska minst vara 2,5 meter där den högsta tillåtna 
hastigheten är 60 km/h (Trafikverket 2012b).  

Fordon får inte köras om strax före eller på ett obevakat övergångställe (TrF, 3 kap. 40§). 
Fordon har väjningsplikt för gående som ska gå ut på eller just gått ut på övergångsstället (TrF, 
3 kap. 61§).  Även då fordon har väjningsplikt för gående ska den gående ta hänsyn till 
hastigheten hos de fordon som närmar sig (Thulin 2007 och TrF, 7 kap. 4§).  

Enligt Trafikverket (2012) ska det vara en tydlig gräns mellan gångbana och körbana och 
utformningen ska vara lätt att förstå för alla. Obevakade övergångsställen ska inte finnas på 
vägar där högsta tillåtna hastighet är högre än 60 km/h (Trafikverket 2012b). 

Figur 2 illustrerar ett obevakat övergångställe med märket M15 Övergångsställe där cyklister 
och gående inte är separerade.  

Enligt Ekman (1997) är risken för olycka på övergångsställen med refug signifikant lägre än 
där refug saknas. För att få ett säkrare och tryggare övergångsställe, då sekundärgatan är bredare 
än 8 m, är det lämpligt att bygga en refug (Gatubolaget). Figur 3 illustrerar ett GC-
övergångsställe med refug där cyklister och gående inte är separerade. 

Ett obevakat övergångsställe och cykelöverfart har den fördelen att den är relativt billig att 
anlägga (Gatubolaget). Trafikflödet blir oftast bättre vid obevakade CG-övergångsställen, 
beroende på trafikmängd, då det oftast inte bildas bilköer eller att trafikanterna behöver vänta i 
onödan. 

Vid en delad cykelöverfart och övergångsställe som ligger nära korsning bör cykelöverfarten 
ligga närmast korsningen (Gatubolaget) och markeras med vägmarkeringen M15 
Övergångsställe för gående och M16 Cykelpassage eller cykelöverfart för cyklister för att 
trafikanterna ska förstå uppdelningen.   

Figur 2. Obevakat GC-övergångsställe 
Figur 3. Obevakat GC-övergångsställe med refug 
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3.4.3 Signalreglerat (bevakat) övergångsställe 

 

 

Fordon ska följa trafiksignalerna, stanna vid stopplinje samt lämna gående företräde (TrF, 1 
kap. 19§, 3 kap. 60§). Även då fordon har väjningsplikt för gående ska den gående ska ta hänsyn 
till hastigheten hos de fordon som närmar sig samt följa trafiksignalerna (Thulin 2007 och TrF, 
7 kap. 4§). Övergångsställen ska utmärkas med vägmarkeringen M15 Övergångsställe 
(Trafikverket 2012b). 

Signalreglerade korsningar ska alltid vara belysta (Trafikverket 2012b). Vid separering av 
gående och cyklister ska vägmarkeringen M15 Övergångställe och M16 Cykelpassage eller 
cykelöverfart användas. 

Figur 4 illustrerar ett bevakat GC- övergångsställe utan refug medan figur 5 illustrerar ett GC- 
övergångsställe med refug. Som tidigare nämnt minskar risken för olyckor om GC-
övergångsstället har refug vid bredare sekundärgator än 8 m.   

Vid signalreglerade korsningar krävs det att trafikanten respekterar signalljusen och enbart 
kör/går när det är grönt för att ha en god funktionalitet (Gatubolaget). Vid lägre trafikdensitet 
ökar risken att den gående går mot rött ljus då den anser att det är meningslöst att stoppa vid 
rött ljus om det ändå inte kommer några bilar (Gatubolaget). Vid hårt trafikerad väg underlättar 
signalregleringen för gående att korsa vägen och en större säkerhet upplevs vid denna 
utformning (Gatubolaget).   

Signalregleringen kan dock ge en falsk säkerhet, beroende på att trafikanterna oftast inte är lika 
uppmärksamma på korsande trafik som vid en obevakad korsning (Gatubolaget). En annan 
nackdel är att signalregleringen oftast ökar emissioner och buller (Gatubolaget).  

Då fordon, efter att ha svängt i en korsning, passerar en signalreglerad (bevakad) och 
övergångsställe skall han köra med låg hastighet och har väjningsplikt mot cyklister, 
mopedförare klass II och gångtrafikanter som på rätt sätt cyklat/gått ut på eller just ska köra ut 
på övergångsstället. Bilisten ska alltså släppa fram cyklister och gångtrafikanter efter 
högersväng även om fordonet har grönt ljus. (Trf 3 kap. 60§). 

Figur 4. Signalreglerat (bevakat) GC-övergångsställe 

Figur 5. Bevakat GC-övergångsställe med refug 
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3.4.4 Obevakad GC-passage – upphöjd över körbanan och utan vägmärke eller 
vägmarkering 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordon har ingen väjningsplikt för gående, cyklister eller mopedister (klass II) på en gemensam 
GC-passage utan vägmärke eller vägmarkering, men fordonet ska anpassa hastigheten så att 
gående, cyklister och mopedister (klass II) kan passera GC-passagen utan fara (TrF, 3 kap. 61§). 

Fordon får inte köras om strax före eller på en obevakad GC-passage (TrF, 3 kap. 40§). En 
förhöjning av en GC-passage förändrar inte trafikanters befogenheter utan samma regler gäller 
för förhöjda som för ej förhöjda GC-passager (Trafikverket 2012b).  

Figur 6 och 7 illustrerar obevakade GC-passager utan vägmärke eller vägmarkering som är 
upphöjda över körbanan. Då gatubredden är bredare än 8 m i figur 7 har en refug lagts till för 
att bidra till en säkrare trafiklösning.  

För att trafikanter lättare ska uppmärksamma GC-passage utan vägmärke eller vägmarkering 
höjs ofta GC-passagen upp och ges en avvikande färg (Gatubolaget). Den avvikande färgen kan 
dock invagga gående och cyklister i falsk säkerhet om de tror att färgen gör att fordonen ska 
släppa förbi dem (Gatubolaget). Gående och cyklister måste veta att avvikande färg på överfart 
inte automatiskt ger dem företräde i trafiken (Gatubolaget). 

Förhöjd GC-passage ger en hastighetsdämpning vilket ökar säkerheten för både gång-, cykel- 
och andra trafikanter (Gatubolaget). En nackdel för gående och cyklister är att stor vaksamhet 
krävs vid GC-passager utan vägmärke eller vägmarkering och att framfarten för dem hindras 
med fördröjning och osäkerhet som följd (Gatubolaget). Däremot kan gående och cyklister bli 
ouppmärksamma om passagen är för säker och då tror de att de har företräde (Gatubolaget). 
Därför anser Gatubolaget är det en viss risk med denna utformning.  

Vidare menar Gatubolaget att förhöjd GC-passage kan ha en avvisande effekt på biltrafiken 
pga. tidsförlust. En följd blir då att bilisten väljer att köra en annan väg och olycksskaderisken 
förhöjs då på en annan gata (Gatubolaget). Speciellt överflyttning av tung trafik till annan väg 
beroende på förhöjd GC-passage, kan ge stora konsekvenser enligt Gatubolaget. Tidsförlusten 
är bara några sekunder och detta vägs upp av GC-trafikanternas förbättrade framkomlighet 
(Gatubolaget). 

Figur 6. Obevakad GC-passage där cyklister och gående 
är separerade, upphöjt över körbana utan vägmärke eller 
vägmarkering 

Figur 7. Obevakad GC-passage, upphöjt över 
körbana utan vägmärke eller vägmarkering 
med refug 
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En annan nackdel är att det är relativt kostsamt att förhöja en GC-överfart och ett billigare 
alternativ kan vid liknande förhållanden väljas att i stället för förhöjd GC-passage anlägga 
vägbula innan GC-passagen (Gatubolaget). 

Gatubolaget menar på att gupp på vägbana halverar skaderisken och att detta även borde gälla 
för upphöjd GC-passage. Däremot ger upphöjda GC-passager negativa effekter i form av buller 
och skakningar och det är därför olämpligt att göra upphöjda överfarter där busslinjer passerar 
(Gatubolaget).  

En förhöjning av asfalt kan ge sättningar och spårbildningar med tiden. Istället kan färdiggjutna 
betongelement användas då dessa har låg fuktabsorption och hög beständighet mot frost och 
därför uppkommer inte så stora problem med detta material (Gatubolaget).  

Det finns även obevakade GC-passager, utan vägmärke eller vägmarkering, där trottoaren är 
nedsänkt för att underlätta framkomligheten för barnvagnar och rullstolsburna. 

 

3.4.5 Obevakat övergångsställe vid cirkulationsplats 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cirkulationsplats ska utmärkas med påbudsmärket D3 Cirkulationsplats och ska endast 
användas tillsammans med vägmärket B1 Väjningsplikt eller vägmärket B2 Stopplikt 
(Trafikverket 2012b).  

Gående ska ta hänsyn till avståndet till fordonen och dess hastighet när de ska korsa vägen (TrF, 
7 kap. 3,4§). Fordon har väjningsplikt mot gående på övergångsstället och ska också väja för 
andra fordon vid väjningslinjen (TrF, 3 kap. 61§). 

Refug ska förses med påbudsmärket D2 Påbjuden körbana (Trafikverket 2012b). Figur 8 
illustrerar en cirkulationsplats med obevakade övergångställen med refug. 

Cirkulationsplatser ska alltid förses med belysning och den belysningstekniska kvaliteten ska 
minst vara lika hög som den högsta av de anslutande vägarnas belysningstekniska kvalitet 
(Trafikverket 2012b). Om de anslutande vägarna är obelysta ska belysningsklass C4 väljas 
(Trafikverket 2012b). 

Figur 8. Obevakat övergångsställe vid cirkulationsplats 



 

21 

  

Cirkulationsplats används där det går reguljär busstrafik eller då biltrafikflödet är större än cirka 
3000f/åmvd, vilket anses som relativt stort flöde, och där hastighetsbegränsningen är 50 km/h 
(Gatubolaget).  

Övergångsstället ligger utanför cirkulationsplatsen och samma trafikregler gäller här som vid 
övergångsställe vid korsning (Gatubolaget). 

Om väjningslinjen ligger relativt långt från korsningen får fordonen stående vid denna sämre 
sikt mot korsningen (Gatubolaget).  

 

3.4.6 Kortare avsmalning vid obevakat övergångställe med refug 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varningsmärket A5 Varning för avsmalnande väg ska sättas upp vid väsentlig avsmalning på 
en väg med tät och snabb trafik (Trafikverket 2012b). På övriga vägar ska varningsmärket sättas 
upp om avsmalningen inte är väl synlig på tillräckligt avstånd för dem som färdas på vägen. 
(Trafikverket 2012b). 

Trafikreglerna är densamma oavsett avsmalningen, dvs. fordon har väjningsplikt mot gående 
på övergångsstället (Trafikverket 2012b).  

Avsmalningar görs oftast på vägar där busslinjenätet går för att göra det säkrare för 
passagerarna när de kliver av bussen (Trafikverket 2012b). Däremot kan denna utformning 
skapa bilköer ifall det inte enbart är en bussgata samt beroende på trafikmängden.   

Figur 9 illustrerar en avsmalnad väg vid obevakat övergångställe med refug där både bussar 
och privata fordon får vistas. Avsmalnade vägar behöver inte ha refug så som figur 9 visar, utan 
trottoaren kan istället bli bredare vid avsmalningen och istället skapa en fil just vid 
avsmalningen.  

  

Figur 9. Kortare avsmalning vid obevakat övergångställe med refug 
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3.4.7 Obevakat övergångställe med gupp och refug eller vägkudde och refug 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gupp ska markeras med markeringen M17 Farthinder, men om farthindret är utformat för lägre 
hastigheter än den tillåtna eller trafikanten bedöms kunna bli överraskad av trafikhindret ska 
varningsmärket A9 Varning för farthinder sättas upp (Trafikverket 2012b). För att varna 
trafikanter för gående kan övergångsstället utmärkas med märket A14 Varning för gående 
(Trafikverket 2012b). 

Förhöjning av ett övergångsställe förändrar inte trafikanters befogenheter utan samma regler 
gäller (Trafikverket 2012b).  

Gatubolaget menar på att gupp på vägbana halverar skaderisken. Som tidigare nämnt sker en 
tidsförlust för fordonen vid gupp samt att gupp anses som besvärliga. På grund av detta kan 
fordonen välja att ta en annan väg vilket ökar flödet på de andra vägarna. För att lösa detta kan 
vägkudde väljas istället för gupp då fordon inte upplever dessa som lika besvärliga. 

Figur 10 illustrerar ett obevakat övergångsställe med gupp och refug. Denna typ av lösning 
förstärker övergångsstället då upphöjningen gör gående och cyklande väldigt synliga för övrig 
trafik. 

Figur 11 illustrerar ett obevakat övergångsställe med vägkuddar och refug. Refugen samt 
varningsmärken gör fordonen uppmärksamma på övergångsställe och reducerar hastigheten hos 
fordonen vilket gör övergångstället mer säkert. 

 

  

Figur 10. Obevakat övergångsställe med 
gupp och refug 

Figur 11. Obevakat övergångställe med 
vägkuddar och refug 
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3.5 Metoder för insamling och analysering av trafikanters säkerhet, 

framkomlighet och trygghet 

Riskkänsligheten och upplevelsen varierar beroende på individen och därav krävs fler 
kompletterande studier, ofta på olika platser med olika testpersoner (Wallberg & Wärnhjelm 
2007). I det här underkapitlet presenteras några av alla de metoder som finns gällande insamling 
av data och analysering av detta gällande trafiksäkerhet och trygghet. 

 

3.5.1 Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition)  

Strada är ett informationssystem där uppgifter från både polisen och sjukvården sammanförs 
(Vägverket 2007). Polisen registrerar in trafikolyckor och denna registrering är rikstäckande i 
Strada sedan årsskiftet 2003 (Vägverket 2007).  

Den information som fås via sjukvården redovisas i en bilaga om sjukvårdsstatistik, då det i 
dagsläget inte finns en heltäckande registrering till Strada från sjukvården, och den officiella 
statistiken baseras endast på polisrapporterade olyckor (Vägverket 2007).  

Den bristfälliga trafikstatistiken innan Strada fanns hade stora mörkertal i rapporteringen och 
detta ledde till att trafiksäkerhetsproblem underskattades och att felaktiga prioriteringar gjordes 
(Vägverket 2007). Av regeringen fick Vägverket i oktober 1996 uppdraget att införa ett nytt 
informationssystem för skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet: Strada (Vägverket 
2007). Regeringsuppdraget genomfördes i samarbete med Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen, 
Statens institut för kommunikationsanalys, Statistiska centralbyrån och Sveriges kommuner 
och landsting (Vägverket 2007). 

Nollvisionen beslutades 1997 av riksdagen och utvecklingen och införandet av Strada startades 
under 1998-2000 för att få en bra överblick var insatser ger störst effekt och därmed minska 
antalet personskador (Vägverket 2007).  

För att få tillgång till Strada uttagswebb ges en kurs där man går igenom bland annat de 
sekretesslagar som gäller vid uttag av data från Strada och man måste skriva på ett 
sekretessdokument (Transportstyrelsen 2016). Personer med behörighet kan ge ut ett 
avpersonaliserat material i form av Excel-fil till bland annat studenter.  

Den 1 januari 2015 införde sjukvården en ny rutin för registrering där denna framförallt syftade 
till att säkra upp att ingen registrerades i Strada utan patiensens samtycke (Transportstyrelsen 
2016). Denna rutin syftar även till att ensa insamlingsmetodiken samt att höja kvaliteten på den 
information som registreras med avseende på position och olycksbeskrivning 
(Transportstyrelsen 2016). Under 2015 registrerades färre patienter, men numera har rutinen 
gett en positiv effekt och andelen registrerade olyckor med angiven position/plats samt en mer 
användbar olycksbeskrivning har ökat jämfört med tidigare år (Transportstyrelsen 2016). Under 
2014 hade polisen många bortfall i registreringen till Strada då de använde sig av det numera 
nerlagda utredningsstödsystemet PUST (Transportstyrelsen 2016).  
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Endast skadefall som inträffat inom ett vägtransportområde där person uppsöker vård på ett 
akutsjukhus eller remitteras till ett akutsjukhus till följd av sina skador registreras till Strada 
(Vägverket 2007). Olyckor som skett på platser så som parker, parkeringshus, taxistationer, 
industriområden, hamnområden, privata tomter, enskilda områden, idrottsplatser, skogsstigar 
eller kyrkogårdar registreras alltså inte i Strada då dessa platser inte räknas till 
vägtransportområde (Vägverket 2007). Troligen redovisas endast 35-50 % av det faktiska 
antalet trafikskadade personer i landet (Vägverket 2007). 

Det finns ett stort mörkertal hos polisens rapporterade olyckor för oskyddade trafikanter, på 
vintern kan mörkertalet uppgå till hela 85 % (Öberg 2011). Under resterande årstider ligger 
denna siffra på 60-70 % (Öberg 2011).  

Gällande mörkertalet för registreringar från sjukhuset kan de bero på flera orsaker, bland annat 
att den skadade inte har uppsökt akutsjukvård eller att den skadade uppsökt sjukvård på annat 
sätt som t.ex. via öppenvårdsmottagningar eller privatläkarmottagningar som inte registrerar in 
till Strada (Trafikkontoret 2008). Andra bortfall från statistiken kan bero på att 
sjukvårdspersonalen glömt bort att registrera olyckan eller fyllt i olycksrapporten på fel sätt 
(Trafikkontoret 2008). 

 

3.5.2 Gåtur 

I bland annat USA, Storbritannien och Nya Zeeland används Post-Occupancy Evaluation 
(POE) som är en metod där frågeformulär, intervjuer, platsbesök och observationer utförs 
systematiskt (National Academy Press 2001). Denna metod används för utvärdering av 
byggnader för att dels upprätta förslag till åtgärder i befintlig miljö och inte specifikt för 
diskussion mellan brukarna och fastighetsägarna (De Laval 1998). Metoden har sedan 
utvecklats och specialiserats beroenden på beställarens syfte (National Academy Press 2001). 
En variant av POE är Gåtur som utvecklades i Danmark av Ivor Ambrose (De Laval 1998). 

Ambroses metod Gåtur är en form av datainsamling (De Laval 1998) där målet är att förbättra 
kännedomen om området, att efterpröva förväntningar på den planlagda miljön och att skapa 
nya intryck genom upplevelser på turen (Ambrose 1990).  

Amborse (1990) beskriver metoden Gåtur som en rundtur i bebyggelsen med brukare och 
organisationspersonal där Gåturen inleds med att projektledaren förklarar hur man ska gå 
tillväga. Deltagarna utför Gåturen och en genomgång av upplevelserna sker omedelbart efter 
sista stoppet där målet är att få en bild av deltagarnas synpunkter (Ambrose 1990).  

Det är viktigt att rutten är fastlagd på förhand och man bör inte ha fler än 15 stoppunkter. De 
Laval (1998) rekommenderar 8-10 stoppunkter för att man inte ska dra ut på tiden alltför 
mycket.  

Vidare menar Ambrose (1990) att deltagarantalet inte bör överstiga 20 personer och att 
deltagarna väljs bland boenderepresentanter, förvaltningspersonal och teknisk-administrativ 
personal från förvaltningssidan.   
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Efter Gåturen förslår Ambrose (1990) att ett grupparbete ska utföras med cirka fyra personer 
per grupp som diskuterar utvalda ämnen. En ytterligare diskussion med alla deltagarna 
genomförs efter grupparbetet för att sammanfatta gruppernas ställningstagande där man 
eftersträvar att få fram olikheterna i synpunkterna och intressen (Ambrose 1990).  

Ambroses Gåtur tar mellan fyra timmar till en hel dag och Ambrose redovisar Gåturen 
stoppunkt för stoppunkt med listor över negativa och positiva synpunkter och förslag till 
ändringar eller förbättringar i en rapport (De Laval 1998). Ambrose (1990) menar på att 
rapporten är en viktig del av Gåturen så att synpunkterna tas med vid eventuella framtida 
utvärderingar av området. 

Sammansättningen av deltagarna påverkat resultatet genom att deltagarna observerar hur de 
andra i gruppen beter sig och anpassar sig delvis därefter (Wester & Hultgren 2006 och 
Nordström 2002). Wester och Hultgrens (2006) studie visar på att man hade fått ett annat 
resultat om inte andra deltagare hade stått bredvid när man analyserade området. Nordströms 
(2002) studie trycker på vikten av lugn och ro för deltagarna och att andras frågor och 
synpunkter kan störa. Hon menar även på att projektledaren kan påverka resultatet och att det 
är en stor fördel om deltagarna skriver ner sina egna reflektioner då detta beskriver platsen bäst 
ur deras perspektiv. Wester och Hultgren (2006) menar på att man påverkas mycket av 
människorna runtomkring sig och får inte alls samma upplevelse som om man hade gått själv. 

Nordström (2002) anser dock att dialog mellan deltagarna också kan vara något positivt, men 
att detta helst kan ske efter Gåturen så att man inte blir för påverkad av varandras åsikter och 
inte får fram sin åsikt. Både Nordström (2002), Wester och Hultgren (2006) samt Amborse 
(1990) menar på att heterogenitet är att eftersträva då allas åsikter är värdefulla och bidrar till 
en bra analys och att målet är att få en ökad förståelse för invånarnas åsikter. 
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3.5.3 Serial Vision  

Serial Vision är en analysmetod framtagen av Gordon Cullen som presenteras i hans bok The 
Concise Townscape från 1971. Syftet med boken var att knyta samman den splittrade 
stadsmiljön och skapa dramatik mellan de olika delarna (Cullen 1971). Denna metod använder 
sig av den mänskliga upplevelsen som redskap för att analysera staden och dess platser som 
tillsammans bildar en komposition som påverkar våra känslor (Cullen 1971).  

Serial Vision går ut på att man färdas genom ett förbestämt stråk och iakttagelser redovisas 
genom skissteknik i en serie bilder. Denna metod utgår enbart från synen och den visuella 
upplevelsen då Cullen (1971) anser att synen är grunden till upplevelsen av omgivningen och 
de andra sinnena är komplement. Cullen (1971) menar att när man rör sig genom staden ändras 
den visuella upplevelsen och att alla gaturum längst med stråket bidrar till upplevelsen och bör 
därför ses och analyseras som en enhet.   

 

3.5.4 Metod för analys av den offentliga platsen 

Denna metod är framtagen av Jan Gehl som menar på att när man studerar en stads historia ser 
man tydligt den urbana strukturen och planeringen som har influerats människans beteende och 
hur staden fungerar (Gehl 2010). Genom en inventering av platsen kan man identifiera utifrån 
fysiska element om platsen utformning bidrar till trygghet (Wallberg & Wärnhjelm 2007). 
Gehls metod behandlar rörelse, vistelse och möjligheterna till mångfald genom en inventering 
av utbredningsområdet där fyra villkor studeras. Dessa fyra villkor presenteras mer i detalj 
nedan.  

 

Samla eller sprida  

Längs med fasaden och i gaturummet 
bidrar de små enheterna och korta 
avstånden mellan entréerna till ett 
spännande gaturum (Gehl 1980). Att 
samla funktioner och verksamheter 
medför att människor samlas och detta 
gynnar rörelsen, se illustration i figur 12 
(Gehl 1980). Under inventeringen räknas 
antalet enheter och entréer mot gatan 
(Gehl 1980). 

  

Figur 12. Samla eller sprida (Gehl 1980) 
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Integrera eller segregera 

En blandning av olika funktioner, 
aktiviteter och människor som får 
möjlighet att verka tillsammans, det vill 
säga integration av verksamheter, skapar 
mångfald (Gehl 1980). Under 
inventeringen studeras vilka typer av 
verksamheter som finns i byggnaderna 
(Gehl 1980). Verksamheters placering 
och dess påverkan illustreras i figur 13. 

Inbjuda eller avvisa 

Semi-privata ytor skapar ofta förvirring 
för brukarna, så en mjuk övergång mellan 
de privata och offentliga rummen är viktigt 
för rörelsen (Gehl 1980). Detaljer som 
bidra till en semi-privat yta kan vara en 
trappa som kommer ut i gatan eller en bänk 
vid en entré, men även inblickar till 
innegårdar mellan husen (Gehl 1980). 
Under inventeringen antecknas semi-
privata ytor. Detta illustreras i figur 14. 

Öppna upp eller stänga ute 

Enligt Gehl (1980) handlar trygghet i 
staden om att se och synas. Öppna fasader 
mot gatan skapar trygghet och bidrar till 
rörelse under hela dygnet (Gehl 1980). 
Under inventeringen studeras fasader och 
hur vida de var öppna eller slutna, men 
Gehl (1980) menar på att det inte alltid 
finns någon tydlig gräns och där fasaderna 
är odefinerbara utesluts klassificering.  
Illustration över öppna och slutna fasader 
visas i figur 15. 

Gehls metod behandlar även fem motsatsförhållanden som antingen förhindrar eller möjliggör 
främst kontakt i staden, men även rörelse och vistelse (Gehl 1980). Denna del av inventeringen 
behandlar murar i staden, avstånd i gaturummet, hastigheter för gående och trafik, rörelse i olika 
plan och orientering i det offentliga rummet.  

 

  

  Figur 13. Integrera eller segregera (Gehl 1980) 

   Figur 14. Inbjuda eller avvisa (1980) 

   Figur 15. Öppna upp eller stänga ute (Gehl 1980) 



 

28 

  

3.5.5 ACRES (The Active Commuting Route Environment Scale) 

ACRES är ett verktyg där fotgängare och cyklister skattar sina färdvägsmiljöer utifrån 
egenskaperna trygg miljö och stimulerande miljö (Wahlgren & Schantz 2011). Syftet med 
metoden är att undersöka vilka faktorer som bidrar till en upplevd trygghet och stimulerande 
miljö och detta görs via skattning av olika sekvenser av cyklistens totala färdväg för att 
möjliggöra en jämförelse avseende vilka fysiska element som genererar en viss känsla 
(Wahlgren & Schantz 2011).  
 
Metoden kan användas för olika ändamål. Den ena är att göra det möjligt för utvärderingar av 
hur olika element är klassade i form av trafik, fysiska och sociala miljövariabler (Wahlgren & 
Schantz 2011). Genom att använda färdvägsmiljöskalan ACRES kan den upplevda tryggheten 
bedömas utifrån hur brukargruppen gående och cyklister upplever platsen (Schantz 2012). 
 

3.5.6 Intervjuer 

Intervjuer är en form av utfrågningar som kan ske genom personlig direktkontakt eller via 
telefon, men även en dialog som förs via mail eller sms kan också kategoriseras som intervju 
(Björklund & Paulsson 2015).  

Det finns många olika former av intervjuer, men syftet är att samla in primärdata, dvs. data som 
samlats in i syfte att användas i den aktuella studien (Björklund & Paulsson 2015). Några av de 
olika formerna presenteras nedan. 

Strukturerad intervju - Alla frågor är bestämda på förhand och tas upp i en bestämd ordning. 

Semi-strukturerad intervju - Ämnesområdena är bestämda och frågorna formuleras efter 
hand och tas upp när undersökaren anses vara lämplig med tanke på exempelvis respondentens 
svar eller reaktion på tidigare ställda frågor. 

Ostrukturerad intervju - Intervjun kan vara utformad som ett samtal där frågorna uppkommer 
efterhand. 

Intervjuer kan bandas, nedtecknas eller memoreras, ske med en person i taget eller i grupp och 
antalet frågor och tiden som avsätts för intervjun kan variera avsevärt (Björklund & Paulsson 
2015). Vid känsliga intervjuer kan det vara lämpligt att memorera och göra noteringar direkt 
efter intervjun istället för att anteckna eller banda då man oftast får fullständigare svar om 
intervjun ses som ett samtal (Björklund & Paulsson 2015).  

Björklund & Paulsson (2015) anser att det är lämpligast att i största möjliga mån undvika 
ledande frågor, men vid ledande frågor är det viktigt att undersökaren vet om hur ledande 
frågorna är. 

Intervjuer ger även möjlighet till en djupare förståelse då man har möjlighet att tolka andra 
signaler, så som kroppsspråk, samt att frågorna kan anpassas till varje individ och dennes 
tidigare svar (Björklund & Paulsson 2015). Dock är intervjuer tidskrävande och ibland 
kostsamma till följd av resor (Björklund & Paulsson 2015). 
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3.5.7 Enkät  

Ett antal standardiserade frågor med svarsalternativ som är bestämda på förhand delas ut till 
deltagarna (Björklund & Paulsson 2015). Svarsalternativen kan exempelvis vara graderade på 
en skala från 1 till 5 eller vara ja/nej-alternativ, men respondenten kan även ha möjligheten att 
svara mer öppet och beskrivande (Björklund & Paulsson 2015). Det är även viktigt hur man 
formulerar frågorna så att de begrips av respondenterna. 

Antalet, målgrupp och på vilket sätt man sänder ut enkäten till kan variera avsevärt och bestäms 
beroende på vad som anses lämpligast för att finna svar på den typ av frågor man ställt 
(Björklund & Paulsson 2015). Exempel på sätt att dela ut enkäten på är mail, ordinarie post och 
för hand.  

Enkäter reducerar oftast riskerna för opartiskhet då undersökarens egen uppfattning om 
verkligheten inte påverkar och inga extra signaler som så miner eller ansiktsuttryck ges 
(Björklund & Paulsson 2015). Det krävs även en relativt liten arbetsinsats för att få fram ett 
stort underlag av primärdata och en enkät upplevs inte lika påträngande som intervjuer då 
respondenten kan svara när denne har tid och avbryts inte i sitt arbete (Björklund & Paulsson 
2015). 

Däremot kan det vara svårt att tolka svaren, beroende på hur frågorna är ställda, då svaren oftast 
bli kortfattade, kroppsspråket inte kan avläsas och risken för misstolkningar ofta är större än 
vid intervjuer där respondenten har möjlighet att be om förtydligande (Björklund & Paulsson 
2015). Det finns även en risk att enkäten blir liggande ett tag hos respondenten och att 
svarsfrekvensen blir låg, och många gånger krävs flertal påminnelser för att uppnå en acceptabel 
svarsfrekvens (Björklund & Paulsson 2015). 

Enkätundersökningar eller intervjuer med gående och cyklister kan användas i syfte att få en 
bedömning av om en plats eller ett stråk upplevs som tryggt eller otryggt att färdas längs 
(Wallberg & Wärnhjelm, 2007).  
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4 LULEÅ 
Här presenteras Luleås bakgrund och trafiksituationen i Luleå centrum. 

 

4.1 Luleå - historia och utformning 
Luleå ligger i norra Sverige längs Norrbottens kust i Luleälvens mynning, se figur 16 och staden 
grundades 1621. Centrum var från början lokaliserat vid Gammelstads kyrka och hade varit 
befolkat i mer än 7000 år.  

År 1649 flyttade stadskärnan till halvön där det ligger idag, se figur 17, eftersom närheten till 
havet skapade stora fördelar för handel via båtar. Stadskärnan omfattar cirka 190 ha och 
närheten till vattnet skapar både begräsningar och möjligheter för stadens utveckling. 

Stadskärnan har brunnit ned två gånger och den sista gången var i juni 1887. För att undvika 
fler bränder skapades en ny översiktsplan 1888 som indikerade på ett rutnät med olika 
gatubredder (12 m, 18 m och 24 m) eftersom det var en trend, lätt konstruerat och ett ekonomiskt 
alternativ.   

Luleå kommun har idag 76 088 invånare varav 8080 personer bor på centrum-halvön (Luleå 
kommun 2015).  

 

 

  

Figur 17. Karta över Luleå Figur 16. Karta över en del av världen 
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4.2 Trafiksituationen i Luleå centrum 
I slutet av 1970-talet och början av 1980-talet byggdes vägnätet i tätorten kraftigt ut då 
stålverket 80 planerades (Luleå kommun 2004). Stålverket 80 blev aldrig av på grund av den 
lågkonjunktur som skedde och vissa sträckor i vägnätet är därför överdimensionerade (Luleå 
2004). Samtidigt finns det kapacitetsproblem i rusningstrafik på andra sträckor och vattnet 
begränsar de fysiska möjligheterna att till rimliga kostnader göra andra trafiklösningar (Luleå 
kommun). 

Ungefär hälften av all biltrafik i Luleå centrum är genomfartstrafik som färdas mellan 
Bergnäsbron, Hertsövägen och Bodenvägen (Luleå kommun 2004). I slutet av 1990-talet och 
början av 2000-talet utfördes en undersökning av Luleå kommun där antalet personer som åker 
i varje personbil in mot centrum räknades. Resultatet blev att i tre av fyra personbilar fanns bara 
föraren (Luleå kommun 2004). För att påverka Luleås invånare att resa mer miljövänligt samt 
informera om kollektivtrafik infördes projektet Färdas väl under hösten 2003 och busslinjenätet 
förbättrades i centrum (Luleå kommun 2004).  Det nya busslinjenätet innebar en förändring på 
Smedjegatan då hållplatser lades till och en fil byggdes om till bussfil (Luleå kommun 2004). 
Detta ledde till att Smedjegatan inte längre användes i samma utsträckning som genomfart för 
motordrivna fordon och trycket ökade på de andra vägarna. Enligt Johan Lindaus undersökning 
2010 ansåg en klar majoritet av invånarna att man bör prioritera busstrafik och GC-trafik.  

Luleå kommun (2004) ser ingen lösning i att bredda vägarna i centrum, då kapaciteten inte 
skulle öka nämnvärt på grund av de stoppklossar som finns i centrum, så som trafikljus eller 
när fordon ska parkera eller svänga. 2008 tog Luleå kommun fram Luleå Vision 2050 där en av 
visionerna är att; det dagliga livet går att klara utan egen bil. Det ska vara möjligt för alla att 
säkert ta sig fram kollektivt eller till fots. 

Figur 18 visar trafikflödet, antalet fordon per dag på de olika vägarna, i Luleå centrum. Det 
finns senare mätningar, men då var Smedjegatan stängd vilket ger en felaktig fördelning.   

 

 

  

Figur 18. Trafikflöde för Luleå centrum (Luleå kommun 2011) 
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5 RESULTAT  
5.1 Olycksstatistik från Strada för fotgängare i Luleå centrum 
Det första uttaget från Strada är från centrumhalvön, se avgränsningen i bilaga 1 samt en mer 
läsbar karta i bilaga 2. Data är från 2003-01-01 till 2014-12-31. Detta material har analyserats 
för att ta fram de övergångsställen som ska granskas i detta arbete och för att se hur det allmänt 
ser ut gällande fotgängares olycksstatistik i Luleå centrum.  

Det framgår tydligt i diagram 1 att de flesta olyckor för fotgängare är singelolyckor (G0). En 
mer exakt siffra är 84,3 % av fotgängares trafikolyckor. Data från Strada visar på att de flesta 
av dessa singelolyckor (G0) är fall- och halkolyckor där underlaget har varit ojämnt pga. snö/is 
eller markarbete/brist på markarbete.  

Av de 815 olyckor som registrerats i Strada gällande fotgängare har 89 stycken skett på 
övergångsställe eller precis vid övergångsställe, se diagram 2. En del registreringar kan man 
inte urskilja vart de har skett, så ett mörkertal finns säkerligen gällande fotgängares olyckor på 
övergångsställen.  

Kartan i bilaga 2 visar på att många olyckor sker längst med storgatan och bilaga 1 visar på att 
de flesta av dessa olyckor är fall- och halkolyckor (singelolyckor (G0)). Kartorna i sig är 
svårläsliga och det är Excel-filen från Strada som främst har granskats för att undersöka 
olycksstatistiken för fotgängare i Luleå centrum.  

 
Diagram 1. Fotgängares olycksstatistik med fördelning av olyckstyp från Strada från 2003-01-01 till 2014-12-
31med avgränsning enligt bilaga 1 
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För en del av registreringarna kunde attribut till plats manuellt urskiljas med hjälp av 
kommentaren som var lämnad vid registreringen, även då attribut till platstyp inte var 
registrerad. 719 registreringar saknade attribut till platstyp och kunde inte heller manuellt 
urskiljas och placeras under någon av ovanstående kategorier. Av de registreringar där attribut 
till plats var registrerad eller kunde urskiljas skedde överlägset flest olyckor på övergångställen, 
se diagram 2. 

 
Diagram 2. Registrering av attribut till plats från fotgängares olycksstatistik från Strada från 2003-01-01 till 
2014-12-31med avgränsning enligt bilaga 1 

 

Fotgängare mellan 56 och 85 år råkar ut för flest trafikolyckor enligt diagram 3. Antalet 
trafikolyckor för fotgängare minskar drastiskt vid 86 år och fortsätter att vara låg. Fotgängare i 
åldrarna 26-55 (medelålders) råkar ut för mindre trafikolyckor än vad fotgängare i åldrarna 56-
97 (äldre) gör. Fotgängare i åldern 0-15 år råkar ut för minst trafikolyckor, sedan sker en 
markant ökning av trafikolyckor vid åldrarna 16-25.  

 
Diagram 3. Fotgängarolyckors fördelning med avseende på ålder från Strada från 2003-01-01 till 2014-12-
31med avgränsning enligt bilaga 1 
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Det är fler kvinnor än män som råkar ut för trafikolyckor i Luleå centrum, vilket diagram 4 
visar. I åldrarna 0-45 år råkar manliga fotgängare ut för fler trafikolyckor än kvinnliga. Efter 
45 års ålder vänder trenden och kvinnliga fotgängare råkar ut för fler trafikolyckor än manliga, 
vilket kan ses i diagram 5.  

 
Diagram 4. Fördelningen mellan kvinnor och män gällande fotgängarolyckor från Strada från 2003-01-01 till 
2014-12-31 med avgränsning enligt bilaga 1 

 
Diagram 5. Fördelningen av kvinnor och män beroende på ålder från olycksregistrering av fotgängare från Strada 
från 2003-01-01 till 2014-12-31 med avgränsning enligt bilaga 1 

 

Diagram 6 visar att överlägset flest trafikolyckor för fotgängare kan antas ske under dagsljus. 
Flest olyckor i Luleå centrum sker under vintern mellan klockan 09:45 och 14:00 enligt diagram 
7 och diagram 8.  
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Diagram 6. Antalet registreringar utöver dygnet från fotgängares olycksstatistik från Strada från 2003-01-01 till 
2014-12-31 med avgränsning enligt bilaga 1 

 

 
Diagram 7. Fördelning av fotgängares olyckor utöver årstiderna. Data från Strada från 2003-01-01 till 2014-12-
31 med avgränsning enligt bilaga 1 

 

 
Diagram 8. Olycksstatistik för fotgängare från strada från 2003-01-01 till 2014-12-31. Fördelning över årstid 
och tidpunkt med avgränsning enligt bilaga 1 
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5.2 Övergångsställen i Luleå centrum 
Valet av övergångsställena har skett genom en analys av registrerade olyckor för gående från 
Strada med Luleå centrum som avgränsning, se avgränsningen i bilaga 1, samt genom 
platsbesök, läs mer om detta i kapitel 2 och 5.1.  

Här presenteras först de 8 övergångsställen som analyserades för att finna de slutgiltiga 
övergångsställena som ska ligga till grund för detta arbete. Figur 19 visar vart de 8 
övergångsställena är geografiskt belägna i Luleå centrum. Därefter presenteras de 6 slutgiltiga 
övergångsställena, övergångsställe 1-6 i figur 19 samt figur 20, med både skriftlig beskrivning, 
fotografi och en teknisk beskrivning som inte är skalenlig, utan måtten är uppskattade för att 
visa hur övergångsställena är placerad i relation till övriga elementen i gaturummet. 

 

Symbolförklaring för de 6 övergångsställenas illustrationer i detta kapitel: 

Lampor hängandes över gatan 

Lyktstolpar 

 

  Staket 

Figur 19. Luleå centrum med 8 övergångsställena utmarkerade 
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5.2.1 Urval av övergångsställe för vidare analysering 

Övergångsställe 1: Smedjegatan/Köpmangatan är ett upphöjt bevakat övergångställe som ligger 
vid Luleås centrala knytpunkt för den lokala busstrafiken. Övergångstället valdes då det ligger 
på en relativt trafikerad väg, se figur 18, med en fil för bussar och med en fil öppen för vanlig 
trafik, samt att den anslutande gatan, Köpmangatan, är en gågata vid övergångstället. Detta gör 
att många olika trafikslag möts vilket kan leda till att olyckor uppstår.  

Övergångsställe 2: Kungsgatan/Köpmangatan är ett obevakat övergångsställe och valdes då 
trafikflödet är relativt högt, se figur 18, men bilaga 2 indikerar på att det sker få olyckor för 
fotgängare vid övergångsstället.   

Övergångsställe 3: Södra Hamnleden/Kungsgatan är ett bevakat övergångsställe med 
separering av gående och cyklister som ligger i en fyrvägskorsning med bevakade 
övergångställen vid varje korsning. Södra Hamnleden har ett högt trafikflöde, se figur 18, och 
vid övergångsställe 3: Södra Hamnleden/Kungsgatan är det 5 filer, 2 i västergående riktning 
och 3 i östergående riktning. Bilaga 2 indikerar på en del olyckor för fotgängar i anslutning till 
övergångsställe 3: Södra Hamnleden/Kungsgatan och därför valdes detta övergångsstället att 
studeras vidare.  

Övergångsställe 4: Rådstugatan/Köpmangatan är ett obevakat övergångställe med enstaka 
olyckor för fotgängare, se bilaga 2. Rådstugatan har ett relativt stort trafikflöde, se figur 18, 
samt att vägen är överdimensionerad och bjuder in till högre hastigheter. Det stora trafikflödet 
och de relativt få olyckor för fotgängare vid övergångsställe 4: Rådstugatan/Köpmangatan gör 
detta övergångsställe intressant och väljs därför att studeras vidare. 

Bilaga 2 indikerar på många olyckor för fotgängare vid övergångsställe 5: Skeppsbrogatan/ 
Kyrkogatan, som är ett obevakat övergångsställe, samt att Skeppsbrogatan är en trafikerad väg, 
se figur 18, och därmed valdes det övergångsstället att studeras vidare.  

Övergångsställe 6: Bastugatan/Magasingatan är ett övergångsställe med separering av gående 
och cyklister som ligger vid en cirkulationsplats med ett högt trafikflöde, se figur 18. Bilaga 2 
indikerar på att ingen olycka för fotgängare har skett vid övergångstället under de sökta 
datumen. När fordon är på väg ut ur cirkulationsplatsen blir de ibland ouppmärksamma då de 
har företräda gentemot alla andra fordon i anslutning till cirkulationsplatsen och därmed 
uppmärksammas inte alltid fotgängare på övergångsställen. Detta gör övergångsställe 6: 
Bastugatan/Magasingatan intressant att studera vidare.  

Övergångsställe 7 valdes bort då det är ett bevakat övergångsställe och två andra 
övergångsställen, övergångsställe 1 och 3, är ett mer självklart val. Istället valdes 
övergångsställe 2, som också ligger efter Kungsgatan, då detta övergångsställe är obevakat. 
Detta val gjordes för att få en större variation på övergångsställena. 

Övergångsställe 8 är en GC-tunnel under Södra Hamnleden och fotgängarna är därmed inte i 
kontakt med motortrafiken, förutom moped klass 2. Därför skiljer sig övergångsställe 8 väldigt 
mycket från de andra övergångsställena och valdes därför bort.  
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Figur 20. Karta över Luleå centrum med de 6 övergångsställena markerade 

5.2.2 Övergångsställe 1: Smedjegatan/Köpmangatan 

På Smedjegatan ligger Luleås huvudknytpunkt för lokala bussar och busstrafiken är prioriterad. 
Smedjegatan är öppen för privatbilar, men de ska lämna företräde åt bussarna. Under delar av 
Smedjegatan har en till fil i vardera riktning lagts till för enbart busstrafik.  

Luleå centrum har tre huvudvägar igenom centrum i norrgående riktning. Smedjegatan är en av 
de tre huvudvägarna och detta medför att trafikflödet är ganska högt. De andra två 
huvudvägarna som används som genomfart är Rådstugatan och Kungsgatan. Då Smedjegatan 
fungerar främst som en bussgata så minskas trafikflödet och detta medför att de andra två 
huvudvägarna blir mer belastade. I figur 18 kan man avläsa att årsmedeldygnstrafiken var 8,2.  

Övergångstället som analyseras i detta arbete ligger precis bortom bussknytpunkten och har två 
körfält i vardera riktning. Som figur 21 och 22 visar så är detta övergångsställe bevakat och har 
en refug. Den högsta tillåtna hastigheten är 30 km/h och övergångstället är upphöjd över 
körbanan. Upphöjningen har en låg lutning för att underlätta framkomligheten för busstrafiken. 
Gång- och cykeltrafiken är inte separerad. Under platsinventeringen observerades det att många 
fotgängare går emot rött eller bara hinner till mitten och stannar där tills biltrafiken upphör eller 
tills det blir grönt. Detta kan bero på att trafiksignalen visar grön för kort och att fotgängarna 
inte känner sig prioriterad. Köpmangatan sträcker sig parallellt med Storgatan som är det 
huvudsakliga shoppingstråket. Det finns en del aktiviteter, t.ex. butiker, verksamheter, företag 
och torg, på Köpmangatan och därmed är delar av Köpmangatan gågata. Några av dessa 
aktiviteter ligger i anslutning till övergångsstället och därmed är den anslutande gatan gågata.  
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Figur 21. Fotografi över övergångsställe 1: Smedjegatan/Köpmangatan, tagits från Köpmangatan mot Gallerian 
Smedjan 

  

 
Figur 22. Illustration av övergångsställe 1: Smedjegatan/Köpmangatan i norrgående riktning 
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5.2.3 Övergångsställe 2: Kungsgatan/Köpmangatan 

Längs Kungsgatan finns många övergångsställen, några med trafiksignal och några utan.  

Kungsgatan används ofta som genomfart och detta medför att trafikflödet är relativt högt. I 
figur 18 kan man avläsa att årsmedeldygnstrafiken mätt i 1000-tals fordon var 14,6. 

Övergångstället som utreds här har inte trafiksignal, dvs. är obevakat, för att öka 
framkomligheten för gående då övergångsstället ligger på en relativt trafikerad väg. 

Kungsgatan är en huvudled med två filer i vardera riktning under delar av vägen och den högsta 
tillåtna hastigheten är 30 km/h. Vid övergångstället är det ett körfält i vardera riktning med en 
refug i mitten. 

I anslutning till övergångstället löper Köpmangatan. I norrgående riktning: på vänster sida är 
den anslutande vägen gågata medan vägen till höger är öppen för fordon med ett körfält i 
vardera riktning. Den högra vägen har en maximal hastighet på 30 km/h och på den högra sidan 
i östergående riktning finns parkering längst med vägen vilket medför att vägen blir betydligt 
smalare. Läs mer om den anslutande vägen, Köpmangatan, i kap. 5.1.1.  

Gång- och cykeltrafik är inte separerad på övergångsstället, men trottoaren är nedsänkt på ena 
sidan, vilket figur 23 visar. Denna nedsänkning underlättar framkomsten för främst barnvagnar 
och rullstolsbundna, men även för cyklister.  

Norr om övergångsstället ligger parkering längst med gatan, på båda sidor, vilket figur 23 och 
24 visar. Parkeringen ligger väldigt nära övergångsstället vilket kan medföra att gående skyms 
bakom bilarna. 

Under platsinventeringen observerades det att många fordon ökade hastigheten för att hinna 
förbi övergångstället fastän fotgängare stod och väntade på trottoaren eller gick på 
övergångstället, men befann sig på andra sidan om refugen. Vid bilköer pga. att någon höll på 
att parkera eller pga. att trafiksignalen visade rött så blockerade fordonen övergångsstället ifall 
bilkön sträckte sig ända dit. 
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Figur 23. Fotografi över övergångsställe 2: Kungsgatan/Köpmangatan, tagits från Köpmangatan mot 
Köpmanstorget 

 

 
Figur 24. Illustration av övergångsställe 2: Kungsgatan/Köpmangatan i norrgående riktning 
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5.2.4 Övergångsställe 3: Södra Hamnleden/Kungsgatan 

Södra Hamnleden används ofta som genomfart och har ett högt trafikflöde, där den högsta 
tillåtna hastigheten är 70 km/h. I figur 18 kan man avläsa att årsmedeldygnstrafiken mätt i 1000-
tals fordon var 15,4. 

Trafiksignalerna längst med Södra Hamnleden stannar ofta upp biltrafiken, vilket minskar 
hastigheten för fordonen och ökar säkerheten. Det leder dock även till att bilköer bildas och vid 
rusningstrafik så tar det ibland lång tid att ta sig igenom.   

Övergångsstället som utreds i detta arbete är ett av de fyra bevakade övergångställena i 
fyrvägskorsningen längs med Södra Hamnleden vid Kungsgatan.  

Vid korsningen är den högsta tillåtna hastigheten 50 km/h och övergångstället som undersöks 
är det som korsar Södra Hamnleden längst åt öster, se figur 25 för ytterligare orientering.  

Södra Hamnleden har två filer i vardera riktning under stora delar av vägen, men vid korsningen 
är det två filer i östergående riktning och tre filer i västergående riktning, vilket figur 26 visar.  

Övergångsstället har refug och gående och cyklister är separerade för att öka säkerheten och 
framkomligheten. Trafiksignalen för gående och cyklister är också separerade. 

Under platsinventeringen observerades det att bilarna höll en hög hastighet och trafikanterna, 
både fordonen och fotgängarna, kändes stressade. När bilarna svängde i korsningen så 
uppmärksammas inte alltid fotgängarna på övergångstället som också har grönt. Man såg att 
bilarna tvärnitade och att det inte var långt ifrån att fotgängarna blev påkörda. Fotgängarna var 
inte heller speciellt vaksamma, utan de gick så fort de fick grönt. Däremot var det få som gick 
emot rött och det var grönt relativt länge. 

Den anslutande vägen, Kungsgatan, löper från den norra delen av Luleå centrum ned till södra 
hamnen. Som tidigare nämnts i kapitel 5.2.3 används oftast Kungsgatan som genomfart och har 
därmed ett relativt högt trafikflöde, vilket figur 18 visar.  
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Figur 25. Fotografi över övergångsställe 3: Södra Hamnleden/Kungsgatan, tagits från Kungsgatan mot Södra 
hamnen 

 
Figur 26. Illustration av övergångsställe 3: Södra Hamnleden/Kungsgatan i norrgående riktning 
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5.2.5 Övergångsställe 4: Rådstugatan/Köpmangatan 

Rådstugatan har två filer i vardera riktning, vilket figur 27 och 28 visar, och har många 
korsningar. Rådstugatan är en huvudled och är en av de tre vägar som ofta används som 
genomfartstrafik i centrum och därmed är trafikflödet är relativt högt. I figur 18 kan man avläsa 
att årsmedeldygnstrafiken mätt i 1000-tals fordon var 12,7.   

I anslutning till Rådstugatan ligger Stadsparken och övergångsstället som utreds i detta arbete 
är beläget vid en av Stadsparkens entréer, vilket figur 20 visar.  

Övergångstället är obevakat med en refug i mitten. Gående och cyklister är inte separerade på 
övergångstället, men på höger sida i norrgående riktning är trottoaren uppdelad med en fil för 
cyklister och en fil för gående. De gående måste korsa cyklisternas fil för att korsa gatan och 
detta kan skapa kollisioner. På den vänstra sidan i norrgående riktning är det endast trottoar 
avsedd för gående. 

Den högsta tillåtna hastigheten på Rådstugatan är 40 km/h, men vägen är överdimensionerad 
och klarar av en hastighet på 70 km/h vilket bjuder in till högre hastigheter. 

Köpmangatan i anslutning till Rådstugatan är en smal väg med trottoarer på båda sidor där 
högsta tillåtna hastighet är 30 km/h. Pga. refugen i mitten kan fordon endast köra höger i 
korsningen Rådstugatan/Köpmangatan. 

Längst med Rådstugatan finns flera övergångställen och ändå genade fotgängare och korsade 
vägen utanför övergångställena vid platsbesöket. 

Under platsinventeringen observerades det även att Fordonen håller en hög hastighet, trots att 
vägens högsta tillåtna hastighet är 40 km/h. Fordonen ökade många gånger hastigheten ifall de 
såg att en fotgängare var på väg att korsa övergångsstället för att slippa stanna. Fordonen gjorde 
även detta ifall fotgängarna börjat gå, men befann sig på andra sidan refugen. 
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Figur 27. Fotografi över övergångsställe 4: Rådstugatan/Köpmangatan, tagits från Stadsparken 

 

 
Figur 28. Illustration av övergångsställe 4: Rådhusvägen/Köpmangatan i norrgående riktning 
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5.2.6 Övergångsställe 5: Skeppsbrogatan/Kyrkogatan 

Skeppsbrogatan har två filer i vardera riktning, se figur 29 och 30, och är en trafikerad väg som 
ligger i Norra hamnen. I figur 18 kan man avläsa att årsmedeldygnstrafiken mätt i 1000-tals 
fordon var 17,2 vilket är ett relativt högt trafikflöde. 

Övergångsstället som utreds i detta arbete är ett obevakat övergångsställe som ligger nära ett 
populärt uteställe, så här korsar ibland berusade människor kvällstid. Gående och cyklister är 
inte separerade på övergångstället och i mitten finns en refug.  

Skeppsbrogatan är en huvudled och den högsta tillåtna hastighet är 40 km/h. Längst med 
Skeppsbrogatan löper en GC-väg på höger sida i västergående riktning som inte är uppdelad. 
Övergångstället ligger i direkt anslutning till GC-vägen, vilket kan innebära en risk då 
cyklisterna ibland cyklar ganska fort och fotgängare svänger av mot övergångsstället. Här 
rekommenderas en uppdelning av cyklisterna och fotgängarna på GC-vägen alt. en egen fil på 
körbanan för cyklisterna och överlåta GC-vägen till enbart gående. 

En bit framför övergångsstället i östergående riktning finns ett bevakat övergångställe samt en 
cirkulationsplats, vilket figur 20 visar. Pga. detta skapas ofta bilköer under rusningstrafik som 
kan sträcka sig ända till övergångstället som studeras i detta arbete.  

Kyrkogatan är en tvärgata ner från Storgatan med två filer i vardera riktning som inte är speciellt 
trafikerad. På höger sida av gatan i södergående riktning finns parkering. Högsta tillåtna 
hastighet är 30 km/h. Trottoar finns på båda sidorna om vägen. 

Under platsinventeringen observerades det att fordonen hade en hög hastighet och då vägen är 
så pass bred uppmärksammades inte alltid fotgängarna som ville korsa gatan på 
övergångsstället. Fordonen höjde även hastigheten ifall de såg att en fotgängare var på väg ut 
på övergångsstället eller befann sig på andra sidan om refugen för att de skulle slippa stanna. 
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Figur 29. Fotografi över övergångsställe 5: Skeppsbrogatan/Kyrkogatan, tagits från Norra hamnen 

 

 
Figur 30. Illustration av övergångsställe 5: Skeppsbrogatan/Kyrkogatan i västergående riktning 
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5.2.7 Övergångsställe 6: Bastugatan/Magasingatan 
Magasingatan ligger i anslutning till en cirkulationsplats och har en fil i vardera riktning under 
större del av gatan. I några korsningar har Magasingatan två filer, men vid övergångsstället som 
utreds i detta arbete har körbanan en fil i vardera riktning. Refugen i mitten av övergångsstället 
är triangelformad, vilket figur 31 och 32 visar, då körbanan går ifrån att vara tvåfilig till enfilig 
i vardera riktning. Detta gör att övergångsstället är bredare än vid enfilig väg. 

Magasingatan på den västra sidan om Kungsgatan har många korsningar och aktiviteter, så som 
butiker och föreningar, men endast två övergångsställen. Under platsinventeringen 
observerades det att många fotgängare korsa vägen på andra ställen än vid de två 
övergångsställena.  

Fordonen som väntade vid cirkulationsplatsen blockerade många gånger övergångsstället och 
fordonen som kom ifrån cirkulationsplatsen uppmärksammade inte alltid fotgängarna som var 
på väg ut på övergångsstället. Detta kan bero på att fordonen i cirkulationsplatsen har företräde 
mot alla andra fordon som är på väg in i cirkulationsplatsen och glömmer därmed bort de 
anslutande övergångsställena. 

Övergångsstället som utreds i detta arbete är ett obevakat övergångställe just innan 
cirkulationsplatsen i norra hamnen, vilket figur 31 och 32 visar.  

Övergångsstället har extra belysning på båda sidor samt en vanlig lyktstolpe i mitten. Extra 
belysningen på övergångsställen kan medföra risk för olycka utanför den upplysta delen pga. 
den stora ljusskillnaden som kan uppstår.  

Gående och cyklister är separerade och i mitten av körbanan finns en refug för att öka 
säkerheten. Den högsta tillåtna hastigheten är 30 km/h och Magasingatan har inte så högt 
trafikflöde i relation till övriga vägar i Luleå centrum. I figur 18 kan man avläsa att 
årsmedeldygnstrafiken mätt i 1000-tals fordon var 6,6. 

Bastugatan löper längst med Bodenvägen fram till Gammelstadsvägen och har en fil i vardera 
riktning med trottoar på båda sidor. På den högra sidan i södergående riktning finns parkering 
längst med körbanan under en lång sträcka, vilket gör körbanan betydligt smalare där parkering 
finns. Den högsta tillåtna hastigheten på Bastugatan är 30 km/h.  

Brandstationen ligger längst med Bastugatan vilket gör att kravet på framkomlighet för 
utryckningsfordon ökar, vilket kan innebära en större risk för kollision mellan fordon och 
fotgängare. 
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Figur 31. Fotografi av övergångsställe 6: Bastugatan/Magasingatan, tagits från Kulturens hus mot 
brandstationen 

 

 
Figur 32. Illustration av övergångsställe 6: Bastugatan/Magasingatan i västergående riktning 
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5.3 Olycksstatistik från Strada för fotgängare från de 6 övergångsställena 
Materialet är från de 6 övergångställena som studeras i detta examensarbete och därmed 6 olika 
uttag i Strada mellan åren 2003-01-01 och 2014-12-31. Avgränsningarna för de 6 olika 
övergångsställena visas bilaga 3. Urvalskriterierna vid uttaget i Strada för de 6 
övergångsställena var densamma som vid det tidigare uttaget från strada och presenteras i tabell 
2. Detta material används och presenteras på ett kvalitativt sätt då det endast är 24 registreringar, 
vilket gör att materialet inte är tillräckligt stort för att kunna ge kvantitativa resultat.  

Tabell 2. Urvalskriterier i Strada för de 6 övergångsställena 

Urvalskriterier  

Databas Hela databasen 

Källa Polis och/eller sjukvård 

Nivå Personer 

Datum 2003-01-01 - 2014-12-31 

Kommun Luleå 

Urvalsområden 1/övergångsställe 

Trafikantkategori Fotgängare 

 

Det framgår tydligt i tabell 3 att det har skett flest olyckor vid övergångsställe 5 och att det 
främst är av olyckstypen G0 (fotgängare singel). Totaltsätt för alla 6 övergångsställen är den 
vanligaste olyckstypen också G0 (fotgängare singel).  

Man kan inte se någon koppling mellan tid på dygnet och olyckstypen för de 6 
övergångsställena då det är för få registreringar. Däremot skedde 9 av 15 olyckor på 
kvällstid/nattid, dvs. mellan klockan 21:00 och 05:00, vid övergångsställe 5. Man kan dock inte 
se någon koppling mellan olyckstyp och kvällstid/nattid för övergångsställe 5, bara att många 
olyckor skedde då. Vidare visar tabell 3 att ingen olycka har skett på eller i anslutning till 
övergångsställe 6 under 2003-2014, vilket indikerar på att övergångsställe 6 är ett säkert 
övergångsställe. 

 

Tabell 3. Tabell över olycksstatistik för de 6 övergångsställena 

Övergångsställe 1 2 3 4 5 6 Totalt 
G0 (fotgängare singel) 5 1 1 0 9 0 16 
G6 (moped-fotgängare) 1 0 0 0 1 0 2 
F (fotgängare-
motorfordon) 

0 0 0 1 5 0 6 

Totalt: 6 1 1 1 15 0 24 
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5.4 Resultat från gåturen  
I detta kapitel redovisas resultatet från gåturen där det är ca 20 registreringar per 
övergångsställe. En del följdfrågor ska inte besvaras beroende på förgående svar och har 
därmed mindre än 20 registreringar. En del frågor har fler än 20 registreringar då deltagarna 
angivit flera svar. Frågorna gällande belysningen har 10 registreringar per övergångsställe då 
dessa endast besvarats under kvällstid. Alla frågor och svar finns i bilaga 4 respektive 5. 

Med dag och kväll menas mellan 11:00 – 13:00 och 19:00-21:00, då gåturen utfördes mellan 
dessa tider. Alla registreringar är från vardagar och alla deltagare har utfört undersökningen 
ensam.  

 

5.4.1 Jämförelse mellan övergångsställena 

Deltagarna i gåturen ansåg att de uppmärksammades av fordon på övergångsställe 1 och 3, 
medan de ansåg att de mer sällan uppmärksammades på övergångsställe 5, vilket visas i 
diagram 9. Diagram 10 visar på att flest ansåg att bristen på uppmärksamhet från fordonen 
berodde på att fordonen körde för fort. På övergångsställe 2 ansåg de flesta att parkerade fordon 
skymmer en och på övergångsställe 6 ansåg många att cirkulationsplatsen bidrog till att 
chaufförerna blev mindre uppmärksamma på fotgängare.  

 

 
Diagram 9. Fördelning av svaren på fråga 1.1: Anser du att fordon uppmärksammar dig? 
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Diagram 10. Fördelning av svaren på fråga 1.2: Om du inte anser att fordon uppmärksammar dig, vad tror du att 
det beror på? 

Många deltagare ansåg att hastigheten var tillräckligt låg för att fordonen skulle hinna stanna 
för att släppa förbi fotgängare på övergångsställe 1, 2 och 6, enligt diagram 11. Man kan även 
se en trend i diagram 11 att fler ansåg att fordonen höll en tillräckligt låg hastighet på kvällen 
än på dagen.  

 
Diagram 11. Fördelning av svaret på fråga 1.3: Anser du att hastigheten på fordonen är tillräckligt låga för att 
fordonen ska hinna stanna innan passagen?  
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Diagram 12 visar på att det var fler människor omkring övergångsställena på dag än på kvällen 
samt att det var väldigt få människor omkring övergångsställe 4, 5 och 6. Deltagarna som svarat 
nej på frågan gällande om andra människor bidrar till en tryggare känsla ansåg inte att andra 
människor utgör ett hot emot dem, utan att de oroade sig för att andra människor skulle skada 
sig, enligt diagram 13.  

 
Diagram 12. Fördelning av svaren på fråga 2.1: Finns det andra människor omkring dig? 

 
Diagram 13. Fördelning av svaren på fråga 2.2: Om ja, bidrar människorna till en känsla av ökad trygghet? 
samt fråga 2.3: varför tror du att du känner dig tryggare eller otryggare av andra människornas närvaro? 
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Fråga 2.2:

Jag känner mig aldrig otrygg i stan Känner ingen skillnad

Tryggare: All trafik är lugnare när människor syns Tryggare: större uppmärksamhet från biltrafik

(tom) Otryggare: Många går mot rött

Beror på hur de uppträder Otryggare: folk går hur som helst

Otryggare: Oroar sig för barn som går utan att se sig för Otryggare: De saknar reflexer och är nonchalanta
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Deltagarna ansåg att ljudnivån var något lägre på kvällen än på dagen och att övergångsställe 3 
hade högst ljudnivå i jämförelse med de andra övergångsställena enligt diagram 14. 
Övergångsställe 4 hade lägst ljudnivå och är det enda övergångsstället som har fått 
registreringen: mycket låg. 

 
Diagram 14. Fördelning av det genomsnittliga svaret på fråga 3: Hur hög är ljudnivån på en skala 1 till 4? 

 

De flesta ansåg att övergångsställena var tillräckligt breda, men några ansåg att det var svårt att 
rymma både cyklister och gående på övergångsställe 1,2, 4 och 5, enligt diagram 15.  

 
Diagram 15. Fördelning av svaren på fråga 4.1: Är passagen tillräckligt bred? och 4.2: Om nej, varför är 
passagen för smal? 
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Svårt att rymma både cyklister och gående (tom)



 

55 

  

Svaren på fråga 5.1 - 5.5 berör egentligen bara övergångsställe 3 och 6 då de är de enda 
övergångsställena som är anpassade för cyklister. Deltagarna har missuppfattat frågorna och 
svarat på den för de andra övergångsställena också. De frågorna presenteras ändå för alla 
övergångsställena.  

Diagram 16 visar att deltagarna ansåg att vägmarkeringen, separerade trafikljus och om 
trottoaren är nedsänkt är det som avgör ifall övergångsställena uppfattas som anpassad för 
cyklister. Deltagarna ansåg att det kändes tryggt att dela övergångsställena med cyklister så 
länge man var uppmärksam och att man hade bra sikt, enligt diagram 17. Mängden cyklister 
och deras hastighet var också en stor faktor till om deltagarna ansåg att övergångsställena 
kändes trygg eller otrygg vid delning av övergångsställena. De flesta ansåg att cyklisterna höll 
sig till uppdelningen på övergångsställe 6 och alla ansåg det på övergångsställe 3, enligt 
diagram 18.  

 
Diagram 16. Fördelning av svaren på fråga 5.1: Om passagen också är anpassad för cyklister, är uppdelningen 
av cyklister och gående tydlig? och fråga 5.2: Vad är det som gör uppdelningen otydlig/tydlig? 
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Fråga 5.1:

Otydlig: Allt Otydlig: Cyklister ryms för att övergången är bred

Otydlig: Ingen uppdelning Tydlig: Trottoaren är nedsänkt på ena sidan

Tydlig: Vägmarkeringen Tydlig: Vägmarkeringen och separata trafikljus

Otydlig: Endast vägmarkering
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Diagram 17. Fördelningen av svaren på fråga 5.3: Om uppdelningen är otydlig, känns det ändå tryggt att dela 
vägbanan med cyklisterna? och fråga 5.4: Om uppdelningen är otydlig, varför känns det tryggt/otryggt att dela 
vägbanan med cyklister? 

 
Diagram 18. Fördelning av svaren på fråga 5.5: Om uppdelningen är tydlig, anser du att cyklisterna och gående 
håller sig till uppdelningen? 
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Fråga 5.3:

Otryggt: Cyklisterna ska gå över Tryggt: Bra sikt

Tryggt: Få cyklister Tryggt: Inga cyklister

Tryggt: Så länge man är uppmärksam (tom)

Otryggt: För smal och saknar markering Otryggt: Cyklisterna har för hög hastighet
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Deltagarna ansåg att övergångsställena var bra underhållna, enligt diagram 19. Övergångsställe 
3 fick enstaka kommentarer om grushögar och övergångsställe 1 om byggskräp, men att det 
annars var bra underhållet.  

 
Diagram 19. Fördelning av svaren på fråga 6.1: Anser du att passagen är bra underhållet, t.ex. sopad och 
rengjord? och fråga 6.2: Om nej, vad behöver förbättras? 

 

Det var få som ansåg att de riskerade att ramla, enligt diagram 20. De som ansåg att de riskerade 
att ramla ansåg att de berodde på höga trottoarer, att de blev stressade och skyndade sig över, 
vilket ledde till att de kände sig ouppmärksam, och pga. ojämn terräng, så som sprucken asfalt 
och kullersten, enligt diagram 20. 

 
Diagram 20. Fördelning av svaren på fråga 7.1: Anser du att du riskerar att ramla/snubbla/halka när du korsar 
passagen? och fråga 7.2: Om ja, vad beror det på? 
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Fråga 8.1 och 8.2 gällde enbart för kvällsundersökningen och i överlag så var ljusnivån inte 
speciellt bra för någon av övergångsställena, vilket kan ses i diagram 21. Många deltagare 
kommenterade att lampor ej var tända, att det var långt till närmaste lampa eller att de var 
trasiga, vilket visas i diagram 22. Närheten till affärer/verksamheter och busshållplatser bidrog 
till bättre belysning på övergångsställena, enligt diagram 22. 

 
Diagram 21. Den genomsnittliga fördelningen av svaren på fråga 8.1: Hur bra anser du att belysningen är på en 
skala 1 till 4?  

 
Diagram 22. Fördelning av svaren på fråga 8.2: Vad är det som gör belysningen bra eller dålig? 
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5.4.2 Jämförelse mellan signalreglerat och icke signalreglerat övergångsställe 

Detta material går inte att jämföra med antal registreringar då de icke signalreglerade 
övergångsställena har fler registreringar då det är fler övergångsställen i den kategorin. Istället 
har detta material jämförts genom ett procentuellt värde, dvs. antalet registreringar delat med 
antalet totala svar inom kategorin och sedan ställts mot varandra. 

Det är två övergångsställen som är signalreglerade och diagram 23 visar på att det är fler som 
anser att fordon uppmärksammar en vid signalreglerat övergångsställe. Diagram 23 visar på att 
ljudnivån är högre vid signalerade övergångsställen. Det är svårt att tydligt se en skillnad i 
deltagarnas åsikter gällande ljusnivån, men den anses vara något bättre vid icke signalreglerade 
övergångsställena, enligt diagram 23. 

 
Diagram 23. Sammansatt procentuellt resultat för signalerat övergångsställe och icke signalerat 
övergångsställe 
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5.4.3 Jämförelse mellan relativt högt och lågt trafikflöde 

Detta material går inte att jämföra med antal registreringar då övergångsställena med relativt 
högt trafikflöde, flöde över 10 [ÅDT], har fler registreringar då det är fler övergångsställena i 
den kategorin. Istället har detta material jämförts genom ett procentuellt värde, dvs. antalet 
registreringar delat med antalet totala svar inom kategorin. Därefter har kategoriernas värde 
multiplicerats in, där skala för både ljudnivån och om fordon uppmärksammar en är 1 – 4, med 
1 för om fordonen aldrig uppmärksammar en och 4 för om fordon alltid uppmärksammar en. 
För ljudet är skalan 1 om ljudnivån är mycket lågt och 4 om ljudnivån är mycket hög.  

Det är två övergångsställen som har relativt lågt trafikflöde och diagram 24 visar på att det är 
fler som anser att fordon uppmärksammar en vid relativt lågt trafikflöde. Det är svårt att tydligt 
se en skillnad i deltagarnas åsikter gällande ljudnivån, men den anses vara något högre vid 
relativt högt flöde. Diagram 24 visar på att hastigheten ökar vid högre flöde.  

 
Diagram 24. Sammansatt procentuellt resultat för att jämföra skillnaden mellan övergångsställen med relativt 
högt och lågt trafikflöde 

 

Enligt diagram 25 var det fler deltagare som ansåg att fordonen hade tillräckligt låg hastighet 
för att hinna stanna innan övergångställena vid relativt lågt trafikflöde än vid relativt högt 
trafikflöde. 

 
Diagram 25. Resultatet på fråga 1.3: Anser du att hastigheten på fordonen är tillräckligt låga för att fordonen ska 
hinna stanna innan passagen? baserat på trafikflöde 
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5.4.4 Jämförelse mellan könen 

Detta material går att jämföra med antal registreringar då det var lika många kvinnor som män 
som deltog i undersökningen. Material har ändå jämförts genom ett procentuellt värde, dvs. 
antalet registreringar delat med antalet totala svar inom kategorin i diagram 26. Resterande 
diagram i detta underkapitel har inte ett procentuellt resultat. 

Diagram 26 visar på att det är fler män som anser att fordon uppmärksammar en. Det är svårt 
att tydligt se en skillnad i deltagarnas åsikter gällande ljudnivån, men kvinnor anser att den är 
något lägre. Både kvinnor och män ansåg att ljuset inte var speciellt bra. Diagram 27 visar på 
männens trygghetskänsla påverkas mindre av andra människors närvaro än kvinnornas. 

 
Diagram 27. Sammansatt procentuellt resultat för skillnaden mellan kvinnor och män 

  

3,3
2,72,8 2,62,5 2,2

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Man Kvinna

M
ed

el
vä

rd
e

Fordon uppmärksammar en

Ljudnivån

Ljusnivån

0

5

10

15

20

25

An
ta

l r
eg

is
tr

er
in

ga
r [

st
]

Kvinna Man

Diagram 26. Fördelning av män och kvinnor 



 

62 

  

Diagram 28 visar på att det är fler kvinnor än män som anser att de riskerar att ramla, men i 
överlag är det få, oavsett kön, som anser att de riskerar att ramla.  

 
Diagram 28. Fördelning av deltagarnas åsikter gällande varför de riskerar att falla 
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5.5 Sammanställning av resultatet för de 6 övergångsställena  
Här sammanställs resultatet från uttaget från Strada gällande de 6 övergångsställena och 
resultatet från en del av frågorna i gåturen. Tabell 4 visar på att övergångsställe 5 är det 
övergångställe som har mest brister. Övergångställe 1 har fått bäst status, men det har skett 6 
olyckor där. Statusen baseras på resultatet från gåturen och beräknas enligt ekvation 1, där 
övergångsställe 1 används som exempel.  

�
3,5
4 +0,9+� 4

2,7−1�+0,9+0,95+0,85+2,3
4

7
� ∗ 100   (1) 

 

Det ekvationen räknar ut är den gemensamma procentuella statusen för övergångsställena och 
antalet registrerade olyckor i Strada räknas inte in i statusen. Varje faktor, dvs. frågorna från 
gåturen, i ekvationen har lika stor påverkan på statusen och kan max ge 100 %. För varje faktor 
så är det den positiva effekten som räknats ut och för faktorn ljudnivån, som har en skala mellan 
1-4 där högsta skalan är mest negativ, så måste man räkna ut den positiva effekten. Detta medför 
att ekvationen ser lite annorlunda ut för den faktorn, vilket kan ses i figur 1.  

  

Tabell 4. Sammanställning av resultatet för de 6 övergångsställena 

Övergångsställe 1 2 3 4 5 6 
Om fordon uppmärksammar en 3,5 2,8 3,5 2,9 2,2 2,8 

Om hastigheten är tillräckligt låg 
för att fordon ska hinna stanna 

90 % ja 
10 % nej 

70 % ja 
30 % nej 

55 % ja 
45 % nej 

45 % ja 
55 % nej 

35 % ja 
65 % Nej 

75 % ja 
25 % nej 

Ljudnivån 2,7 2,3 3,2 2,6 2,8 2,6 

Om passagen är tillräckligt bred 90 % ja 
10 % nej 

90 % ja 
10 % nej Ja 80 % ja 

20 % nej 
70 % ja 

30 % nej Ja 

Om passagen är bra underhållet 95 % ja 
5 % nej Ja 90 % ja 

10 % nej Ja Ja Ja 

Om deltagarna anser att de 
riskerar att ramla/snubbla/halka 

15 % ja 
85 % nej 

30 % ja 
70 % nej 

5 % ja 
95 % nej 

15 % ja 
85 % nej 

25 % ja 
75 % nej 

30 % ja 
70 % nej 

Ljusnivån 2,3 2,4 2,3 2,3 2,4 2,3 
Status [%] 79 % 76 % 73 % 71 % 63 % 76 % 
Antal olyckor registrerade i strada 6 1 1 1 15 0 
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6 ANALYS 
Här analyseras både resultatet i sig och i relation till andra studier för att få en överblick i vilka 
faktorer som bidrar till säkrare och tryggare övergångställen för äldre fotgängare.  

 

6.1 Olycksstatistik för fotgängare - Luleå centrum i jämförelse med Sverige 
Den vanligaste olyckstypen som blivit registrerad i Luleå centrum är G0 fotgängare-singel som 
står för 84,3 % av fotgängarnas trafikolyckor i Luleå centrum under åren 2003-2014 enligt 
diagram 1. Detta stämmer bra överens med statistiken för övriga Sverige på 85 % enligt Öbergs 
(2011) studie.  

 

6.1.1 Fördelningen mellan åldersgrupper 

Enligt MSB (2013) är personer över 65 år kraftigt överrepresenterade vid alla slags 
trafikolyckor. Detta stämmer bra överens med olycksstatistiken från Luleå centrum under 
perioden 2003-2014 då fotgängare i åldrarna 56-97 (åldersgrupp äldre) råkar ut för fler 
trafikolyckor än fotgängare i åldrarna 26-55 (medelålders). Detta kan bero på att äldre är skörare 
och skadar sig mer och därigenom blir olyckan registrerad.  

Fotgängare i medelåldern skadas vanligtvis inte i lika stor utsträckning vid halkolyckor (MSB 
2014), som är den vanligaste orsaken till olycka för fotgängare, jämfört med övriga 
åldersgrupper. Därmed registreras inte deras olyckor i lika stor utsträckning. 

Fotgängare i åldern 0-15 år råkar ut för minst trafikolyckor, sedan sker än drastisk ökning av 
trafikolyckor vid 16-25 år i Luleå centrum. Fotgängare under 16 år rör sig sällan utan vuxen 
vid större trafikerade vägar och därför ökar säkert antalet olyckor när ungdomar börjar vistas 
utan vuxen i trafiken.  

 

6.1.2 Fördelningen mellan kvinnor och män 

Det var fler kvinnor än män som råkade ut för trafikolyckor i Luleå centrum under åren 2003-
2014 som fotgängare enligt diagram 4. Många studier visar på att äldre kvinnor är den mest 
utsatta gruppen i trafiken gällande gångtrafikanter samt att skadorna oftast blir allvarligare för 
kvinnor än för män (bland annat Larsson 2009 och Nilsson 1986). Enligt MSB (2014) är det 
fler kvinnor än män som avlider till följd av fotgängarolyckor. 

Över 70 % av de äldre gångtrafikanterna som skadade sig var kvinnor enligt Larsson (2009). 
Enligt diagram 28 anser fler kvinnor än män att de riskerar att ramla/snubbla/halka, vilket kan 
anses befogat då tyvärr olycksstatistiken talar för det. 

Anledningen till att fler kvinnor än män skadas i Luleå centrum som fotgängare kan bero på att 
kvinnor går dubbelt så mycket som männen (Lindau 2010). 



 

65 

  

6.1.3 Fördelning mellan årstiderna och tid på dygnet 

Enligt MSB (2014) beror fotgängares olyckor främst på dålig snöröjning och halkbekämpning 
och att de sker under vintermånaderna. I Luleå centrum under perioden 2003-2014 skedde flest 
olyckor för fotgängare under vintermånaderna. Den främsta anledningen till olyckan var ojämnt 
pga. snö/is eller markarbete/brist på markarbete, vilket stämmer bra överens med litteraturen.   

I Luleå centrum skedde flest olyckor för fotgängare under dagsljus under perioden 2003-2014, 
enligt diagram 6. Enligt Larsson (2009) var det fler fotgängare som dog eller blev svårt skadade 
vid dagsljus än vid mörker under perioden 2003-2007 i tätbebyggt område i Sverige. Enligt 
diagram 9 ansåg deltagarna att de uppmärksammades av fordon lika ofta på kvällen som på 
dagen.  

Den största anledningen till att deltagarna inte ansåg att fordonen uppmärksammade dem var 
pga. att fordonen körde för fort. Deltagarna ansåg att fordonen körde fortare på dagen samt att 
det ledde till att de skyndade sig över gatan, vilket gjorde dem ouppmärksam, vilket kan vara 
en förklaring till varför fler trafikolyckor skett under dagtid. När fotgängare är ouppmärksamma 
så ökar risken för att de ramlar/snubblar/halkar. Bilflödet är även högre på dagen än på kvällen 
och enligt Ekman (1997) har bilflödet en stor inverkan på fotgängares risk på övergångsställen. 

 

6.2 Utredning av de 6 övergångsställena  
Här analyseras utformningen av de 6 övergångsställena samt resultatet från Strada och gåturen. 
Sambandet mellan utformningen, olycksstatistiken och deltagarnas åsikter kan ge indikatorer 
på vilka åtgärder som kan behövas för att övergångsställena ska bli säkrare och tryggare. 
Deltagarnas åsikter gäller under barmarksförhållanden och säger ingenting om snö- och 
halkhantering. 

 

6.2.1 Övergångsställe 1 

På övergångsställe 1 har det skett 6 olyckor, vilket är näst flest trafikolyckor för fotgängare 
under perioden 2003-2014 av de 6 övergångsställena som undersökts. Däremot har 
övergångsställe 1 fått bäst status från gåturen.  

Deltagarna anser att fordonen oftast/alltid uppmärksammar en och att fordonens hastighet är 
tillräckligt låg för att de ska hinna stanna. Däremot är belysningen bristande. Tabell 3 visar på 
att 5 av 6 olyckor är singelolyckor och Excel-filen från Strada kan man läsa av att 
singelolyckorna skett pga. ojämnt underlag och att det var kvinnor över 60 år. 4 av 6 olyckor 
skedde under vintermånaderna.  

De flesta av deltagarna ansåg att övergångsstället är bra underhållen och 15 % anser att de 
riskerar att ramla/snubbla/halka. Vid undersökningstillfällena var det nästan alltid människor i 
anslutning till övergångsstället. Deltagarna ansåg att de bidrog till större uppmärksamhet från 
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fordonen. Det var även några som ansåg att; många går mot rött, vilket bidrog till en otryggare 
känsla.  

Anledningen till att olyckor uppstår för fotgängare på övergångsställe 1 kan bero på att flödet 
av människor är stort och trafiksignalen visar grönt för kort. Därför skyndar sig fotgängarna sig 
över övergångsstället och halkar pga. ojämnt underlag. 

 

6.2.2 Övergångsställe 2 

Övergångsställe 2 har fått en relativt bra status från gåturen och det har skett 1 trafikolycka för 
fotgängare under perioden 2003-2014. Olyckan skedde under vintermånaderna och den äldre 
kvinnan halkade pga. snö/is.  

Övergångsställets brister är främst belysningen, men även att 30 % av deltagarna anser att de 
riskerar att ramla/snubbla/halka och att fordonens hastighet inte är tillräckligt låg för att 
fordonen ska hinna stanna.  

Deltagarna ansåg att fordonen uppmärksammade dem oftast på kvällen, men mer sällan på 
dagen. Deltagarna anser att de skymdes av de parkerade bilarna längst med gatan och att det 
var stressigt samt dålig sikt. 

En del av deltagarna trodde att den nedsänkta delen på övergångsstället utgör en separering av 
cyklister och gående. Den nedsänkta delen bidrar till en bättre framkomlighet för cyklisterna, 
men den är främst till för rullstolsbundna och barnvagnar. De flesta av deltagarna ansåg att 
övergångsstället är tillräckligt bred, men ett fåtal ansåg att övergångsstället är för smal för att 
rymma både cyklister och gående.  

 

6.2.3 Övergångsställe 3 

På övergångsställe 3 har det skett 1 trafikolycka för fotgängare under perioden 2003-2014. 
Olyckan skedde under vintermånaderna där en man ramlade.  

Övergångsstället har separerade filer och trafikljus för gående och cyklister, vilket många har 
upplevt som en bidragande faktor till en tryggare känsla. Alla deltagare ansåg att cyklister och 
gående håller sig till uppdelningen och att övergångsstället är tillräckligt bred. 

Endast 5 % anser att de riskerar att ramla/snubbla/halka och deltagarna anser att fordonen 
oftast/alltid uppmärksammar en. Däremot anser 45 % av deltagarna att fordonen inte kör 
tillräckligt låg för att hinna stanna. Belysningen är även bristande och övergångsstället har en 
hög ljudnivå.  
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6.2.4 Övergångsställe 4 

På övergångsställe 4 har det skett 1 trafikolycka för fotgängare under perioden 2003-2014. 
Olyckan skedde under vintermånaderna där en bil körde på en fotgängare. Övergångsstället har 
näst lägst status från gåturen.  

Deltagarna anser att fordonen sällan/oftast uppmärksammar en och 55 % av deltagarna anser 
att fordonen kör för fort för att hinna stanna samt att övergångsstället har en hög ljudnivå. 
Belysningen är även bristande och 20 % anser att övergångsstället är för smal. 

Det höga bilflödet samt hastigheten på fordonen i relation till den breda körbanan, vilket gör 
övergångsstället väldigt lång, gör att fotgängare känns väldigt underprioriterade.  

 

6.2.5 Övergångsstället 5 

Flest olyckor för fotgängare har skett på övergångsställe 5 under perioden 2003-2014 av de 6 
övergångsställena som undersökts. 9 av 15 olyckor är singelolyckor och de skedde främst under 
sommarmånaderna pga. ojämn terräng.  

De resterade 6 olyckor som skett på övergångsställe 5 skedde främst under vintermånaderna 
där ena fordonet stannat för passerande fotgängare på övergångsstället och det andra fordonet 
inte sett fotgängarna och kört på dem. Underlaget påstås inte vara relevant för skadehändelsen. 
Deltagarna ansåg att refugen och nonchalanta chaufförer var några av anledningarna till varför 
fordonen inte uppmärksammade dem. 

Övergångsställe 5 har fått lägst status från gåturen. Detta kan bero på att belysningen är 
bristande, fordon anses köra för fort för att hinna stanna samt att deltagarna anser att fordonen 
sällan uppmärksammar en.  

Ingen av deltagarna ansåg att övergångsstället var anpassad för både gående och cyklister och 
30 % av deltagarna anser att övergångsstället inte är tillräckligt bred för att cyklister och gående 
ska kunna dela på övergångsstället. Många ansåg även att cyklisterna hade en för hög hastighet 
för att det skulle kännas tryggt att dela övergångsstället. 

25 % anser att de riskerar att ramla/snubbla/halka pga. att de kände att de måste skynda sig 
över, vilket gör en ouppmärksam och pga. höga trottoarer. Trafikflödet är även högt vid 
övergångsställe 5 vilket kan vara en faktor till att trafikolyckor sker. 

 

6.2.6 Övergångsställe 6 

Ingen olycka har skett på övergångsställe 6 under perioden 2003-2014 och övergångsstället är 
bra underhållen samt tillräckligt bred.  

Däremot anser 25 % av deltagarna att fordonen kör för fort och 30 % anser att de riskerar att 
ramla/snubbla/halka pga. höga trottoarer och ojämn terräng. Belysningen är bristfällig då 
lampor ej var tända och några var trasiga under gåturen. Det som drog upp belysningen från 
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bedömningen Mycket dålig till Dålig var närheten till affärer/verksamheter och att det var extra 
lampor vid övergångsstället.  

Deltagarna ansåg att fordonen uppmärksammade en sällan/ofta och den främsta anledningen 
till att fordon inte uppmärksammade en var pga. att cirkulationsplatsen och refugen tog för 
mycket fokus.  

De flesta av deltagarna ansåg att separeringen av gående och cyklister var tydlig pga. 
vägmarkeringen, men enstaka person ansåg att det inte räckte med endast vägmarkeringen. 
Deltagarna ansåg att cyklisterna hade för hög hastighet för att det ska kännas tryggt att dela på 
övergångsstället med dem. 81 % av deltagarna ansåg att cyklisterna och gående höll sig till 
uppdelningen på övergångsstället. 

 

6.3 Faktorer som bidrar till säkrare och tryggare övergångsställen 
Det var få som ansåg att de riskerade att ramla under gåturen, men de som ansåg att de riskerade 
att ramla ansåg att det främst berodde på för höga trottoarer och ojämn terräng. Resultatet från 
båda Strada uttagen visar på att den främsta anledningen till olyckor för fotgängare beror på 
ojämn terräng. Detta styrker Jägerhöks m.fl. (2011) teori om att den upplevda risken att skadas 
i trafiken står i direkt relation till den faktiska trafiksäkerheten. Hög trafikteknisk standard, 
avseende underhåll, korsningspunkter osv., är en avgörande faktor för trygg och 
säkerhetshetsaspekten (Faskunger 2007, Pikora m.fl. 2003 och Jägerhök 2011).  

Gaturummets utformning kan påverka hastigheten och flöden av andra vägfordon, vilket är 
ytterligare faktorer som påverkar den upplevda tryggheten (Wallberg & Wärnhjelm 2007). 
Deltagarna ansåg att fordonen uppmärksammade en oftare och hade en lägre hastighet vid lägre 
flöden än vid högre flöden. Ekman (1997) menar på att bilflödet har stor inverkan på 
fotgängares risk på övergångsställen. När bilflödet är större än cirka 200 fordon per timme i en 
tillfart blir fotgängarrisken påtagligt större (Ekman 1997). Deltagarna ansåg även att de 
uppmärksammades mer vid signalreglerade övergångsställen, men att ljudnivån ökade. 

Deltagarna ansåg att alla övergångsställena hade bristfällig belysning och enligt Dock (2007) 
bidrar en god och trivsam belysning på kvällstid till en ökad trygghetskänsla då uppsikten och 
förmågan att se vad som pågår i omgivningen ökar (Dock 2007). Utifrån resultatet så bekräftas 
Wallberg & Wärnhjelm (2007) teori om att gaturum där möjligheten till uppsikt är begränsad 
och belysningen bristfällig är platser som oftast ses som otrygga. Gaturummets fysiska 
utformning påverkar upplevelsen av platsen och kräver en omsorgsfull och genomtänkt 
planering för att människor ska känna sig trygga såväl dag som kvällstid (Wallberg & 
Wärnhjelm 2007). 

Resultatet från gåturen visar på att många fotgängare känner sig otrygga på dåligt separerade 
gång- och cykelvägar där cyklister, mopedister och fotgängare blandas. Separering mellan 
fotgängare och cyklister bidrar till såväl fotgängarens som cyklistens trafiksäkerhet (se bland 
annat Jägerhök, et al. 2011 och Boverket 2013). Hälften av deltagarna ansåg att gående och 
cyklister är separerade på övergångsställe 2 pga. att trottoaren är nedsänkt på ena sidan. 
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Nedsänkningen är främst till för rullstolsbundna och barnvagnar. Detta leder till att cyklisterna 
har en för hög hastighet då nedsänkningen underlättar för cyklisterna att cykla över 
övergångsstället. Övergångsställe 6 är anpassad för både cyklister och gående och där ansåg 
även deltagarna att när övergångsställets utformning underlättar framkomligheten för cyklister 
så blir deras hastighet för hög. Deltagarna ansåg att den höga hastigheten bidrog till en otrygghet 
och att cyklisterna borde leda cykeln över övergångsstället. 

Deltagarna ansåg att närheten till affärer/verksamheter bidrog till bättre belysning och enligt 
Gehl (2010) så kan bebyggelse i nära anslutning till övergångsställen öka den upplevda 
tryggheten, särskilt om utformningen tillåter kvällsaktiva verksamheter samt entréer och fönster 
i bottenplan. Ett upplyst och aktivt område känns levande, kontrollerat och tryggt att färdas 
genom (se bl.a. Dock 2007, Jägerhök m.fl. 2011).  

Många studier visar på att hög rumsintegration generar känslan av att individen befinner sig i 
ett större sammanhang med närvaro till andra människor och detta är också viktigt ur ett trygg- 
och säkerhetssynpunkt (se bl.a. Gehl 2010, Dock 2007, Jägerhök m.fl. 2011).  Resultatet från 
gåturen visar på att närheten till andra människor endast påverkade positivt för säkerheten under 
gåturen, då deltagarna ansåg att fler fordon uppmärksammade en om det var fler människor i 
närheten. Gällande tryggheten ansåg deltagarna att de inte påverkades av andra människor eller 
så oroade de sig för att andra skulle skada sig pga. brist på reflexer eller att de inte var 
vaksamma. Ingen av deltagarna svarade att de kände sig hotade av andra människor, men att 
trygghetskänslan berodde på hur de andra människorna betedde sig. Ett fåtal svarade att om 
något skulle hända så kan de hjälpa en.   
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7 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
7.1 Slutsats 
Säkerheten och tryggheten styrs väldigt mycket av hur den bebyggda miljön är utformad då det 
t.ex. är vägens dimensioner som i stor utsträckning bestämmer hastigheten och trafikflödet, 
vilket har visats ha en stor inverkan på säkerheten och tryggheten.  

Resultatet från gåturen pekar på att alla 6 övergångsställena hade dålig belysning under 
undersökningsperioden och att det främst berodde på att lampor var sönder, inte tända eller pga. 
långt till lampor. Detta är åtgärder som enkelt kan och bör åtgärdas då god belysningen är en 
viktig faktor för ökad trygghet. Belysningen är även en faktor som beror på den bebyggda 
miljön. 

Resultatet visar på att säkerhetsåtgärder så som cirkulationsplatser och refug kan ta 
uppmärksamheten ifrån fotgängare, vilket gör att fordonen inte uppmärksammar dem. 
Parkerade fordon, sikten och fordonens hastighet är även faktorer som bidrar till minskad 
uppmärksamhet från fordon och detta beror på den bebyggda miljön. 

Signalreglerat övergångsställe ökar uppmärksamheten för fotgängare från fordonen, men 
ljudnivån stiger. Resultatet visar på att hastigheten är lägre vid lägre trafikflöden, vilket kan 
vara anledning till att fordon uppmärksammar fotgängare oftare vid lägre flöden och ljudnivån 
är något lägre.  

Resultatet från gåturen visar på att människors närvaro inte har så stor påverkan på den 
upplevda tryggheten. Belysningen från busshållplatser och affärer har desto större påverkan på 
tryggheten, vilket beror på den bebyggda miljön. Däremot upplevde många att andra människor 
bidrar till en ökad uppmärksamhet från fordon, vilket minskar risken att bli påkörd, dvs. ökar 
säkerheten.  

 

7.2 Diskussion 
Förhoppningsvis har det endast skett 24 trafikolyckor gällande fotgängare på de 6 
övergångställena som tabell 3 visar. Dock finns säkerligen ett stort mörkertal då endast 35-50 
% av det faktiska antalet trafikskadade personer i landet redovisas, se kapitel 3.5.1 för 
ytterligare information. 

Det är säkerligen många nästan-olyckor som också sker, dvs. att någon är väldigt nära på att 
ramla eller att kollision nästan uppstår. Dessa fall kan leda till att övergångsställen upplevs som 
otrygg då rädslan för olycka uppstår eller att personen som aktar sig eller häver halkningen 
sträcker sig. Dessa lindriga skador har troligtvis inte registreras i Strada då personen 
förmodligen inte uppsökt sjukhus med akutmottagning.  

Gällande gåturen så var tanken att fler skulle delta och att det materialet skulle kunna analyseras 
kvantitativt. Anledningen till att inte fler än 10 personer deltog var troligen pga. att deltagare 
endast söktes via organisationer och via mail. Ingen av deltagarna har eller hade någon 
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anknytning till undersökaren och därmed sjönk antalet deltagare. Hade deltagare sökts mer 
personligt, t.ex. via släktningar och vänner eller via förfrågningar direkt till deltagarna och inte 
igenom organisationer så hade troligtvis antalet deltagare ökat. Organisationerna var svår att få 
tag i och en större ansträngning, t.ex. om undersökare hade besökt organisationerna och/eller 
hållit ett informationsmöte, hade förmodligen fler deltagare deltagit. Det är svårt att förutse ifall 
resultatet hade blivit annorlunda om fler deltagare deltagit. Däremot hade materialet kunnat 
studeras i en större utsträckning, t.ex. skillnaden mellan olika åldersgrupper inom äldre eller 
skillnaden mellan olika väderslag.  

Som tidigare nämnts så misstolkades frågorna 5.1 - 5.5 angående separering av cyklister. Dessa 
frågor utgick ifrån att övergångsställen var anpassad för både cyklister och fotgängare, vilket 
enbart var övergångsställe 3 och 6. Deltagarna har svarat på dessa frågor för alla 
övergångsställena och därav blir resultatet svårt att analysera och tolkningar av svaren har 
gjorts. T.ex. så har deltagarna först angivit att de anser att separeringen av cyklister och gående 
är tydlig, men sedan svarat på nästa fråga som enbart ska svaras på ifall man ansåg att 
separeringen är otydlig. Alla svar har tagits med, även då frågan misstolkas, vilket kan leda till 
ett felaktigt resultat. Därav har dessa frågor inte analyserats i lika stor utsträckning då vikten av 
resultatet från de frågorna blir lägre.  

 

7.3 Förslag på fortsatta studier   
 

 Applicera studien på ”nästan olyckor” och därigenom fokusera mer på tryggheten 
 

 Applicera gåturen under vinterförhållanden och jämför med denna studie, som är gjord 
under barmarksförhållanden 
 

 Studera passager med och utan vägmarkeringen M15 och/eller M16, dvs. skillnaden 
mellan passager och övergångställen  
 

 Applicera gåturen i bostadsområden istället för centrum och studera skillnaden 
 

 Studera skillnaden mellan resultatet gällande trygghet ifall deltagarna utför gåturen 
ensam eller i grupp 
 

 Applicera studien på sträcka eller område i stället för en punkt, dvs. betydelsen av hela 
sträckan och inte bara en punkt 
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Bilaga 1. Avgränsning Luleå centrum för uttag från Strada, 2003-
01-01 till 2014-12-31, gällande fotgängares olycksregistreringar, 
översikt 
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Bilaga 2. Avgränsning Luleå centrum för uttag från Strada, 2003-
01-01 till 2014-12-31, gällande fotgängares olycksregistreringar, 
detaljerad 
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Bilaga 3. Avgränsningarna för 6 övergångsställen i Luleå centrum 
Övergångsställe 1: Smedjegatan/Köpmangatan 

 
Övergångsställe 2: Kungsgatan/Köpmangatan 
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Övergångsställe 3: Södra Hamnleden/Kungsgatan 

 

 

Övergångsställe 4: Rådstugatan/Stadsparken 
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Övergångsställe 5: Skeppsbrogatan/Kyrkogatan 

 

 

Övergångsställe 6: Bastugatan/Magasingatan 
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Bilaga 4. Enkät för gåturen  

Gåtur – Enkätundersökning 
 

Hej och välkomna till min undersökning av äldres säkerhet och trygghet på passager i Luleå 
centrum. Mitt namn är Catrin Vestman och denna undersökning är en del i mitt examensarbete 
på utbildningen Civilingenjör Arkitektur, Luleå Tekniska Universitet, som jag skriver åt WSP.   

Jag har kollat på statistiken över trafikolyckor som skett de senast 10 åren på 6 övergångsställen 
och vill nu få mer kunskap om vad befolkningen anser om dem.  

Under vecka 38 (19-23 sep) och/eller vecka 39 (26-30 sep) får deltagarna svara på en enkät 
medan de besöker övergångsställena. De får gå vilken vardag de vill (måndag-fredag) och de 
ska gå själva (ensam) samt besöka alla 6 övergångsställen 2 gånger. Ena mellan 11:00 - 13:00 
och den andra mellan 19:00 - 21:00 och svara på enkäten båda gångerna.  

Deltagarna behöver inte besöka alla övergångsställen samma dag ifall de har tidsbrist eller pga. 
andra skäl, men vid undersökningens slut ska alla övergångsställen vara besökta 2 gånger 
(lunch/kväll).  

Skulle det vara så att deltagarna inte vill/vågar/kan gå själva så får de absolut ta med någon, 
men skriv då anledningen på enkäten. T.ex. min man följde med då jag är rädd för att bli 
överfallen. Det finns ingen rad för detta, så skriv det någonstans överst på enkäten bara. Kom 
ihåg att skriva det för varje passage/enkät. 

Anledningen till att deltagarna ska (helst) utföra gåturen själva och inte i grupp är för att de 
ska kunna analysera hur det känns. Om andra deltagare deltar samtidigt så påverkas man av 
varandra och man känner sig genast mycket tryggare än om man går själv.  

När ni besökt alla passager båda gångerna skickar ni tillbaka enkäterna i det frankerade 
kuvertet.  

 

Vid frågor kontakta mig på catsjl-0@student.ltu.se eller 073-0727006 
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Gåtur --- Enkät --- Dagtid (11:00-13:00) 
Ålder:   Kön:   Passage nr:  Datum: 
 
Tidpunkt:   Väder:   Funktionsnedsättning: 
 
Fråga 1.1: Anser du att fordon uppmärksammar dig? 

Aldrig  Sällan  Ofta  Alltid 
 
Fråga 1.2: Om du inte anser att fordon uppmärksammar dig, vad tror du att det 
beror på? 
 
 
Fråga 1.3: Anser du att hastigheten på fordonen är tillräckligt låga för att 
fordonen ska hinna stanna innan passagen?   Ja  Nej 
 
 
Fråga 2.1: Finns det andra människor omkring dig?  Ja  Nej 
 
 
Fråga 2.2: Om ja, bidrar människorna till en känsla av ökad trygghet?  

Ja  Nej 
 
Fråga 2.3: Om ja på fråga 2.1, varför tror du att du känner dig tryggare eller 
otryggare av andra människornas närvaro? 
 
 
Fråga 3: Hur hög är ljudnivån på en skala 1 till 4? 

1  2  3  4 
                     Mycket låg  Låg  Hög                Mycket hög 

 
Fråga 4.1: Är passagen tillräckligt bred?  Ja  Nej 

 

Fråga 4.2: Om nej, varför är passagen för smal? 
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Fråga 5.1: Om passagen också är anpassad för cyklister, är uppdelningen av 
cyklister och gående tydlig?   Ja  Nej 

 
 
Fråga 5.2: Vad är det som gör uppdelningen otydlig/tydlig? 
 
 
 
Fråga 5.3: Om uppdelningen är otydlig, känns det ändå tryggt att dela vägbanan 
med cyklisterna?    Ja Nej 
 
 
Fråga 5.4: Om uppdelningen är otydlig, varför känns det tryggt/otryggt att dela 
vägbanan med cyklister? 
 
 
 
Fråga 5.5: Om uppdelningen är tydlig, anser du att cyklisterna och gående håller 
sig till uppdelningen?  Ja  Nej 
 
 
Fråga 6.1: Anser du att passagen är bra underhållet, t.ex. sopad och rengjord? 

Ja  Nej 
 
Fråga 6.2: Om nej, vad behöver förbättras? 
 
 
 
Fråga 7.1: Anser du att du riskerar att ramla/snubbla/halka när du korsar 
passagen?     Ja  Nej 

 

Fråga 7.2: Om ja, vad beror det på?  
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Gåtur --- Enkät --- Kvällstid (19:00-21:00) 

Ålder:   Kön:   Passage nr:  Datum: 
 
Tidpunkt:   Väder:   Funktionsnedsättning: 
 
Fråga 1.1: Anser du att fordon uppmärksammar dig? 

Aldrig  Sällan  Ofta  Alltid 
 
Fråga 1.2: Om du inte anser att fordon uppmärksammar dig, vad tror du att det 
beror på? 
 
Fråga 1.3: Anser du att hastigheten på fordonen är tillräckligt låga för att 
fordonen ska hinna stanna innan passagen?   Ja  Nej 
 
 
Fråga 2.1: Finns det andra människor omkring dig?  Ja  Nej 
 
 
Fråga 2.2: Om ja, bidrar människorna till en känsla av ökad trygghet?  

Ja  Nej 
 
Fråga 2.3: Om ja på fråga 2.1, varför tror du att du känner dig tryggare eller 
otryggare av andra människornas närvaro? 
 
 
Fråga 3: Hur hög är ljudnivån på en skala 1 till 4? 

1  2  3  4 
                     Mycket låg  Låg  Hög                Mycket hög 

 
Fråga 4.1: Är passagen tillräckligt bred?  Ja  Nej 

 

Fråga 4.2: Om nej, varför är passagen för smal? 
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Fråga 5.1: Om passagen också är anpassad för cyklister, är uppdelningen av 
cyklister och gående tydlig?   Ja  Nej 
 
Fråga 5.2: Vad är det som gör uppdelningen otydlig/tydlig? 
 
 
Fråga 5.3: Om uppdelningen är otydlig, känns det ändå tryggt att dela vägbanan 
med cyklisterna?    Ja Nej 
 
Fråga 5.4: Om uppdelningen är otydlig, varför känns det tryggt/otryggt att dela 
vägbanan med cyklister? 
 
 
Fråga 5.5: Om uppdelningen är tydlig, anser du att cyklisterna och gående håller 
sig till uppdelningen?  Ja  Nej 
 
 
Fråga 6.1: Anser du att passagen är bra underhållet, t.ex. sopad och rengjord? 

Ja  Nej 
 
Fråga 6.2: Om nej, vad behöver förbättras? 
 
 
 
Fråga 7.1: Anser du att du riskerar att ramla/snubbla/halka när du korsar 
passagen?     Ja  Nej 

 

Fråga 7.2: Om ja, vad beror det på? 

 
Fråga 8.1: Hur bra anser du att belysningen är på en skala 1 till 4? 

1  2  3  4 
                 Mycket dålig                Dålig                      Bra                   Mycket bra 

 

Fråga 8.2: Vad är det som gör belysningen bra eller dålig? 
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Bilaga 5. Svaren från gåturen 
Fråga 1.1: Anser du att fordon uppmärksammar dig? 

Radetiketter Alltid Ofta Sällan Totalsumma 
Övergångsställe 1 9 11  20 

Dag 4 6  10 
Kvinna  5  5 
Man 4 1  5 

Kväll 5 5  10 
Kvinna 2 3  5 
Man 3 2  5 

Övergångsställe 2 4 7 9 20 
Dag 2 1 7 10 

Kvinna   5 5 
Man 2 1 2 5 

Kväll 2 6 2 10 
Kvinna  3 2 5 
Man 2 3  5 

Övergångsställe 3 11 8 1 20 
Dag 7 3  10 

Kvinna 3 2  5 
Man 4 1  5 

Kväll 4 5 1 10 
Kvinna 1 4  5 
Man 3 1 1 5 

Övergångsställe 4 4 9 7 20 
Dag 2 5 3 10 

Kvinna  3 2 5 
Man 2 2 1 5 

Kväll 2 4 4 10 
Kvinna  2 3 5 
Man 2 2 1 5 

Övergångsställe 5 4 2 14 20 
Dag 2 1 7 10 

Kvinna  1 4 5 
Man 2  3 5 

Kväll 2 1 7 10 
Kvinna  1 4 5 
Man 2  3 5 

Övergångsställe 6 4 8 8 20 
Dag 2 4 4 10 

Kvinna  2 3 5 
Man 2 2 1 5 

Kväll 2 4 4 10 
Kvinna  2 3 5 
Man 2 2 1 5 

Totalsumma 36 45 39 120 
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Fråga 1.2: Om du inte anser att fordon uppmärksammar dig, vad tror du att det 
beror på?  

Övergångsställe  1 2 3 4 5 6 Totalt 
Dålig belysning    1 2  3 
Fordonen kör för fort  1 1 6 11 4 23 
Nonchalanta chaufförer    1 1  2 
Parkerade fordon skymmer en  8     8 
Cirkulationsplats      9 9 
Signalreglerat   1    1 
Refug     2 6 8 
Dålig sikt  3  2   5 
Stressiga chaufförer    2   2 
Stressigt  4 1 2 3  10 
Korsningar   1    1 
Totalt 0 16 4 14 19 19 72 

 

Fråga 1.3: Anser du att hastigheten på fordonen är tillräckligt låga för att fordonen 
ska hinna stanna innan passagen? 

 Dag  Dag Summa Kväll  Kväll Summa Totalsumma 
Radetiketter Ja Nej  Ja Nej   
Övergångsställe 1 9 1 10 9 1 10 20 

Kvinna 4 1 5 5  5 10 
Man 5  5 4 1 5 10 

Övergångsställe 2 6 4 10 8 2 10 20 
Kvinna 3 2 5 4 1 5 10 
Man 3 2 5 4 1 5 10 

Övergångsställe 3 5 5 10 6 4 10 20 
Kvinna 3 2 5 4 1 5 10 
Man 2 3 5 2 3 5 10 

Övergångsställe 4 4 6 10 5 5 10 20 
Kvinna 2 3 5 2 3 5 10 
Man 2 3 5 3 2 5 10 

Övergångsställe 5 3 7 10 4 6 10 20 
Kvinna 1 4 5 2 3 5 10 
Man 2 3 5 2 3 5 10 

Övergångsställe 6 7 3 10 8 2 10 20 
Kvinna 2 3 5 3 2 5 10 
Man 5  5 5  5 10 

Totalsumma 34 26 60 40 20 60 120 
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Fråga 2.1: Finns det andra människor omkring dig? 
 Ja  Ja Summa Nej  Nej Summa Totalsumma 
Radetiketter Kvinna Man  Kvinna Man   
Övergångsställe 1 10 8 18  2 2 20 

Dag 5 4 9  1 1 10 
Kväll 5 4 9  1 1 10 

Övergångsställe 2 8 5 13 2 5 7 20 
Dag 5 3 8  2 2 10 
Kväll 3 2 5 2 3 5 10 

Övergångsställe 3 8 8 16 2 2 4 20 
Dag 5 5 10    10 
Kväll 3 3 6 2 2 4 10 

Övergångsställe 4 4 3 7 6 7 13 20 
Dag 2 2 4 3 3 6 10 
Kväll 2 1 3 3 4 7 10 

Övergångsställe 5 6 3 9 4 7 11 20 
Dag 4 2 6 1 3 4 10 
Kväll 2 1 3 3 4 7 10 

Övergångsställe 6 6 3 9 4 7 11 20 
Dag 4 1 5 1 4 5 10 
Kväll 2 2 4 3 3 6 10 

Totalsumma 42 30 72 18 30 48 120 

 
 
Fråga 2.2: Om ja, bidrar människorna till en känsla av ökad trygghet?  
 

 Kvinna Kvinna Summa Man Man Summa Totalsumma 
Radetiketter Dag Kväll  Dag Kväll   
Övergångsställe 1 5 5 10 4 4 8 18 

Ja 2 2 4 2 1 3 7 
Nej 3 3 6 2 3 5 11 

Övergångsställe 2 5 3 8 3 2 5 13 
Ja     1 1 1 
Nej 5 3 8 3 1 4 12 

Övergångsställe 3 5 3 8 5 3 8 16 
Ja 1 1 2 2 1 3 5 
Nej 4 2 6 3 2 5 11 

Övergångsställe 4 2 2 4 2 1 3 7 
Ja 1 1 2    2 
Nej 1 1 2 2 1 3 5 

Övergångsställe 5 4 2 6 2 1 3 9 
Ja 2 2 4    4 
Nej 2  2 2 1 3 5 

Övergångsställe 6 4 2 6 1 2 3 9 
Ja 1  1    1 
Nej 3 2 5 1 2 3 8 

Totalsumma 25 17 42 17 13 30 72 
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Fråga 2.3: Om ja på fråga 2.1, varför tror du att du känner dig tryggare eller 
otryggare av andra människornas närvaro? 

 Kvinna  Man  Totalt 
Radetiketter Dag Kväll Dag Kväll  
Övergångsställe 1 5 5 5 5 20 

Jag känner mig aldrig otrygg i stan 1 1   2 
Känner ingen skillnad 2 1 1 3 7 
Tryggare: All trafik är lugnare när människor syns    1 1 
Tryggare: större uppmärksamhet från biltrafik 2 2 2  6 
(tom)   1 1 2 
Otryggare: Många går mot rött   1  1 
Beror på hur de uppträder  1   1 

Övergångsställe 2 5 5 5 5 20 
Jag känner mig aldrig otrygg i stan 1    1 
Känner ingen skillnad 1 3 3 1 8 
Tryggare: All trafik är lugnare när människor syns    1 1 
(tom) 1 2 2 3 8 
Beror på hur de uppträder 1    1 
Otryggare: folk går hur som helst 1    1 

Övergångsställe 3 5 5 5 5 20 
Jag känner mig aldrig otrygg i stan 1    1 
Känner ingen skillnad 1 1 3 2 7 
Tryggare: All trafik är lugnare när människor syns    1 1 
Tryggare: större uppmärksamhet från biltrafik 1 1 2  4 
(tom) 1 2  2 5 
Beror på hur de uppträder 1 1   2 

Övergångsställe 4 5 5 5 5 20 
Jag känner mig aldrig otrygg i stan 1    1 
Känner ingen skillnad   1 1 2 
Tryggare: större uppmärksamhet från biltrafik 1 1   2 
(tom) 2 3 4 4 13 
Beror på hur de uppträder 1    1 
Otryggare: De saknar reflexer och är nonchalanta  1   1 

Övergångsställe 5 5 5 5 5 20 
Jag känner mig aldrig otrygg i stan 1    1 
Känner ingen skillnad   2 1 3 
Tryggare: större uppmärksamhet från biltrafik 2 2   4 
(tom)  3 3 4 10 
Beror på hur de uppträder 1    1 
Otryggare: Oroar sig för barn som går utan att se sig 

för 
1    1 

Övergångsställe 6 5 5 5 5 20 
Jag känner mig aldrig otrygg i stan 1    1 
Känner ingen skillnad 2 2 1 2 7 
Tryggare: större uppmärksamhet från biltrafik 1    1 
(tom)  3 4 3 10 
Beror på hur de uppträder 1    1 

Totalsumma 30 30 30 30 120 
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Fråga 3: Hur hög är ljudnivån på en skala 1 till 4? 

 
Radetiketter Hög Låg Mycket hög Mycket låg Totalsumma 
Övergångsställe 1 14 6   20 

Kvinna 8 2   10 
Dag 5    5 
Kväll 3 2   5 

Man 6 4   10 
Dag 3 2   5 
Kväll 3 2   5 

Övergångsställe 2 8 11 1  20 
Kvinna 2 7 1  10 

Dag 2 2 1  5 
Kväll  5   5 

Man 6 4   10 
Dag 4 1   5 
Kväll 2 3   5 

Övergångsställe 3 12 1 7  20 
Kvinna 5 1 4  10 

Dag 3  2  5 
Kväll 2 1 2  5 

Man 7  3  10 
Dag 3  2  5 
Kväll 4  1  5 

Övergångsställe 4 6 13  1 20 
Kvinna 2 7  1 10 

Dag 2 3   5 
Kväll  4  1 5 

Man 4 6   10 
Dag 2 3   5 
Kväll 2 3   5 

Övergångsställe 5 14 5 1  20 
Kvinna 5 4 1  10 

Dag 4  1  5 
Kväll 1 4   5 

Man 9 1   10 
Dag 5    5 
Kväll 4 1   5 

Övergångsställe 6 11 9   20 
Kvinna 4 6   10 

Dag 2 3   5 
Kväll 2 3   5 

Man 7 3   10 
Dag 4 1   5 
Kväll 3 2   5 

Totalsumma 65 45 9 1 120 
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Fråga 4.1: Är passagen tillräckligt bred? Fråga 4.2: Om nej, varför är passagen för 
smal? 
 

 Kvinna Man Totalt 
Radetiketter Ja Nej Ja  
Övergångsställe 1 8 2 10 20 

Dag 4 1 5 10 
Svårt att rymma både cyklister och gående  1  1 
(tom) 4  5 9 

Kväll 4 1 5 10 
Svårt att rymma både cyklister och gående  1  1 
(tom) 4  5 9 

Övergångsställe 2 8 2 10 20 
Dag 4 1 5 10 

Svårt att rymma både cyklister och gående  1  1 
(tom) 4  5 9 

Kväll 4 1 5 10 
Svårt att rymma både cyklister och gående  1  1 
(tom) 4  5 9 

Övergångsställe 3 10  10 20 
Dag 5  5 10 

(tom) 5  5 10 
Kväll 5  5 10 

(tom) 5  5 10 
Övergångsställe 4 6 4 10 20 

Dag 3 2 5 10 
Svårt att rymma både cyklister och gående  2  2 
(tom) 3  5 8 

Kväll 3 2 5 10 
Svårt att rymma både cyklister och gående  2  2 
(tom) 3  5 8 

Övergångsställe 5 4 6 10 20 
Dag 2 3 5 10 

Svårt att rymma både cyklister och gående  3  3 
(tom) 2  5 7 

Kväll 2 3 5 10 
Svårt att rymma både cyklister och gående  3  3 
(tom) 2  5 7 

Övergångsställe 6 10  10 20 
Dag 5  5 10 

(tom) 5  5 10 
Kväll 5  5 10 

(tom) 5  5 10 
Totalsumma 46 14 60 120 
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Fråga 5.1: Om passagen också är anpassad för cyklister, är uppdelningen av 
cyklister och gående tydlig?  
 

Radetiketter Ja Nej Totalsumma 
Övergångsställe 1 1 10 11 

Dag 1 4 5 
Kvinna  3 3 
Man 1 1 2 

Kväll  6 6 
Kvinna  4 4 
Man  2 2 

Övergångsställe 2 8 8 16 
Dag 4 4 8 

Kvinna 2 3 5 
Man 2 1 3 

Kväll 4 4 8 
Kvinna 2 3 5 
Man 2 1 3 

Övergångsställe 3 19 1 20 
Dag 9 1 10 

Kvinna 5  5 
Man 4 1 5 

Kväll 10  10 
Kvinna 5  5 
Man 5  5 

Övergångsställe 4  15 15 
Dag  7 7 

Kvinna  5 5 
Man  2 2 

Kväll  8 8 
Kvinna  5 5 
Man  3 3 

Övergångsställe 5  15 15 
Dag  7 7 

Kvinna  5 5 
Man  2 2 

Kväll  8 8 
Kvinna  5 5 
Man  3 3 

Övergångsställe 6 17 2 19 
Dag 8 1 9 

Kvinna 5  5 
Man 3 1 4 

Kväll 9 1 10 
Kvinna 5  5 
Man 4 1 5 

Totalsumma 45 51 96 
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Fråga 5.2: Vad är det som gör uppdelningen otydlig/tydlig? 
 

Radetiketter Kvinna Man Totalsumma 
Övergångsställe 1 6 4 10 

Dag 3 2 5 
Otydlig: Ingen uppdelning 3 1 4 
Tydlig: Trottoaren är nedsänkt på ena sidan  1 1 

Kväll 3 2 5 
Otydlig: Cyklister ryms för att övergången är bred  1 1 
Otydlig: Ingen uppdelning 3 1 4 

Övergångsställe 2 10 5 15 
Dag 5 3 8 

Otydlig: Ingen uppdelning 3 1 4 
Tydlig: Trottoaren är nedsänkt på ena sidan 2 2 4 

Kväll 5 2 7 
Otydlig: Ingen uppdelning 3  3 
Tydlig: Trottoaren är nedsänkt på ena sidan 2 1 3 
Tydlig: Vägmarkeringen  1 1 

Övergångsställe 3 10 9 19 
Dag 5 5 10 

Otydlig: Ingen uppdelning  1 1 
Tydlig: Trottoaren är nedsänkt på ena sidan  1 1 
Tydlig: Vägmarkeringen 1 1 2 
Tydlig: Vägmarkeringen och separata trafikljus 4 2 6 

Kväll 5 4 9 
Tydlig: Vägmarkeringen 1 2 3 
Tydlig: Vägmarkeringen och separata trafikljus 4 2 6 

Övergångsställe 4 10 4 14 
Dag 5 2 7 

Otydlig: Allt  1 1 
Otydlig: Ingen uppdelning 5 1 6 

Kväll 5 2 7 
Otydlig: Ingen uppdelning 5 2 7 

Övergångsställe 5 10 4 14 
Dag 5 2 7 

Otydlig: Ingen uppdelning 5 2 7 
Kväll 5 2 7 

Otydlig: Ingen uppdelning 5 2 7 
Övergångsställe 6 10 8 18 

Dag 5 3 8 
Tydlig: Vägmarkeringen 5 2 7 
Otydlig: Endast vägmarkering  1 1 

Kväll 5 5 10 
Tydlig: Trottoaren är nedsänkt på ena sidan  1 1 
Tydlig: Vägmarkeringen 5 3 8 
Otydlig: Endast vägmarkering  1 1 

Totalsumma 56 34 90 
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Fråga 5.3: Om uppdelningen är otydlig, känns det ändå tryggt att dela vägbanan 
med cyklisterna?     
 

 Kvinna Kvinna 
Summa 

Man Man Summa Totalsumma 

Radetiketter Da
g 

Kväl
l 

 Dag Kväll   

Övergångsställe 
1 

4 4 8 2 2 4 12 

Ja 2 2 4  1 1 5 
Nej 2 2 4 2 1 3 7 

Övergångsställe 
2 

2 2 4 2 1 3 7 

Ja 1 1 2 1 1 2 4 
Nej 1 1 2 1  1 3 

Övergångsställe 
3 

   2 1 3 3 

Ja    2 1 3 3 
Övergångsställe 
4 

4 4 8 1 2 3 11 

Ja 1 1 2 1 1 2 4 
Nej 3 3 6  1 1 7 

Övergångsställe 
5 

5 4 9 1 2 3 12 

Ja 1 1 2 1 2 3 5 
Nej 4 3 7    7 

Övergångsställe 
6 

1  1 2 1 3 4 

Ja 1  1    1 
Nej    2 1 3 3 

Totalsumma 16 14 30 10 9 19 49 
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Fråga 5.4: Om uppdelningen är otydlig, varför känns det tryggt/otryggt att dela 
vägbanan med cyklister? 

 Dag Kväll Totalt 
Radetiketter Kvinna Man Kvinna Man  
(tom)      

(tom)      
Övergångsställe 1 5 5 5 5 20 

Tryggt: Få cyklister 2  1  3 
Tryggt: Så länge man är uppmärksam   1 1 2 
(tom) 1 4 1 4 10 
Otryggt: För smal och saknar 

markering 2 1 1  4 

Otryggt: Cyklisterna har för hög 
hastighet   1  1 

Övergångsställe 2 5 5 5 5 20 
Otryggt: Cyklisterna ska gå över  1   1 
Tryggt: Inga cyklister 1    1 
Tryggt: Så länge man är uppmärksam    1 1 
(tom) 3 4 4 4 15 
Otryggt: Cyklisterna har för hög 

hastighet 1  1  2 

Övergångsställe 3 5 5 5 5 20 
(tom) 5 5 5 5 20 

Övergångsställe 4 5 5 5 5 20 
Otryggt: Cyklisterna ska gå över    1 1 
Tryggt: Bra sikt  1   1 
Tryggt: Så länge man är uppmärksam 1  1  2 
(tom) 1 4 1 4 10 
Otryggt: För smal och saknar 

markering 2  2  4 

Otryggt: Cyklisterna har för hög 
hastighet 1  1  2 

Övergångsställe 5 5 5 5 5 20 
Otryggt: Cyklisterna ska gå över    1 1 
Tryggt: Få cyklister  1   1 
Tryggt: Så länge man är uppmärksam 1  1 1 3 
(tom)  4 1 3 8 
Otryggt: För smal och saknar 

markering 1  1  2 

Otryggt: Cyklisterna har för hög 
hastighet 3  2  5 

Övergångsställe 6 5 5 5 5 20 
Tryggt: Få cyklister 1    1 
(tom) 4 3 5 4 16 
Otryggt: Cyklisterna har för hög 

hastighet  2  1 3 

Totalsumma 30 30 30 30 120 
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Fråga 5.5: Om uppdelningen är tydlig, anser du att cyklisterna och gående håller 
sig till uppdelningen?   

 
 Ja Ja Summa Nej Nej Summa Totalsumma 
Radetiketter Kvinna Man  Kvinna Man   
Övergångsställe 1 2  2  2 2 4 

Dag 1  1  1 1 2 
Kväll 1  1  1 1 2 

Övergångsställe 2 4  4  1 1 5 
Dag 2  2    2 
Kväll 2  2  1 1 3 

Övergångsställe 3 10 7 17    17 
Dag 5 3 8    8 
Kväll 5 4 9    9 

Övergångsställe 5    1 1 2 2 
Dag    1  1 1 
Kväll     1 1 1 

Övergångsställe 6 7 4 11 2 1 3 14 
Dag 4 2 6 1  1 7 
Kväll 3 2 5 1 1 2 7 

Totalsumma 23 11 34 3 5 8 42 

 
 
Fråga 6.1: Anser du att passagen är bra underhållet, t.ex. sopad och rengjord? 
Fråga 6.2: Om nej, vad behöver förbättras?

 Kvinna Kvinna Summa Man Man Summa Totalsumma 
Radetiketter Dag Kväll  Dag Kväll   
Övergångsställe 1 5 5 10 5 5 10 20 

Ja 4 5 9 5 5 10 19 
Nej 1  1    1 

Mycket byggskräp 1  1    1 
Övergångsställe 2 5 5 10 5 5 10 20 

Ja 5 5 10 5 5 10 20 
Övergångsställe 3 5 5 10 5 5 10 20 

Ja 5 5 10 4 4 8 18 
Nej    1 1 2 2 

Grushögar    1 1 2 2 
Övergångsställe 4 5 5 10 5 5 10 20 

Ja 5 5 10 5 5 10 20 
Övergångsställe 5 5 5 10 5 5 10 20 

Ja 5 5 10 5 5 10 20 
Övergångsställe 6 5 4 9 5 5 10 19 

Ja 5 4 9 5 5 10 19 
Totalsumma 30 29 59 30 30 60 119 

  



 

98 

 

Fråga 7.1: Anser du att du riskerar att ramla/snubbla/halka när du korsar 
passagen? Fråga 7.2: Om ja, vad beror det på? 

 Kvinna Kvinna 
Summa 

Man Man 
Summa 

Totalt 

Radetiketter Dag Kväll  Dag Kväll   
Övergångsställe 1 5 5 10 5 5 10 20 

Ja    1 2 3 3 
Höga Trottoarer     1 1 1 
Ojämn terräng    1 1 2 2 

Nej 5 5 10 4 3 7 17 
(tom) 5 5 10 4 3 7 17 

Övergångsställe 2 5 5 10 5 5 10 20 
Ja 1 1 2 2 2 4 6 

Höga Trottoarer 1 1 2 1 2 3 5 
Ojämn terräng    1  1 1 

Nej 4 4 8 3 3 6 14 
(tom) 4 4 8 3 3 6 14 

Övergångsställe 3 5 5 10 5 5 10 20 
Ja    1  1 1 

Höga Trottoarer    1  1 1 
Nej 5 5 10 4 5 9 19 

(tom) 5 5 10 4 5 9 19 
Övergångsställe 4 5 5 10 5 5 10 20 

Ja 1 1 2 1  1 3 
Höga Trottoarer    1  1 1 
Ojämn terräng 1 1 2    2 

Nej 4 4 8 4 5 9 17 
(tom) 4 4 8 4 5 9 17 

Övergångsställe 5 5 5 10 5 5 10 20 
Ja 2 2 4 1  1 5 

Höga Trottoarer    1  1 1 
Man känner att man måste skynda sig 

över, vilket gör en ouppmärksam 
2 2 4    4 

Nej 3 3 6 4 5 9 15 
(tom) 3 3 6 4 5 9 15 

Övergångsställe 6 5 5 10 5 5 10 20 
Ja 2 2 4 1 1 2 6 

Höga Trottoarer 1 1 2 1 1 2 4 
Ojämn terräng 1 1 2    2 

Nej 3 3 6 4 4 8 14 
(tom) 3 3 6 4 4 8 14 

Totalsumma 30 30 60 30 30 60 120 
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Fråga 8.1: Hur bra anser du att belysningen är på en skala 1 till 4? 

Fråga 8.2: Vad är det som gör belysningen bra eller dålig? 

 
 Kvinna Kvinna 

Summa 
Man Man 

Summa 
Totalt 

Radetiketter Bra Dålig Mycket 
bra 

Mycket 
dålig 

 Bra Dålig Mycket 
dålig 

  

Övergångsställe 1 1 1 1 2 5 3 1 1 5 10 
Affärer/verksamheter i 

närheten 
1    1     1 

Busshållplatserna   1  1     1 
Lampor ej tända        1 1 1 
Långt till lampor  1  2 3  1  1 4 
Vädret (disigt) 

påverkade  
     1   1 1 

Väl upplyst      1   1 1 
Övergångsställe 2 2 1  2 5 4 1  5 10 

Affärer/verksamheter i 
närheten 

1    1 2   2 3 

Ej mörkt ute 1    1     1 
Lampor ej tända  1   1  1  1 2 
Långt till lampor    2 2     2 
Vädret (disigt) 

påverkade  
     1   1 1 

Väl upplyst      1   1 1 
Övergångsställe 3 2 2  1 5 3 1 1 5 10 

Ej mörkt ute 1    1     1 
Lampor ej tända        1 1 1 
Svag belysning  1   1     1 
Trasiga lampor  1  1 2  1  1 3 
Vädret (disigt) 

påverkade  
     1   1 1 

Väl upplyst      2   2 2 
Övergångsställe 4 2 2  1 5 3 1 1 5 10 

Ej mörkt ute 1    1     1 
Lampor ej tända    1 1   1 1 2 
Lampor tända 1    1 1   1 2 
Svag belysning  2   2     2 
Vädret (disigt) 

påverkade  
     1   1 1 

Väl upplyst      1   1 1 
Övergångsställe 5 3 1  1 5 3 1 1 5 10 

Ej mörkt ute 1    1     1 
Lampor ej tända    1 1   1 1 2 
Lampor tända 1    1 1   1 2 
Svag belysning  1   1     1 
Vädret (disigt) 

påverkade  
     1   1 1 

Väl upplyst 1    1 1   1 2 
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Övergångsställe 6 3   2 5 3 1 1 5 10 
Affärer/verksamheter i 

närheten 
     1   1 1 

Ej mörkt ute 1    1     1 
Extra lampor över 

passagen 
2    2     2 

Lampor ej tända       1 1 2 2 
Trasiga lampor    2 2     2 
Vädret (disigt) 

påverkade  
     1   1 1 

Väl upplyst      1   1 1 
Totalsumma 13 7 1 9 30 19 6 5 30 60 
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