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Sammanfattning 
Strax öster om korsningen Hallgrensvägen – Timmerleden i Piteå ligger ett övergångställe som korsar 

Timmerleden och tillåter att gång- och cykeltrafik passerar mellan Strömsborg och centrala Piteå. Det 

råder brister i trafiksäkerheten på övergångstället, bland annat är belysningen inte utformad så som 

föreskrivs. Det är heller inte tydligt att säkerhetsnivån vid övergångstället avviker från den som råder 

på den gång- och cykelväg som leder fram till övergångstället. Övergångstället är inte anpassat för att 

vara tydligt för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga, samt att sikten vid 

övergångstället kan vara bristfällig. Ytterligare en brist i säkerheten är att övergångstället passerar 

över två körbanor, för västergående trafik, utan mellanliggande refug där gående och cyklister kan 

vila och skifta fokus till trafik som kommer från andra riktningen. Övergångstället ligger på en sträcka 

där högsta tillåtna hastighet är 50 km/h, mätningar på sträckan från 2007 visar dock att hastig-

hetsefterlevnaden är bristfällig. Mätningar av trafikflöde på samma sträcka visar på cirka 14 000 

passerande fordon dagligen på vardagar. Mätning av gång- och cykeltrafikanters flöde visar att det på 

vardagar kan passera närmare 600 personer på ett dygn på övergångstället. 

Regeringen har satt upp mål för att öka cyklandet i förhållande till andra transportmedel och vill 

stimulera gång- och cykeltrafiken med långsiktiga lösningar för hållbara transporter. Piteå kommun 

har formulerat mål för gång- och cykeltrafiken i kommunen och principer för att nå dessa mål. Av 

dessa principer framgår en strävan efter att gång- och cykelvägnätet ska vara tryggt, säkert och till-

gängligt för oskyddade trafikanter och undvika konflikter med biltrafiknätet.  

Sedan år 2000 har fordonsförare skyldighet att lämna företräde till gående som gått ut på eller just 

ska gå ut på ett övergångställe. De gående har dock även skyldighet att korsa en väg på ett övergång-

ställe endast om det kan ske utan fara eller olägenhet för övrig trafik.  

Att ett övergångställe är anlagt på en sträcka är ingen garanti för att passagen ska vara säker, statistik 

visar tvärtom att 25 procent av alla olyckor med dödade och svårt skadade där gående passerar en 

trafikerad körbana sker på ett övergångställe.  

För att ett övergångställe ska anses som säkert ska utformningen inbjuda till att fordon som korsar 

övergångstället inte gör det i hastigheter högre än 30 km/h. Hastigheten kan tillförsäkras genom an-

läggandet av exempelvis ett platågupp. Andra åtgärder för att öka säkerheten vid passage av en väg 

är att anlägga ett signalreglerat övergångställe, införa automatisk hastighetsövervakning, eller en 

planskild gång- och cykelövergång.  

Av de olika trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder som utreds och analyseras i form av olika förslag på 

åtgärder är den bästa lösningen, ur trafiksäkerhetssynpunkt för gång- och cykeltrafiken, en planskild 

korsning i form av en gång- och cykeltunnel under Timmerleden.  

Rapporten visar på att ifall övergångstället lämnas utan åtgärd leder det till en fortsatt otrygg och 

osäker trafiksituation för gående och cyklister som vill korsa Timmerleden, samt risk för konflikter 

mellan fordon och oskyddade trafikanter. Det är en situation som strider mot de mål som både Piteå 

kommun och regeringen har satt upp för gång- och cykeltrafiken. Därför måste trafiksäkerhetsför-

bättrande åtgärder för gång- och cykeltrafikanter i korsningen Hallgrensvägen – Timmerleden i Piteå, 

vidtas. 
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Begreppsförklaring 
Rapporten behandlar trafik i allmänhet och gång- och cykeltrafik i synnerhet. Begreppet oskyddade 

trafikanter avser trafikanter som inte har skydd av något omgivande fordon, exempelvis gående, 

cyklister förare av moped och motorcykel. GC används som en generell förkortning av gång- och 

cykel. Med övergångställe avses en plats på en väg eller en gata som är avsedd för gående, cyklande 

och mopeder klass II att korsa vägen eller gatan på. Vid obevakade övergångställen ska trafikanterna 

själv reglera överfarten medan det vid ett bevakat övergångställe, eller signalreglerat övergångställe 

styrs av ljus- och i viss mån ljudsignaler. Ett övergångställe är också bevakat om en polisman reglerar 

trafiken, men rapporten berör uteslutande övergångställen som är signalreglerade. En anordning 

som med signal reglerar trafik eller varnar trafikanter benämns som trafiksignal. Den signal som 

reglerar när fordonen får köra eller ska stanna kallas fordonssignal och på motsvarande sätt kallas 

gåendes signal gångsignal och cyklisters, inklusive moped klass II, signal cykelsignal. Trafiksignal med 

trefärgsdrift har lyktor med röd, gul och grön-färg som reglerar trafiken. Med begreppet gång-

passage och cykelpassage, eller gång- och cykelpassage alternativt GC-passage avses en plats som är 

anlagd med avsikt att underlätta gåendes respektive cyklisters passage av en väg eller en gata. 

Passagen kan kombineras med ett övergångställe och dess tillhörande regler, men saknas övergång-

ställe gäller samma trafikregler som över allt annars på vägen eller gatan. Passagen kan även be-

nämnas gång-, cykel- och mopedpassage eller GCM-passage, moped som då avses är av klass II. När 

cykelöverfart nämns i rapporten beskriver det en överfart över väg eller gata där trafik på vägen eller 

gatan har väjningsplikt mot cyklister eller mopedförare klass II som använder överfarten, kan vara 

bevakad eller obevakad. Med gång- och cykelöverfart eller GC-överfart avses här både ett ensamt 

övergångställe och ett övergångställe kombinerat med cykelöverfart. En cykelbana löper utmed en 

väg eller gata och är skild från biltrafiken med exempelvis kantsten eller en gräsremsa ett cykelfält är 

ett körfält på vägen eller gatan som anvisas att användas av cyklister och förare av moped klass II. En 

gångbana löper med vid sidorna av en väg eller gata, till vardags brukar den nämnas trottoar, och är 

ofta upphöjd. Med gång- och cykelväg eller GC-väg menas en väg som är avsedd för gående, cyklister 

och förare av moped klass II, med gångväg menas en dito avsedd endast för gående, vägen är helt 

fristående från bilväg, en väg med kombinerat nyttjande kan separera användningarna så att gående 

ska använda ena sidan och cyklister och mopedförare klass II, den andra sidan. Rapporten nämner 

ordet gångyta som här avser den yta som är avsedd att bruka för gångare, gångytan kan utgöras av 

en gångbana eller vara den del av en gång- och cykelväg som gående ska använda. (Trafikverket, 

Sveriges Kommuner och Landsting, 2015) GCM är en förkortning av gång, cykel, och moped (moped 

som avses är av klass II) och GC är en förkortning för gång- och cykel (Wallberg et al, 2010). 

Både en väg och en gata är avsedd för fordonstrafik, vägen är vanligtvis större än gatan (eg. är 

skillnaden att en gata omfattas av plan- och bygglagen, medans vägen omfattas av väglagen). I 

rapporten görs inte skillnad på vägrum eller gaturum, utan benämningen väg- eller gaturum används 

och gäller den, till vägen eller gatan kopplade, när närmaste omgivningen, bebyggelse, växtlighet, 

topografi med mera. Med vägbanan avses körbanan samt stödremsor och eventuellt uppställnings-

fält, körbanan är den del av vägen som är avsedd för fordonstrafik och ett körfält är ett längsgående 

fält, som kan anges med markering, körfältet ska vara tillräckligt brett för att fyrhjuliga fordon ska 

kunna trafikera den. Ordet refug eller mittrefug beskriver en upphöjning i vägbanan som separerar 

olika körfält från varandra. Refugen i mitten på en cirkulationsplats benämns som rondell. En 

cirkulationsplats är en korsningstyp där vägbanan är avsedd för enkelriktad cirkulerande trafik. 

Tillgänglighet till och från en sådan korsning sker genom till- och frånfarter mot respektive från 

korsande väg. I en planskild korsning åtskiljs två eller flera trafikströmmar genom nivåskillnad. 

Belysningsklass baseras på luminans eller belysningsstyrka och belysningsjämnhet. (Trafikverket, 

Sveriges Kommuner och Landsting, 2015) 
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Vid utformning av vägar, korsningar och liknande krävs hänsyn till trafikanternas hastighet i rapp-

orten avser VR referenshastighet. (Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting, 2015) Vu anger 

utformningshastighet (Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting, 2015). Med tung trafik 

menas trafik som är tyngre än 3,5 ton. (Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting, 2015) 

Rapporten nämner 30–40 miljö och avser då en plats i trafiken där fordonsförare ska uppleva att 

lämplig hastighet är mellan 30–40 km/h (Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting, 2015). 

Tätbebyggt område är ett område som enligt lokala trafikföreskrifter ska vara tättbebyggt område. 

(Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting, 2015) 

Funktionellt Prioriterat Vägnät - FPV, består av vägar som pekats ut av Trafikverket som viktiga för 

nationell och regional tillgänglighet (Trafikverket, 2016).  

Automatisk hastighetskontroll - ATK, avser utrustning för att med kamera och radar, i en punkt, 

mäta fordons hastighet (Gibrand et al, 2009). Dynamisk varning för gående och cyklister avser en 

anläggning skyltar som varnar fordonstrafik för gående eller cyklist, anläggningen aktiveras när en 

gående eller cyklist befinner vid en GC-passage. Förstärkt Information vid Övergångställen - FIVÖ, 

avser utrustning där gående eller cyklist aktiverar belysning som är monterad ovan övergångstället. 

(Trafikverket, 2015) Intelligent transport systems - ITS, avser alla applikationer som använder 

information och kommunikation för att skapa en tjänst eller en dynamisk funktion i ett transport- 

eller trafiksystem (Trafikverket, 2011). 

Krockvåldskurvan beskriver risken att en kollision i olika hastigheter, mellan oskyddade trafikanter 

och bilister, leder till allvarliga personskador (MAIS 3+) eller får dödlig utgång. (Wallberg et al, 2010). 

AIS är en skadeklassificering, Abbreviated Injury Scale, med klassificering 1–6, Maximal AIS 3+ 

(MAIS3+) omfattar alla olyckor med Svår skada (livshotande men med trolig överlevnad) och all-

varligare utgång. Klassificeringen används vid rapportering till STRADA. STRADA - Swedish TRaffic 

Accident Data Acquisition, är Transportstyrensens skaderegister med Sveriges officiella statistik över 

skadade och dödade personer i vägtrafiken. (Transportstyrelsen, 2017) 
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1 Inledning 
I denna rapport utreds hur trafiksäkerheten i korsningen Hallgrensvägen – Timmerleden i Piteå ser ut 

i dagsläget och vidare vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra trafiksäkerheten för gång- och 

cykeltrafikanter i ovan nämnda korsning, vid passage mellan Strömsborg och centrala Piteå. Vidare 

berör rapporten även gång- och cykeltrafik i stort. Rapporten analyserar därefter olika tänkbara 

lösningar att anlägga för att öka trafiksäkerheten för gående och cyklande i korsningen. Slutligen 

lämnas förslag på lämpliga trafiksäkerhetsförbättrande åtgärdsval. 

1.1 Bakgrund 
Korsningen Hallgrensvägen – Timmerleden i Piteå har ett obevakat övergångställe som ansluter 

Strömsborg med centrala Piteå för gång- och cykeltrafik, se Bild 1. Korsningen har under många år 

varit under diskussion med önskemål om att hitta trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder (Piteå 

kommun, 2005). Korsningen anses som farlig (Lahti, 2016) och är olycksdrabbad (Piteå Tidningen, 

2017). 

 

Bild 1. Ortofoto föreställande korsningen Hallgrensvägen – Timmerleden med övergångstället som korsar Timmerleden och 
därigenom ansluter Strömsborg och centrala Piteå. Övergångstället är inringat med rött. (Lantmäteriet, 2017). 

1.2 Syfte 
Syftet med framtagandet av denna rapport har varit att utreda och analysera hur trafiksituationen 

ser ut i dagsläget för gång- och cykeltrafikanter som passerar Timmerleden på övergångstället mellan 

Strömsborg och centrala Piteå, i korsningen Hallgrensvägen – Timmerleden i Piteå. Rapporten syftar 

också till att utreda vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att öka trafiksäkerheten för dessa 

oskyddade trafikanter. Dessa åtgärder har analyserats för att klargöra lämpligheten och effekterna av 

de enskilda åtgärderna. Allt detta som grund renderade i rapportens slutliga syfte, att föreslå lämp-

liga trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder, för gång- och cykeltrafikanter, som passerar övergång-

stället på Timmerleden mellan Strömsborg och centrala Piteå.  

↖ Centrala Piteå 

Strömsborg 
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1.3 Frågeställningar 
Följande frågeställningar har utretts under projektets gång: 

• Vilka brister finns i trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter som nyttjar det obevakade 

övergångstället över Timmerleden mellan Strömsborg och centrala Piteå i dagsläget? 

• Vilka trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder kan vara möjliga att vidta i korsningen? 

• Vilka är de olika alternativens styrkor och svagheter? 

• Vilket/vilka åtgärdsval kan vara lämpliga? 

1.4 Mål 
Målet med projektet har varit att rapporten ska belysa hur trafiksäkerhetsläget i dagsläget ser ut för 

gång- och cykeltrafikanter som ska passera Timmerleden på övergångstället mellan Strömsborg och 

centrala Piteå i korsningen Hallgrensvägen – Timmerleden. Med det som underlag har målsättningen 

också varit att kunna utreda hur olika åtgärder skulle förbättra trafiksäkerheten för gång- och cykel-

trafikanter i ovan nämnda korsning. Slutligen har målet varit att med insamlad information om dags-

läget och olika trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder, kunna analysera situation och alternativ för att 

lämna förslag på trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder som skulle gagna gångare och cyklister.  
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2 Material och metoder 

2.1 Avgränsningar 
Omfattningen av projektet har begränsats till att gälla problem med trafiksäkerheten för gång- och 

cykeltrafikanter som nyttjar övergångstället i korsningen Hallgrensvägen – Timmerleden vid passage 

mellan Strömsborg och centrala Piteå. Problematik för lastbilstrafik att svänga från Hallgrensvägen ut 

på Timmerleden har inte berörts, ej heller övrig problematik som bilister och lastbilschaufförer kan 

uppleva i korsningen har berörts, såvida det inte påverkar säkerheten för gång- och cykeltrafikanter. 

Rapporten har heller inte berört vinterförhållanden. Avslutningsvis har rapporten utvärderat 

åtgärder som kan förbättra trafiksäkerheten i korsningen för gående och cyklister, och lämnat 

förslag. Lämpligheten på förslag har utgått från gång- och cykeltrafikanters behov och säkerhet. 

2.2 Metodbeskrivning 

2.2.1 Insamling av underlag 
För att skapa en uppfattning om övergångstället i Hallgrensvägen – Timmerleden i Piteå gjordes flera 

platsbesök. Genom platsbesöken kunde en bild av de befintliga förhållandena i korsningen och vid 

övergångstället skapas. Platsbesök var också en viktig del för att kunna beskriva trafiksituationen som 

i dagsläget råder. Platsbesöken har genomförts i både dagsljus och mörker, både som bilförare och 

som gångande. Genom platsbesöken har de brister som finns i trafiksäkerheten för gång- och cykel-

trafiken som ska passera Timmerleden mellan Strömsborg och centrala Piteå kunnat studerats. För 

att illustrera trafiksituationen och nuvarande förutsättningar i korsningen och för biltrafik som ska 

korsa övergångställe har foton från Google och Lantmäteriet använts. För att illustrera gång- och 

cykeltrafikanters situation vid korsandet av övergångstället har övergångstället fotograferats vid 

platsbesök. Korsningen är även fotograferad i mörker för att påvisa den situation som råder då. 

Som komplement till platsbesöken, för att skapa en bild av nuläget, har även information i Piteå-

Tidningen sökts, genom sökning på pitea-tidningen.se efter ordet Timmerlen samt i tryckta tidningar. 

Vidare gjordes även sökningar på Piteå kommuns hemsida, Pitea.se för att hitta information om kors-

ningen och Piteå kommuns mål för gång- och cykeltrafik i Piteå. En intervju med Kjell Norberg, trafik-

ingenjör på Piteå kommun har genomförts för att få hans syn på trafiksituationen vid övergångstället 

och korsningen. Piteå kommun har även förmedlat befolkningsstatistik från Statistiska Centralbyrån. 

Hemsidan till Piteå kommuns bolag Piteå Hamn har besökts för information kring transporter dit. 

Information om lagar och regler gällande korsandet och passerandet av ett övergångställe som finns i 

Trafikförordningen (1998:1276) har insamlats via Sveriges Riksdags hemsida, svensk författningssam-

ling. Där har även information om lagar kring utformning, från Plan- och Bygglagen (2010:900) 

hämtats. Från Boverkets Författningssamling har information om Boverkets föreskrifter (BFS 2011:5 

ALM 2) kring tillgänglighetskrav vid nyanläggning på allmän plats hämtats.  

Trafikverket har publicerat artiklar på sin hemsida som har varit intressanta i framtagandet av 

rapporten, för att finna dessa har en sökning gjort på Trafikverkets hemsida efter sökorden: 

Norrbottniabanan, ITS, Nollvisionen, FPV, Krockvåldskurva och cykel. Trafikverket har även två 

webbaserade tjänster som har varit till nytta i framtagandet av rapporten, nämligen Nationell 

Vägdatabas och Vägtrafikflödeskartan.  

För information om utformning av trafiksäkra gång- och cykelöverfarter, samt olika utformningars 

effekter har de dokument som Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans ger ut 

används: Krav för Vägar och Gators utformning, Råd för Vägar och Gators utformning, Vägar och 

Gators Utformning - Begrepp och grundvärden, GCM-Handbok samt Trafik för en attraktiv Stad 
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(TRAST), den senaste även i samarbete med Boverket. Sveriges Kommuner och Landsting har även 

gett ut ett dokument på egen hand, Åtgärdskatalog för säker trafik i tätort, som har använts som 

informationsunderlag.  

Underlag kring trafikosäkerheten i korsningen har samlats genom personlig kommunikation med 

Transportstyrelsens STRADA-coodinator Håkan Johansson samt ett utdrag ut STRADA för de senaste 

10 åren. Polisassistent Fredrik Holmgren vid polisen i Piteå har intervjuats för att rapporten även ska 

spegla polisens uppfattning om trafiksäkerheten i korsningen och på övergångstället. 

För att rapporten ska täcka in de nationella transportmålen ur gång- och cykeltrafikens perspektiv 

har regeringens hemsida besökts. Där har regeringens politik – Transporter och Infrastruktur besökts, 

där en sökning på cykel gjorts. Av de artiklar som kommer upp som sökresultat där har två valts ut 

som underlag till rapporten.  

För information om gåendes upptäckbarhet i mörker har hemsidan för VTI, Statens väg- och trans-

portforskningsinstitut, besökts. Där har gjorts en sökning på: fotgängare mörker, och bland VTI-

publikationer finns den rapport som denna rapport använt som underlag.  

2.2.2 Manuell trafikmätning 
Sampelmätning av gång- och cykeltrafiken, samt mopedtrafiken, har genomförts i form av en man-

uell trafikräkning med hjälp av fältpersonal. Mätningen som utförts är en korttidsmätning, där 

antalet gående och cyklister, samt mopedister, som korsar övergångstället på Timmerleden i höjd 

med Hallgrensvägen har räknats. Mätningen har genomförts enligt den metod som finns beskriven i 

Vägverkets metodbeskrivning för mätning av cykelflöden (Vägverket, 2008). Metoden beskriver att 

ett syfte med korttidsmätning kan vara att mäta före och efter en åtgärd, som exempelvis trafik-

säkerhetshöjande ombyggnation. För att mätdatat ska kunna kompletteras av ytterligare mätningar 

och sedan kunna användas för en jämförelse efter åtgärd har mätningen genomförts manuellt, vilket 

gör det lätt att använda samma ”utrustning”. Mätningen har utförts under cykelsäsongen, närmare 

bestämt maj månad. Mätningen genomfördes under en torsdag 4 maj 06.00-09.00 samt 15.00-18.00. 

Mätning under dessa tidpunkter fångar cirka 60 procent av dygnsflödet (vardagar). 4 maj har slump-

mässigt valts för att den inte är någon nationell helgdag eller låg i en vecka med skollov. Enligt Väg-

verkets metodbeskrivning för mätning av cykelflöden motsvarar torsdagen ungefär 16 procent av 

veckans totala flöde. Enligt studien som ligger till grund för metodbeskrivningen ger en dags mätning 

stor osäkerhet, beroende på aspekter som väder och naturlig variation vecka till vecka och under 

året. Den metod som finns beskrivet för cykeltrafikmätning har även tillämpats på mätning av flöde 

på gående och mopedister, vilket har gjorts samtidigt. 

2.2.3 Bearbetning av insamlat material 
Efter informationsinsamlingen har materialet bearbetats för att belysa de lokala och allmänna förut-

sättningar som råder gällande övergångställen, gång- och cykeltrafik och trafiksäkerhet i allmänhet, 

och situationen vid övergångstället på Timmerleden vid korsningen mot Hallgrenvägen i Piteå i 

synnerhet. Bearbetningen har resulterat i analys av trafiksituationen som råder idag, samt analys av 

möjliga lösningar på identifierade problem. Analysen har medfört att skisser för att illustrera olika 

principer tagits fram. Dessa har producerats i AutoCAD Architecture. 

2.2.4 Resultat 
Utifrån de förutsättningar som har funnits råda i dagsläget har rapporten slutligen föreslagit ett antal 

olika lösningar på de identifierade problemen och utvärderat dessa lösningar. Rapportens resultat 

har diskuterats och slutsatser gällande resultatet har presenterats, däribland förslag på mest lämplig 
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lösning av trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder för gång- och cykeltrafikanter i korsningen Hallgren-

svägen – Timmerleden.  
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3 Förutsättningar i korsningen Hallgrensvägen – Timmerleden i Piteå 

3.1 Befintliga förhållanden i korsningen Hallgrensvägen – Timmerleden i Piteå 
Timmerleden passerar genom centrala Piteå, vid Strömsborg ansluter Hallgrensvägen i en trevägs-

korsning. I korsningen finns även en GC-passage i form av ett övergångställe som förbinder den gång- 

och cykelväg, GC-väg, som kommer från Strömsborg, med fortsättningen på andra sidan Timmer-

leden i riktning mot centrala Piteå. 

3.1.1 Timmerleden 
Timmerleden passerar genom centrala Piteå och förbinder stadsdelar som Öjebyn och Bergsviken 

med centrala Piteå från nordväst och Pitholm och Munksund från sydost. Se Bild 2. 

 

Bild 2. Karta över Timmerledens sträckning. Timmerleden markerad med blått. (Lantmäteriet, 2017) 

Staten är väghållare och sköter driften av vägen, väg 506. Vägen är den enda genom centrala Piteå 

som är klassad som en regionalt viktig väg, den ingår i Funktionellt Prioriterat Vägnät, FPV, för både 

dagliga personresor och godstrafik, och klassas som ett viktigt transportstråk. Timmerleden är den 

enda vägen genom centrala Piteå som ingår i FPV och har den klassificeringen. Vägen ligger i tätbe-

byggt område och hastighetsbegränsningen är satt till 50 km/h. Vägen är huvudled. Vägbanan är 

cirka 9 meter bred där den har två körfält och är cirka 4,5 meter bred där den har ett körfält. Kör-

fälten i de olika riktningarna är separerade av en refug, som vid övergångstället har en bredd på cirka 

8,5 meter. Vägen är belagd med asfalt och belyst av belysningsstolpar med två armaturer, en på 

vardera sida om övergångstället. (Trafikverket m fl, 2017) I västlig riktning av Timmerleden ligger 

bland annat pappersindustrin Smurfit Kappa och i sydöstlig riktning ligger bland annat Piteå Hamn. 

Mellan Smurfit Kappa och Piteå Hamn sker dagligen lastbilstransporter. (Piteå Hamn AB, 2017)  

3.1.2 Hallgrensvägen 
Hallgrensvägen går mellan industriområdet på Lövholmen och Timmerleden, se Bild 3. För Hallgrens-

vägen är Piteå kommun väghållare och står för driften. Vägen ligger i tätbebyggt område och hastig-

hetsbegränsningen är satt till 50 km/h. Vägen är belagd med asfalt. (Trafikverket m fl, 2017) I sydlig 
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riktning efter Hallgrensvägen ligger sågverksindustrin Stenvalls Trä. Stenvalls Trä har dagliga trans-

porter med lastbilar som trafikerar Hallgrensvägen på sin färd vidare ut på Timmerleden mot 

exempelvis Piteå Hamn. (Piteå Hamn AB, 2017) 

 

Bild 3. Karta över Hallgrensvägens sträckning, markerad med rött. (Lantmäteriet, 2017) 

3.1.3 Övergångstället 
I korsningen där Hallgrensvägen ansluter till Timmerleden finns ett övergångställe som förbinder en 

GC-väg som kommer från Strömsborg med fortsättningen på andra sidan Timmerleden, med riktning 

mot centrala Piteå, se Bild 4. Övergångstället är placerat öster om korsningen, cirka 7,5 meter från 

mittrefugens början. I riktning från söder ansluter GC-vägen till övergångstället som korsar Timmer-

leden först där vägbanan består av ett körfält, för att sedan gå över en mittrefug och därefter korsa 

en vägbana med två körfält innan övergångstället tar slut och övergår i GC-vägen igen. Övergång-

stället är ca 4 meter brett, även över mittrefugen, och belagt med asfalt. De vägmarkeringar som 

anger att ett övergångställe korsar Timmerleden är delvis bortnötta, se Bild 7 och Bild 10.  

 

Bild 4. Övergångstället som korsar Timmerleden vid Hallgrensvägen. (Google, 2017) 
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3.1.4 Gång- och cykelvägen som korsar Timmeleden vid Hallgrensvägen 
Den gång- och cykelväg som korsar Timmerleden vid Hallgrensvägen är ca 3,5 meter bred i båda rikt-

ningarna och belagd med asfalt. Den korsar, förutom Timmerleden, även, innan centrala Piteå nås, 

Strömsundskanalen, se Bild 5. Strömsundskanalen har en barriäreffekt för trafik som kommer från 

områden som är belägna på ön Pitholmen. För gående och cyklister som kommer från Pitholmen 

finns fem alternativa vägar in till centrala Piteå, se Bild 6. Den gång- och cykelväg som korsar Timmer-

leden vid Hallgrensvägen har ett upptagningsområde som sträcker sig ända från Skuthamn till 

Strömsborg, se Bild 2. (Norberg, 2017) I det området bor 4428 personer enligt 2016 års befolknings-

statistik, se Bilaga 1 (Statisktiska Centralbyrån, 2017). Gång- och cykelvägen kan följas i stor sett ända 

bort till Skuthamn och går mestadels genom bostadsområden och passerar flera områden där högsta 

tillåtna hastighet är 30 km/h. Timmerleden är den i särklass mest trafikerade väg som gång-och cykel-

vägen passerar på sin väg mot centrala Piteå. Sista området innan övergångstället, Strömsborg, är ett 

område som endast tillåter gång- och cykeltrafik för genomfart, inte andra motorfordon, vilket gör 

att det kör väldigt få motorfordon där. 

 

 

3.2 Befintlig trafiksituation i korsningen Hallgrensvägen – Timmerleden 

3.2.1 Trafikflöde 
Trafikverkets senaste mätning av trafikflöde för Timmerleden, från 2007, visar att det då dagligen 

passerade 11 700 personbilar ± 6 procent samt 990 lastbilar ±12 procent, vilket kan ge en andel last-

bilar på upp emot 10 procent. (Trafikverket, 2017) Efter 2007 har trafiken i Sverige generellt ökat 

stadigt, både av personbilar och lastbilar, vilket borde tyda på att trafikmängden på Timmeleden idag 

övergår de 2007 uppmätta mängderna. Trafikverket har även prognoser som visar på fortsatt ökning 

av trafiken. (Johansson, 2017) Mätningar har utförts för trafik på Timmerleden och Hallgrensvägen 

under hösten 2016, se Bilaga 2, det som mättes då var Vardags Dygns Trafik, VaDT. Mätningen visar 

att det på Timmerleden, vid sträckan för övergångstället, finns ett trafikflöde på 13 907 fordon/dygn 

på vardagar. På Hallgrensvägen visar mätningarna från 2016 på ett trafikflöde av 2450 fordon/dygn 

på vardagar. (Norberg, 2017) 

3.2.2 Flöde av gång- och cykeltrafik på övergångstället 
Sampelmätning av trafikflödet på övergångstället visar på att 136 gångare och cyklister passerade 

den 4 maj mellan klockan 06.00 – 09.00, samt två mopedister. Den 4 maj mellan klockan 15.00 – 

18.00 passerade 228 gångare och cyklister, samt två mopedister. Fördelningen av färdmedel framgår 

av Bilaga 3. Utifrån antagandet att dessa timmar motsvarar cirka 60 procent av dygnsflödet ger det 

Bild 6. Ringarna visar var gång- och cykeltrafikanter kan 
korsa Strömsundskanalen. Inringat med rött är den bor sol 
ligger i anslutning till det rapporten berör. (Lantmäteriet, 
2017) 

Bild 5. Karta som visar hur Pitholmen är placerad i 
förhållande till centrala Piteå. (Lantmäteriet, 2017) 
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en total dygnstrafik på 613 personer, gångare, cyklister och mopedister. Mätningen är att betrakta 

som ett stickprov, beroende på aspekter som väder och naturlig variation vecka till vecka och under 

året. Torsdag bedöms motsvara 17 procent av veckans totala flöde vilket skulle ge cirka 3600 

passager per vecka på övergångstället. (Vägverket, 2008) 

3.2.3 Gångare och cyklister som kommer från centrala Piteå 
De gående och cyklister som kommer från centrala Piteå, passerar först Strömsundskanalen på en 

GC-bro som höjer sig över kanalen och ger bra sikt över Timmerleden en bit före de anländer till 

övergångstället, se Bild 7. Efter bron sluttar GC-vägen ner mot övergångstället. Två orangea själv-

stängande bilspärrar är monterade en bit ner efter GC-vägen vars främsta syfte är att hindra biltrafik, 

men de har i detta fall också en viss hastighetssänkande effekt på cyklister som kommer från centrala 

Piteå i nerförsbacken mot övergångstället. I denna riktning består passagen över vägen till mitt-

refugen av två körfält, för att efter refugen korsa ett körfält innan GC-vägen fortsätter. 

Bild 7. Passage över Timmerleden för gångare och cyklister som kommer från centrala Piteå. Foto: Elin Lundgren. 

3.2.4 Gångare och cyklister som kommer från Strömsborg 
De gång- och cykeltrafikanter som kommer från Strömsborg, och ska passera Timmerleden på över-

gångstället, kan anlända till korsningen på tre sätt, se Bild 8 och Bild 9. De kan komma via den GC-väg 

som är en förlängning av Furunäsvägen (1), via en grusad GC-väg (som varken snöröjs eller är försedd 

med belysning) som löper parallellt med Timmerleden och Furunäsvägen (2) eller snedda över 

gräsytan som GC-vägen, som förlänger Furunäsvägen, rundar (3). De gångare och cyklister som 

kommer från alternativ 1, kommer med ryggen mot trafiken i det körfält de ska korsa först, och 

vänder upp mot övergångstället när det är endast knappt 10 meter kvar till Timmerleden. De som 

Bild 8. Tre sätt för gångare och cyklister att anlända till 
övergångstället, från Strömsborg. Fotounderlag: 
(Lantmäteriet, 2017) 

Bild 9. Ortofoto över tre sätt för gångare och cyklister att 
anlända till övergångstället, från Strömsborg. 
Fotounderlag: (Lantmäteriet, 2017) 
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väljer den grusade GC-vägen kommer från den riktningen så att de ser trafiken i körfältet de ska 

passera först. De som genar över gräsytan anländer på gång- och cykelvägen efter en uppförsslänt 

som begränsar sikten tills de är framme på GC-vägen, knappt 10 meter innan de ska korsa Timmer-

leden. Vid 1an ansluter även en gång- och cykelväg från väster, den gång- och cykelvägen är grusad 

och går genom ett strövområde där det inte finns några boende. 

Korsandet av Timmerleden inleds med att övergångstället korsar en vägbana med ett körfält, för att 

sedan anlända på mittrefugen. Därefter ska gångare- och cyklister korsa två körbanor innan gång- 

och cykelvägen fortsätter på motsatt sida av vägen, se Bild 10. 

 

Bild 10. Gång- och cykelväg från Strömsborg som övergår i övergångställe över Timmerleden. Foto: Elin Lundgren 

3.2.5 Fordonsförare som kör i östlig riktning 
De fordonsförare som kommer till korsningen i östlig riktning, se Bild 11, uppmärksammas på att det 

finns ett övergångställe, som korsar vägen efter korsningen, av skyltar för övergångställe, vid över-

gångstället, samt vägmarkeringar som delvis är bortnötta. 

 

Bild 11. Korsningen och övergångstället, som fordonsförare på väg öster ut ser det. (Google, 2017) 

3.2.6 Fordonsförare som kör i västlig riktning 
De fordonsförare som kommer i västlig riktning kan komma från cirkulationsplatsen längre öster på 

Timmerleden eller från Sundsgatan. De förare som kommer från cirkulationsplatsen får, innan kors-

ningen Sundsgatan – Timmerleden, information om att, vänster körfält enbart kan ta föraren vidare 

mot Lövholmen och Klubbgärdet. Cirka 50 meter innan korsningen Hallgrensvägen – Timmerleden 
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och 30 meter innan övergångstället finns vägmarkeringar som visar att vänster körfält endast kan 

användas för att svänga vänster, vilket också skyltas ovanför övergångstället, se Bild 12. I höjd med 

den första markeringen finns markering om omkörningsförbud som löper över övergångsstället och 

genom korsningen. Fordonsförarna uppmärksammas om att det finns ett övergångställe, som korsar 

vägen, av skyltar för övergångställe vid övergångstället samt vägmarkeringar som är delvis bortnötta. 

 

Bild 12. Korsningen och övergångstället, som fordonsförare på väg öster ut ser det. (Google, 2017) 

3.2.7 Hastighetsefterlevnad 
Trafikverket genomförde under 2007, vid tre olika tillfällen, mätningar som visar att hastighetsefter-

levnaden för, främst, personbilar utan släp är dålig. Som utläses ut Tabell 1 nedan, blir uppmätt 

medelhastighet, vid ingen av mätningarna, för personbilar utan släp den maximalt tillåtna hastig-

heten 50 km/h eller lägre. Dagtid ligger medelhastigheten 2–4 km/h över det tillåtna och nattetid är 

medelhastigheten 9–12 km/h över. Personbilar med släp har en medelhastighet på dagtid som 

varierar mellan 49–51 km/h och nattetid 50–57 km/h. Hastighetsefterlevnaden för lastbilar utan släp 

är inte heller bra, medelhastigheten ligger på dagtid 2–3 km/h över tillåtna hastighet, och nattetid 9–

13 km/h över. Endast lastbilar med släp håller hastighetsbegränsningen under dagtid men nattetid 

överstigs tillåtna hastighet med 1–5 km/h även av dem. (Trafikverket, 2017). Polisen i Piteå uppger 

att de, på förekommen anledning, ofta gör hastighetskontroller vid korsningen Hallgrensvägen – 

Timmerleden och att de vid dessa tillfällen fångar jämförelsevis många som bryter mot hastighets-

föreskrifterna. (Holmgren, 2017) 

Tabell 1. Antal fordon och medelhastigheter. Överstigen tillåten hastighet, markerad med rött. (Trafikverket, 2017) 

Mätperiod PS PU LU LS PS PU LU LS PS PU LU LS

2007-05-10 11:00 - Antal fordon 5898 113 396 219 251 2 17 85 6149 115 413 304

2007-05-11 11:00 Hastighet 54 50 53 49 62 50 63 53 54 50 53 50

2007-05-11 11:00 - Antal fordon 13082 376 575 224 907 6 29 68 13989 382 604 292

2007-05-14 11:00 Hastighet 54 50 53 50 61 57 63 52 55 50 54 51

2007-08-06 13:00 - Antal fordon 5963 206 462 177 360 5 16 41 6323 211 478 218

2007-08-07 13:00 Hastighet 53 51 52 49 60 55 59 55 54 51 52 50

2007-10-25 12:00 - Antal fordon 5766 146 446 187 417 6 8 40 6183 152 454 227

2007-10-26 12:00 Hastighet 52 49 52 49 58 52 59 56 53 49 52 50

2007-10-26 12:00 - Antal fordon 13118 335 615 353 1130 17 43 126 14248 352 658 479

2007-10-29 12:00 Hastighet 53 50 53 49 59 52 60 51 53 50 53 50

Dag (06:00-22:00) Natt (22:00-06:00) Hela mätperioden

Fältförklaring: PU - Personbil utan släp, PS - Personbil med släp, LU - Lastbil utan släp, LS - Lastbil med släp

Skyltad 

hastighet
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3.2.8 Trafikolyckor i korsningen  
Transportstyrelsen har ett informationssystem, STRADA – Swedish TRaffic Accident Data Acquisition, 

där polisen registrerar fordonsolyckor med personskador och sjukvården alla som sökt vård på akut-

sjukhus till följd av en olycka i vägtrafikmiljö. Detta innebär att alla olyckstillbud inte finns med i 

registreringen, till exempel olyckor där personskada inte uppstått, eller där skadade personer sökt 

vård i primärvården. I Norrbottens län är det endast Gällivare sjukhus och Sunderby sjukhus som 

rapporterar in till STRADA. Det sjukhus som ligger närmast korsningen är Piteå älvdals sjukhus, vilket 

alltså inte ingår bland de sjukhus som rapporterar in olycksstatistik. I STRADA har de senaste tio åren, 

under perioden 2006-01-01–2017-02-28, fyra allvarliga olyckor registrerats, se Bild 13: 

• En mopedist som kört på en kantsten och flög över styret – allvarligt skadad 

• En inlinesåkare som blev påkörd av bil på övergångstället på Timmerleden – lindrigt skadad 

• En cyklist och mopedist som krockar på övergångstället på Timmerleden – allvarligt skadade 

båda två 

• En cyklist som blir påkörd av lastbil i korsningen – lindrigt skadad (Andersson, 2017) 

Förutom de olycksfall som finns att hitta i STRADA upplever polisen i Piteå att övergångstället är 

bland de mest trafikerade i Piteå, både för gång- och cykeltrafik och fordonstrafik som ska korsa 

övergångstället. Ett stort flöde ger ökad risk för att en olycka inträffar och polisen har uppfattningen 

att STRADA inte visar hela bilden. Polisen anser att passagen är farlig. (Holmgren, 2017) 

 

Bild 13. Olyckstillbud i korsningen Timmerleden - Hallgrensvägen under de senaste tio åren (Andersson, 2017). 

3.2.9 Belysning 
Belysningen vid övergångstället består av en hög belysningsstolpe i mittrefugen som har en armatur 

över vardera sida av vägbanan, se Bild 14. På den norra sidan av GC-vägen finns en låg belysnings-

stolpe men en armatur ut över GC-vägen, ett par meter innan Timmerleden. På södra sidan av GC-

vägen finns en belysningsstolpe med en armatur, den är placerad innan sista raksträckan som leder 

mot övergångstället, synlig på Bild 15. Vid Hallgrensvägen är korsningen upplyst av en belysnings-

stolpe med två armaturer över vardera körriktningen, samma typ av belysning som över Timmer-

leden. Belysningen som finns efter Timmerleden ägs av Trafikverket och belysningen som finns efter 
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gång- och cykelvägen ägs av Piteå kommun, underhållet av båda sköts dock av Piteå Energi, på upp-

drag av respektive förvaltare (Norberg, 2017). 

 

Bild 14. Korsningen med övergångstället på kvällen, en klar kväll med fullmåne, som det ser ut för fordonsförare som 
kommer från öster. Foto: Elin Lundgren 

 

Bild 15. Korsningen med övergångstället på kvällen, en klar kväll med fullmåne, som det ser ut för fordonsförare som 
kommer från väster. Foto: Elin Lundgren 

3.2.10 Sikt i korsningen Hallgrensvägen – Timmerleden 
Med grund i Stycke 4.2.2, för att illustrera sikten vid övergångstället i korsningen Hallgrensvägen – 

Timmerleden har sikttrianglar ritats upp för fordonsförare som kommer från väster, se Bild 16. Blå 

triangel representerar förare som håller 50 km/h där måttet för Lp, längd på primärväg, håller 

önskvärd minsta längd, 110 meter. Röd triangel representerar förare som håller 50 km/h där måttet 
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för Lp håller minsta godtagbara längd, 80 meter. Måttet för Ls, längd sekundärväg, är satt till 5 meter. 

Grön rektangel illustrerar en lastbil som står på Hallgrensvägen och väntar på att svänga in på 

Timmerleden.  

 

Bild 16. Sikttrianglar för fordonsförare som kommer från väster, grön rektangel illustrerar parkerad lastbil. Fotounderlag: 
(Lantmäteriet, 2017) 

3.3 Förändringar i området som kan påverka trafiksituationen i korsningen  

3.3.1 Bostadsområde på Lövholmen 
Stenvalls trä som äger marken och bedriver verksamhet på Lövholmen har planer på att bygga ett 

nytt bostadsområde på Lövholmen. Det bostadsområdet skulle bestå av 650 nya lägenheter. Piteå 

kommuns samhällsbyggnadsnämnd har tagit beslut gällande planprogram för området. I planprog-

rammet för bostadsområdet konstateras bland annat att det är viktigt att ett bostadsområde på Löv-

holmen binds samman med centrala Piteå. (Bäckström, 2015)  

3.3.2 Norrbottniabanan 
Trafikverket har tagit beslut om den korridor som ska ligga till grund för det fortsatta planerings-

arbetet för anläggandet av Norrbottniabanan och dess sträckning genom Piteå, JU 140. Som Bild 17 

visar korsar banan Piteälven i höjd med Pitsund och går sedan via Pitholmen. Därefter går banan via 

centrala Piteå för att skapa möjlighet till ett resecentrum på gångavstånd från centrala Piteå. Som 

framgår av Bild 17 ligger korsningen Hallgrensvägen – Timmerleden i den korridoren. Exakt vilken 

sträckning eller utformning Norrbottniabanan kommer att få inom korridoren är inte slutgiltigt 

beslutat. Det kvarstår också politiskt beslut för att byggandet ska verkställas. (Trafikverket, 2010) 
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Bild 17. Blått fält markerar korridor för Norrbottniabanan (Trafikverket, 2010) 
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4 Allmänna förutsättningar 

4.1 Trafikanters skyldigheter vid passerande och korsande av övergångställen 
Enligt 3 § i 7 kap. av Trafikförordningen (1998:1276), TraF, ska gångtrafikanter, när det finns ett över-

gångställe korsa vägen där. Finns inget övergångställe i närheten, skall gångtrafikanter istället korsa 

vägen tvärs över denna, helst vid en vägkorsning. Passagen ska ske utan onödigt dröjsmål. När gång-

trafikanter har tänkt gå ut på ett övergångställe ska de, enligt 4 § i 7 kap. av TraF, ta hänsyn till av-

stånd till de fordon som närmar sig övergångstället, och den hastighet de fordonen håller. Om en väg 

ska korsas utanför ett övergångställe får detta ske endast om det kan ske utan fara eller olägenhet 

för övrig trafik.  

Enligt 61 § i 3 kap. av TraF har fordonsförare väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just ska gå 

ut på övergångstället. En fordonsförare som närmar sig en cykelpassage ska anpassa sin hastighet så 

att ingen fara kan uppstå för cyklister eller mopedförare som befinner sig på cykelpassagen. Är över-

gångstället bevakat ska fordonsförare enligt 60 § i 3 kap. av TraF ge möjlighet till gående, som på rätt 

sätt gått ut på övergångstället, att passera. Det gäller även om fordonsföraren får korsa övergång-

stället enligt tecken av polis eller trafiksignaler. Skyldigheten gäller även mot cyklande och förare av 

moped klass II, vid bevakade cykelpassager. 

Enligt 15 § i 3 kap. av TraF ska fordonsförare, med hänsyn till omständigheterna, hålla en tillräckligt 

låg hastighet vid övergångställen. Fordonsföraren ska också enligt 62 § i 3 kap. av TraF anpassa sitt 

körsätt så att hen inte tvingas stanna på övergångstället, passagen eller överfarten.  

4.2 Säkerheten på ett övergångställe 
I början på 1990-talet visade forskning att passage på ett övergångställe hade sämre säkerhet än 
passage av vägen på annan plats. Skälet var att gående kände sig tryggare att passera där det fanns 
en utmärkning, när det i själva verket inte gav någon ökad säkerhet. Denna falska trygghet är med 
andra ord negativ för säkerheten. 1 maj 2000 infördes den lag, se Stycke 4.1, som innebär väjnings-
plikt för fordonsförare mot gående på obevakade övergångställen. Efter införandet av lagen ökade 
andelen bilister som lämnade företräde till fotgängare från cirka 20 procent till 40–50 procent. Trots 
detta behövs fysiska åtgärder av hastighetssäkrande karaktär för att ett övergångställe ska vara 
säkert. (Gibrand et al, 2009, s. 23)  
 
25 procent av alla olyckor med dödade och svårt skadade där gående passerar en trafikerad körbana 
sker på ett övergångställe. Studier visar att ett övergångställe ökar antalet personskadeolyckor. För 
fotgängare är ökningen 28 procent och för bilister 20 procent. Detta beror många gånger på brister i 
kommunikationen mellan trafikanterna. Fordonsförare bryter i väjningsplikten och gående tar inte 
hänsyn till trafiken innan de går ut på övergångstället. I mörker är bristen på kommunikation särskilt 
allvarlig. Sedan införandet av lagen som ger fordonsförare väjningsplikt mot gångtrafikanter har 
olyckorna ökat, framförallt upphinnande olyckor har ökat och olyckor som uppstår vid omkörning på 
övergångställen. (Gibrand et al, 2009, s. 24) 
 
Lägst risker för de gående att korsa ett övergångställe råder om övergångstället ligger så nära kors-
ningen som möjligt, helst i gångbanans förlängning. Det är en placering som ger de bästa förutsätt-
ningarna för förarna i svängande fordon och gående, att kommunicera. Vid passage via refug, för att 
svängande fordon ska få plats, måste dock övergångstället dras in. Det gör också att övergångstället 
längd förkortas. När en korsning har ett indraget övergångställe, visar flera undersökningar, att det 
innebär ökad olycksrisk för gångare, detta även om det bara rör sig om några meter. Troligtvis beror 
detta på att fordonen hinner accelerera mer, och de är inne i det accelererande skedet. Samtidigt har 
de svängande fordonen sämre kontroll över de gående. Ökar avståndet från korsningen till 10 meter 
blir det säkrare igen, vilket beror på att konfliktpunkterna i korsningen då är tillräckligt långt ifrån 
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varandra. En placering nära korsningen är mindre bra för synsvaga och blinda då övergångstället 
ligger i en kurva, vilket gör det svårare att ta ut riktningen över vägen, då kantstenen inte ligger 
vinkelrätt mot vägen. (Gibrand et al, 2009, s. 24) 
 
Studier har visat att extra förstärkning av belysningen över övergångstället som aktiveras av att en 
gående närmar sig, har minskat olycksrisken i mörker med cirka 10 procent. (Gibrand et al, 2009, s. 
24) 
 

4.2.1 Stoppsikt 
Vid utformning av vägar och gång- och cykelvägar måste hänsyn tas till trafikanters möjlighet att 

stanna innan hinder som kan finnas på vägen. Vid beräkning av stoppsikt måste ögonhöjd och hinder-

höjd anges, i beräkningen ingår även reaktionstid och bromssträcka. (Trafikverket, Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2015, s. 100) 

4.2.1.1 Stoppsikt för personbilstrafik 

Alla vägar ska vara utformade så att alla som färdas i personbil har kontinuerlig stoppsikt. Minimikrav 

av siktsträckor för stoppsikt gällande personbil anges i Figur 1. I särskilda fall kan väghållaren besluta 

om högre krav som kan ses i Figur 2. Vid färd mot en korsning ska sikt på minst 1,5 x stoppsikten 

eftersträvas, för att trafikanter ska kunna upptäcka korsningen i tid och undvika kraftig retardation. 

(Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting, 2015, s. 102) 

 

Figur 1. Stoppsikt. Lägst godtagbara siktsträcka vid nybyggnad eller förbättring. (Trafikverket, Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2015, s. 103) 
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Figur 2. Stoppsikt, önskvärd minsta längd. (Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting, 2015, s. 103) 

4.2.1.2 Stoppsikt för cykeltrafik 

I Tabell 2 anges för vilken stoppsikt cykelbanor ska utformas. Värdena är baserade på en reaktionstid 

på 2 sekunder samt uppmätta bromssträckor (minsta) och dimensionerande retardation på 2 m/s2 

(önskvärd, samt 1,5 s reaktion för minsta). (Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting, 2015, s. 

119) 

Tabell 2. Stoppsikt för cykel. (Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting, 2015, s. 119) 

Stoppsikt (m) Önskvärd minsta sikt (m) Minsta godtagbara sikt* (m) 

Dimensionerande hastighet 40 km/h 55 45 

Dimensionerande hastighet 30 km/h 35 25 

Dimensionerande hastighet 20 km/h 20 15 

* Endast efter väghållarens godkännande 

4.2.2 Sikt i korsning 
Att trafikanter har sikt är viktigt, då ökad sikt ger möjlighet till en överblick av trafiksituationen och 

minskar risken att farliga situationer uppstår eftersom att det finns möjlighet att tidigt förbereda sig 

för en konfliktsituation. Den modell som används för att dimensionera siktförhållanden på sträcka 

och i GC-korsningar, bygger på att fordonsförarna följer högsta tillåtna hastighet och ska ha möjlighet 

att stanna vid våt vägbana. En svensk studie visar på att i tätort ökar risken för olycka i korsning om 

sikten är dålig, däremot blir olyckorna allvarligare om sikten är bra, troligtvis till följd av högre hastig-

heter. God sikt och en miljö som är fri från överraskningar tenderar att leda till högre hastigheter. 

Goda siktförhållanden ger trafikanter längre tid att fatta beslut och vidta åtgärder för att undvika 

konfliktsituationer. (Gibrand et al, 2009, ss. 108-109) 

Siktområdet i en korsning, framgår av Figur 3 där mått för Lp, längd på primärväg, går att utläsa ur 

Figur 4. Måttet Ls, längd på sekundärväg, ska vara ≥ 5 meter, i undantagsfall kan måttet minskas till 3 
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meter, efter godkännande av väghållaren. Är den tillgängliga sikten för Ls över 10 meter ska Lp ökas 

enligt den översta kurvan i Figur 4. (Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting, 2015, s. 123) 

 

Figur 3. Siktområde i korsning. (Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting, 2015, s. 124) 

 

Figur 4. Sikt i korsning, mått Lp. (Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting, 2015, s. 123) 

4.3 Utformning av trafiksäker gång- och cykelöverfart 

4.3.1 Bestämmelser och föreskrifter som reglerar utformningen 
Vid nyanläggningar av exempelvis ett övergångställe eller en GC-väg finns olika dokument som 

reglerar utformningen. Ytterst är det Plan- och Bygglag (2010:900), PBL, som reglerar planläggning av 

mark och vatten samt för byggande. Enligt 1 § i 1 kap av PBL, syftar bestämmelserna till att, med 

hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda 

sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens 

samhälle och för kommande generationer.  

Med utgångspunkt i PBL tar Boverket fram föreskrifter kring tillgänglighetskrav vid nyanläggning på 

allmän plats. Boverkets föreskrifter (BFS 2011:5 ALM 2) innehåller föreskrifter och allmänna råd om 

tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på all-

männa platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader. Enligt krav i 12§ i kap 8 av 
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PBL, anges att allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader ska kunna 

användas av personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Boverkets föreskrifter är 

bindande. (Boverkets Författningssamling, 2017, s. 1) 

Trafikverket och Sveriges kommuner och Landsting, SKL, har tillsammans tagit fram Råd- och Krav för 

Vägars och gators utformning, VGU, som är ett vägledningsdokument. För kommuner är det ett fri-

villigt och rådgivande dokument och för Trafikverket är reglerna obligatoriska vid nybyggnad och 

större ombyggnationer. (Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting, 2015, s. Förord)  

4.3.2 Utformning av gång- och cykelkorsningar 
Gång- och cykelkorsningar kan utformas både med och utan trafiksäkerhetshöjande åtgärder som är 

hastighetssäkrande och/eller riskreducerande. Korsningar utan trafiksäkerhetshöjande åtgärder är 

ger alltid lägsta standard. (Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting, 2015, s. 104) 

När en gång- och cykelbana ska korsa en annan bana, i en gång- och cykelkorsning, behövs tydliga 

gränser mellan gång- och cykelbanan och den bana som ska korsas. Tydlighet ska råda över vilka ytor 

som är avsedda för cyklister och vilka som är avsedda för gående. En gångyta ska vara väl åtskild från 

cykelbana och körbana, och de ska finnas en tydlig avgränsning mellan ytorna, så att det är tydligt för 

alla trafikanter. Utformningen ska vara gjord så att alla, inklusive barn, äldre och personer med 

funktionsnedsättningar, med lätthet ska kunna förstå den. (Trafikverket, Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2015, s. 142) Vid utformningen och lokalisering av en gång- och cykelkorsning ska det 

eftersträvas att: 

• Korsningen ska lokaliseras så att gång- och cykeltrafikanter får färdvägar som är gena och 
attraktiva. 

• Korsningen ska vara lätt att se och förstå, samt att utformningen ska främja trafikregelefter-
levnad och ett trafiksäkert beteende. 

• Hela gång- och cykelvägen, ska få en så jämn trafiksäkerhetsstandard som möjligt. Det inne-
bär att säkerhetsnivån för personer som trafikerar sträckan ska vara så lika som möjligt när 
det gäller alla korsningar, och om det måste ske en förändring i säkerhetsnivån ska den ut-
formas så att den är tydlig för alla trafikanter.  

• Inför en korsning ska områden finnas och utformas så att tillräckligt god sikt finns för att alla 
trafikanter ska kunna anpassa sin hastighet och kunna stanna innan korsningen, om en kritisk 
situation uppstår.  

• Det ska råda god synbarhet även vid regn, mörker och vinterförhållanden. 

• Konfliktzoner mellan olika trafikantgrupper ska vara små och tydliga. 

• Korsningen ska ha en detaljutformning som erbjuder tillräcklig orienteringshjälp så att kors-
ningen är tillgänglig för alla. 

Körbanor, cykelbanor, gångbanor, skiljeremsor och refuger bör utformas så att korsningar får en 

enkel och tydlig utformning. Det inkluderar även tillhörande anordningar som trafiksignaler, märken 

stolpar etc. Enligt VGU Råd gäller att: ”En gång-, cykel-och [sic] mopedpassage (GCM-passage) kan 

anses som säker om den är planskild eller om 85-percentilen av bilister kör maximalt 30 km/h” 

(s.102) (Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting, 2015, s. 102) 

4.3.2.1 Övergångställe 

VGU anger att obevakade övergångställen i tätort inte ska finnas där högsta tillåtna hastighet är 

högre än 60 km/h. Fordonshastigheten på övergångstället ska vara högst 30 km/h. Om det finns ett 

cykelfält eller en intilliggande cykelbana ska övergångstället över körbanan även omfatta den. 

(Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting, 2015, s. 143) I de tillhörande råden kan läsas att vid 

ett övergångställe bör körbanan ha högst ett körfält i vardera riktningen. Där vägen korsas av ett 
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övergångställe bör utformningen så långt det är möjligt ske för referenshastighet, VR, 30 km/h med 

hjälp av hastighetssänkande åtgärder. (Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting, 2015, s. 107) 

Det bör göras anpassningar av bredden på övergångställen så att de stämmer överens med bredden 

på anslutande gångbanor, men bredden bör vara minst 2,5 meter. Om passagen består av övergång-

ställe med cykelpassage eller cykelöverfart bör bredden helst vara minst 4 meter men kan vid ut-

rymmesbrist minskas till totalt 3,5 meter. När en passage för gångare och cyklister, över en väg, be-

står av ett kombinerat övergångställe och cykelpassage eller cykelbana bör kantsten finnas kvar vid 

sidan av utjämningen, så att personer med synskada kan ta ut riktningen över gatan. Det är då viktigt 

att den del av kantstenen som ligger kvar för att ta ut riktning från, är placerad längst från cykel-

passagen eller cykelöverfarten, samt att närmast cykelpassagen eller cykelöverfarten placera en av-

fasad del för utjämning till 0-nivå som är 90–100 centimeter bred. (Trafikverket, Sveriges Kommuner 

och Landsting, 2015, s. 106)  

Övergångställen, och cykelpassage eller cykelöverfart, som är längre än 8 meter bör åtgärdas på 
något av följande sätt: 

• Delas upp med en minst 2,0 meter bred refug mellan körriktningarna.  

• Minskas genom att bredda gång- och cykelbanan/trottoaren. 

• Signalregleras (gäller ej cykelöverfarten). 

En mittrefug delar upp övergångställen i etapper och erbjuder enklare överblick över trafik-
situationen. Fordonsflödet delas upp och gångare och cyklister behöver bara ta hänsyn till en riktning 
åt gången. Refugen ger även möjlighet att vila i mitten på övergångstället. (Trafikverket, Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2015, s. 107)  

4.3.2.1.1 Utformning av mittrefug 

En refug som används för att dela upp ett övergångställe, mittrefug, bör ha kantsten över hela 

passagebredden, utom 90–100 centimeter i mitten. Kanten bör vara minst 4 centimeter hög men 

gärna 6 centimeter hög, där ledytans förlängning möter refugen, och kan vara högre på övrig sidoyta, 

exempelvis 12 centimeter över körbanan. Syftet med detta är att åstadkomma en ledyta över 

refugen som känns naturlig. Refugens passagedel bör ha ett ytskikt som avviker från körbanans 

ytskikt, gärna ett som motsvarar ytskiktsmaterialet där gångytan ansluter till körbanan. (Trafikverket, 

Sveriges Kommuner och Landsting, 2015, s. 107) 

4.3.2.2  Gångytor 

Enligt 7§ av Boverkets föreskrifter (BFS 2011:5 ALM 2) ska gångytor, exempelvis gångvägar, ha en ut-

formning så att ytan är tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och så 

att personer med rullstol kan förflytta sig på ytan utan hjälp. Gångytor ska vara fasta, jämna och halk-

fria. Utformningen ska ske utan nivåskillnader. 

En gångyta bör: 

• vara så horisontell som möjligt – personer med nedsatt rörelseförmåga kan ha svårt att 

använda en brantare längslutning än 1:50, 

• inte luta mer än 1:50 i sidled,  

• vara 2 meter bred eller vara minst 1,8 meter bred och ha vändzoner med jämna mellanrum,  

• vid öppningar i t.ex. staket, häckar och dylikt vara minst 0,9 meter bred, 

• vara fri från hinder,  

• vara väl åtskild från cykelbana och körbana, samt  

• särskiljas från möbleringszon med exempelvis avvikande markbeläggning. 
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4.3.2.3 Belysning 

Belysning kan ha flera syften och fylla flera behov. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det viktigt att gång- 

och cykeltrafikanter syns i mörker, men även viktigt för gång- och cykeltrafikanterna själva så att de 

kan upptäcka hinder på vägen, som isfläckar, gropar, stenar och dylikt. Belysning kan även skapa en 

känsla av trygghet och kan bidra till att en sträcka används i större utsträckning, efter mörkrets in-

brott. En väl anlagd belysning kan göra att ljuset både ger en inbjudande atmosfär och erbjuda bra 

översikt. (Wallberg et al, 2010, s. 134) Enligt 14§ av Boverkets föreskrifter (BFS 2011:5 ALM 2) ska 

belysningen vid viktiga målpunkter, så som övergångställen, utformas och ha en sådan ljusstyrka att 

personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga kan använda dessa. Ljusstyrkan bör vara 

jämn och anordnad så att synsvaga kan uppfatta hur underlaget ser ut och så att hörselskadade eller 

döva kan uppfatta teckenspråk och läsa på läppar. Viktigt är också att fast belysning inte bör vara 

bländande, och därför ska ljuskällan avskärmas. Vid tunnlar och broar ska armaturer väljas med 

hänsyn till både trygghet, trevnad, underhåll och krav på trafiksäkerhet, av trygghetsskäl bör 

exempelvis ickebländande belysning väljas (Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting, 2015, ss. 

102-103). För att en gång- och cykelväg ska kännas trygg bör en zon på minst 5 meter utanför gång- 

och cykelvägen vara upplyst. (Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting, 2015, s. 8). Vid 

övergångställen bör övergångstället belysas med ljus som motsvarar en belysningsklass högre än den 

som gäller för vägen eller gatan. Belysningen bör även sträcka sig 50 meter före och 50 meter efter 

övergångstället samt belysa 5 meter av intilliggande gångväg, på vardera sida om körbanan 

(Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting, 2015, s. 165). Det finns särskilda armaturer avsedda 

för belysning av övergångställen som sprider ljuset så att de oskyddade trafikanterna blir mer synliga 

för fordonstrafiken, detta sker genom ökat vertikalljus. Viktigt vid användandet av dessa armaturer är 

ett de inte får blända de oskyddade trafikanterna. (Wallberg et al, 2010) Det finns en studie som visar 

på att en negativ effekt med belysning av en viss punkt, exempelvis ett övergångställe, kan var att 

upptäckbarheten av personer som befinner sig utanför det upplysta området minskar. Detta kan 

förklaras av att intensiv belysning av en zon döljer det som finns i den mörka bakgrunden. (Lundkvist 

& Nygårdhs, 2007) 

4.3.2.4 Kontraster 

Enligt 11§ av Boverkets föreskrifter (BFS 2011:5 ALM 2) ska viktiga målpunkter, så som övergång-

ställen, ha en utformning som gör att de tydligt framträder mot omgivningen. För att underlätta 

orienteringen bör en kännbar och synlig gräns mellan exempelvis gångbana och körbana finnas. För 

att åstadkomma kontrast mot omgivningen kan material med avvikande ljushet och struktur fällas in 

i markbeläggningen, exempelvis tydligt kännbara plattor kan fällas in i asfalten, vilket då både kan ses 

och kännas. 

4.4 Mål med gång- och cykeltrafik 

4.4.1 Piteå kommuns mål för gång- och cykeltrafiken 
Piteå kommun har en gång- och cykelplan som gäller tillsvidare, där är fem mål uppsatta vad gäller 

gång- och cykeltrafiken i kommunen. 

• Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

• Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

• Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 

• Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga val i vardagen 

• Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för hälsosamma val i vardagen 
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För att dessa mål ska uppnås har några vägledande principer tagits fram. Av dessa principer framgår 

en strävan efter att gång- och cykelvägnätet ska vara tryggt, säkert och tillgängligt för oskyddade 

trafikanter och undvika konflikter med biltrafiknät. (Piteå kommun, 2014) 

4.4.2 Sveriges övergripande transportpolitiska mål 
På regeringens hemsida går att läsa: 

”Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i 

hela landet. Därutöver har riksdagen beslutat om ett funktionsmål – tillgänglighet och 

ett hänsynsmål – säkerhet, miljö och hälsa.” 

När det kommer till gång- och cykeltrafiken vill regeringen stimulera långsiktiga lösningar för hållbara 

transporter. Ökad cykling bedöms kunna ge en bättre folkhälsa, mindre trängsel i stadsmiljö och 

minska resandets miljöpåverkan. Regeringen har under 2016 arbetat fram en cykelstrategi med 

syftet att ökad och säker cykling ska främjas. Där pekas också ut att infrastrukturen för cykling bör bli 

mer funktionell och användarvänlig. Arbetet handlar både om att förbättra befintlig infrastruktur och 

skapa nya cykelförbildelser med cyklistens behov i fokus. Regeringen trycker på att en faktor för att 

få cyklandet att öka är att det måste bli ett transportmedel som är säkrare, och ser cyklisters säker-

het som en av de största utmaningarna i det intensifierade arbetet med trafiksäkerheten. 

(Regeringen, 2016) 

4.4.2.1 Regeringens satsningar för förbättrad cykelinfrastruktur 

Regeringen genom miljöminister med ansvar för stadsutveckling, Karolina Skog, slår fast att det finns 

flera fördelar att vinna på att fler väljer cyklandet framför bilkörandet. Det bidrar till smidigare 

arbetspendling. Hälften av den svenska befolkningen bor på ett bekvämt cykelavstånd från sitt 

arbete, men trots detta görs hälften av alla resor som är under tre kilometer med bil. Cyklandet 

skapar även bättre hälsa genom motion, vilket minskar sjukvårdkostnader och sjukskrivnings-

kostnader. Cyklandet tar även mindre anspråk i stadsmiljön, om fler cyklade skulle det skapas mer 

plats och tillgänglighet till affärer och service skulle öka. Cyklandet har också stora miljöfördelar 

jämfört med andra transporter, och ett ökat cyklande bidrar till minskade klimatutsläpp, där trans-

porterna idag står för en tredjedel. För att möjliggöra satsningar på cykeltrafiken gör regeringen det 

möjligt att söka finansiering för direkt satsning på ny cykelinfrastruktur. (Skog, 2017) 

4.5 Trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder 

4.5.1 Hastighetssäkrande åtgärder 
Med en hastighetssäkrande åtgärd avses en utformning som ska säkerställa att fordonsförare inte 

överstiger en viss hastighet på en sträcka eller i en konfliktpunkt (Gibrand et al, 2009, s. 26). Åtgärder 

som är hastighetssäkrande kan användas i olika syften. Dels kan de användas för att dämpa hastig-

heten vid övergång till en lägre hastighetsnivå, vid exempelvis övergång från landsvägstrafik till tät-

ortstrafik, eller för att säkra hastigheten på specifika platser, exempelvis övergångställen och buss-

hållplatser. Det är ofta lämpligt att förlägga hastighetssäkringen till en korsning, och då är det två 

huvudtyper som är vanligast, cirkulationsplats och upphöjd körbane- eller GC-korsning. (Trafikverket, 

Sveriges Kommuner och Landsting, 2015, s. 59) 

Den största trafiksäkerhetsrisken för oskyddade trafikanter i tätort, är fordonstrafiken. Främst 

gående och cyklister drabbas av olyckor som leder till allvarliga invalidiserande skador. Olycksrisk och 

skadeföljd har ett starkt samband med två faktorer. Den ena är hur väl fordonstrafikens hastighet 

kan dämpas till 30 km/h i punkter där konflikt kan uppstå med oskyddade trafikanter, och den andra 
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är tillgången till ett gång- och cykelnät som täcker största delen av resebehovet för de oskyddade 

trafikanterna. (Boverket, Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting, 2015, s. 125) 

Som krockvåldskurvorna i Figur 5 visar ökar risken för fotgängare att dödas eller skadas allvarligt i en 

olycka med bil ju högre hastighet påkörningen sker i (Trafikverket, 2012). Resultaten i krockvålds-

kurvorna ger tolkningen att 30 km/h är en hastighet som inte bör överstigas när det kommer till en 

konfliktpunkt mellan fordonstrafik och oskyddade trafikanter. En passagepunkt för oskyddade 

trafikanter anses som hastighetssäkrad om 85 procent av alla passerande fordon håller en hastighet 

av ≤ 30 km/h. När en passage är hastighetssäkrad innebär det en minskad risk för dödsolyckor och 

andra allvarliga olyckor mellan oskyddade trafikanter och motorfordon. Samspelet mellan de olika 

trafikantgrupperna blir också betydligt bättre vid lägre hastigheter. När fordonsförare håller en 

hastighet av 20–30 km/h så lämnas 50–80 procent av de gående och cyklisterna företräde. (Gibrand 

et al, 2009, s. 23) Vid fordonshastigheter på 46–60 km/h lämnas knappt 40 procent av cyklisterna 

företräde (Trafikverket, 2012). Med utgångspunkt från de oskyddade trafikanterna bör alla övergång-

ställen, cykelöverfarter och passager hastighetssäkras. (Gibrand et al, 2009, s. 23) 

 

Figur 5. Krockvåldskurvor visar uppskattad viktad risk att dödas och skadas allvarligt (MAIS 3+) vid olika 
påkörningshastigheter för alla fotgängare och för fotgängare äldre än 60 år. (Trafikverket, 2012) 

Utformningen av hastighetssäkrande åtgärder måste ske med beaktande av både drift och underhåll, 

men även utryckningsfordon, kollektivtrafik och färdtjänst. Vid fartdämpande åtgärder som gupp, 

asymmetriska avsmalningar, sidoförskjutningar och portar, kan det ge negativa effekter på dessa 

grupper. (Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting, 2015, s. 59) 

4.5.1.1 Självförklarande väg 

En väg och gata ska utformas så att den som trafikerar vägen med lätthet kan förstå gatans funktion 

och tillåtna hastighet. De vägmärken med högsta tillåtna hastighet som finns efter våra vägar och 

gator reglerar i vilken hastighet ett fordon får framföras på den aktuella sträckan är alla fordons-

förare skyldiga att anpassa sig till. Vägmärken och vägmarkeringar hör till den del av utformningen 

som tydligt talar om för trafikanter vilken funktion och högsta tillåtna hastighet vägen har. Trots att 

dessa märken och markeringar finns bör vägen och gatan utformas för att möjliggöra regelefter-

levnad. En smal väg inbjuder exempelvis inte till lika höga hastigheter som en bred väg. Planteringar i 

väg- eller gaturummet kan ge en uppfattning om lämplig hastighet, en förare som kommer från en 

väg med öppna landskap och bra sikt mot en väg där växtligheten tätnar runt vägen tenderar att 

sänka hastigheten. Beläggningen påverkar också hur trafikanten uppfattar vägens funktion. I gång-

fartsområden är exempelvis plattläggning vanligt som en hastighetsdämpande åtgärd. Det finns en 



  25 
 

mängd mer eller mindre subtila sätt att utforma en väg för att öka tydligheten för trafikanter 

exempelvis linjeföringen, väg- och gatulängd, separationsform, korsningsavstånd/korsningstyper eller 

vägutrustning. En väg eller gata kan till exempel utformas med färg, form och material i beaktande, 

så att harmoni i väg- eller gaturummet uppnås. Ett väg- eller gaturum som är väl utformat har behov 

av färre vägmärken och vägmarkeringar, något som eftersträvas vid utformningen. (Trafikverket, 

Sveriges Kommuner och Landsting, 2015, s. 59) 

4.5.1.2 Gupp 

När gupp används som en hastighetssäkrande åtgärd anpassas utformningshastighet, Vu, oftast för 

personbilar. Tung trafik bör kunna passera med Vu≥15 km/h (Trafikverket, Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2015, s. 67). Gupp ska anläggas vid särskilda punkter, så som övergångställen i korsningar, 

där höga hastigheter bidrar till olycksrisk, eller där riskerna upplevs som stora. Gupp kan anläggas där 

det behöver skapas ett säkrare samspel mellan oskyddade trafikanter och fordonstrafik. Gupp är en 

åtgärd som kan användas på gator med hastighetsgränser på upp till 50 km/h. Hastighetsreduktionen 

som uppstår vid anläggandet av ett gupp ger en ökad trygghet. Speciellt för barn och deras föräldrar. 

För utryckningstrafik kan ett gupp vara ett problem. Generella bedömningar av gupps förmåga att 

sänka olyckstalet ger en sänkning på mellan 35–70 procent, förutsatt att ett guppen används i rätt 

situationer. En sammanställning av flera studier visar att personskadeolyckorna minskar med cirka 50 

procent, störst minskning sker av de allvarliga olyckorna och dödsfallen. (Gibrand et al, 2009, ss. 82-

83) 

4.5.1.2.1 Platågupp 

Vid en gångpassage kan ett platågupp anläggas för att uppnå hastighetssäkring. För att passagen ska 

vara säker för alla, även personer som är synsvaga eller blinda är det viktigt med en tydlig utform-

ning, så att det inte råder några tvivel när de går ut på och lämnar körbanan, avgränsningen mellan 

gångbanan och platåguppet är viktig. För att minska stötar för bussar och lastbilar kan en uppmjuk-

ning av övergången mellan körbanan och guppet göras, så kallat modifierat cirkelgupp eller våg-

formad ramp. Platån bör också vara tillräckligt lång så att bussar som passerar kan ha två hjulaxlar på 

platån samtidigt. När körfälten är separerade kan ett så kallat halvt platågupp anläggas, där bak-

kanten slopas eller sluttas svagt, detta ger inte lika stor hastighetsdämpning som ett helt platågupp. 

Platåns längd, och lutningen är de två faktorerna som samverkar till en hastighetssänkning, kortare 

platå och brantare lutning ger högre hastighetssänkning än lång platå och svagare lutning. 

(Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting, 2015, ss. 67-68) För ett platågupp med 6–8 meter 

lång platå och 1:10 ramplutning är medelhastigheten för personbilar cirka 30 km/h och för tunga 

fordon cirka 10 km/h. Det är de högsta hastigheterna som reduceras mest, och långtidsmätningar 

visar att den hastighetssänkande effekten består över tid. Hastighetssänkningen minskar även olycks-

antalet, omfattningen bedöms relatera till hur stor sänkning av hastigheten som uppnåtts. För 

personer med rörelsehinder begränsas inte tillgängligheten av ett platågupp, då det inte innebär 

någon höjdskillnad mellan gångbanan och övergångstället, även för andra gående är det bekvämt att 

korsningen ligger i plan. (Gibrand et al, 2009, s. 83) 

4.5.2 Planskild gång- och cykelkorsning 
Att anlägga en bro eller en tunnel för gång- och cykeltrafiken, i korsningspunkter, och därigenom helt 

separera den trafiken från fordonstrafiken ger en högre säkerhet än korsande i plan, och ibland även 

bättre framkomlighet. Huvudsakligen används planskilda korsningar när huvudnätet för gång- och 

cykeltrafik korsar huvudnätet för biltrafik. Anläggandet av en planskild GC-korsning har visat sig 

reducera olyckorna med 82 procent för gående, och alla personskadeolyckor med 30 procent. Att 

olycksreduceringen för gående inte är 100 procent beror på att alla gående inte utnyttjar den bro 

eller tunnel som finns utan korsar vägen i plan, vilket ger en ökad olycksrisk till följd av högre 
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fordonshastigheter och minskat GC-flöde. För de gående som nyttjar bron eller tunneln uppstår inte 

konflikter mellan dem och fordonstrafik. En faktor som påverkar hur mycket en planskild korsning 

nyttjas är vilken tidsskillnad det blir gentemot att passera i plan. Hur stor olycksreducerande effekt 

en planskild korsning har kan med andra ord kopplas till hur mycket den nyttjas. (Gibrand et al, 2009, 

ss. 20-21) Vid anläggandet av en planskild korsning skapas ofta nivåskillnader, vanligtvis blir det GC-

trafiken som berörs av nivåskillnaden medan fordonstrafiken passerar i obrutet plan. Att gående och 

cyklister måste hantera en nivåskillnad begränsar deras tillgänglighet. Fordonstrafiken är den trafik 

som har bäst förutsättningar att hantera nivåskillnaden och därför vore det en fördel om det var den 

trafiken som fick hantera nivåskillnaden. (Wallberg et al, 2010, s. 111) Vid anläggandet av en 

planskild korsning för gång- och cykeltrafik är det viktigt att den är rätt lokaliserad för att den ska 

nyttjas. Det ska även vara mer bekvämt att använda den planskilda korsningen än att korsa gatan i 

plan. (Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting, 2015, s. 142) Om passagen inte är det 

naturliga alternativet så skapas det lätt alternativa passager som inte är avsedda för detta. (Wallberg 

et al, 2010, s. 112) En planskild korsning kan bidra till fler olyckor mellan oskyddade trafikanter, 

exempelvis om cyklister håller höga hastigheter i nerförsbackar eller vid dåliga siktförhållanden. Liten 

lutning och separering av gångare och cyklister minskar detta problem. (Gibrand et al, 2009, s. 20) 

Utformningen av bron eller tunneln ägnas särskild noggrannhet för att tillgodose gåendes och 

cyklisters behov av trygghet, samt att anläggningen bör vara estetiskt tilltalande. (Trafikverket, 

Sveriges Kommuner och Landsting, 2015, s. 142) För att göra planskilda korsningar tillgängliga även 

för personer med rörelsehinder är det viktigt att lutningen inte blir för brant, och att en viloplats 

finns att tillgå om det är en längre sträcka som sluttar (Gibrand et al, 2009, s. 21).  

För utformning av planskilda gång- och cykelkorsningar gäller följande: 

• Fri höjd och bredd på gång- och cykelbroar och i gång- och cykeltunnlar bör överensstämma 

med vad som beslutats för anslutande gång- och cykelvägar. Det ska finnas utrymme för 

gång- och cykeltrafiken som anläggningen är avsedd för, men även för de fordon som ska 

sköra drift och underhåll av anläggningen. 

• För att skapa attraktiva gång- och cykeltunnlar bör de göras ljusa och breda, speciellt om 

tunneln är låg. 

• De gång- och cykelvägar som ansluter bör utformas med lutningar som trafikanterna med 

bekvämhet kan klara av. Lutning på ≤ 2% ger bra framkomlighet för rullstol. Vid brantare 

lutning än så kan vilplan anläggas för att förbättra framkomligheten för rullstolsburna. Dock 

bör brantare lutning än 3 procent inte användas vid anläggning av cykelvägar.  

• Planteringar i väg- eller gaturummet bör inte vara siktskymmande utan ska anläggas så att de 

skapar överblick och hindrar otrygghet. (Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting, 

2015, s. 102) 

En väg som har stort trafikflöde kan ge barriäreffekter mellan olika områden. Planskildhet i en kors-

ning kan göra att tillgängligheten förbättras, till exempel kan barn få bättre möjligheter att färdas på 

egen hand. En tunnel kan också skapa en barriär då den kan upplevas som otrygg, framför allt i 

mörker. I valet mellan bro eller tunnel visar äldre studier att en tunnel ändå är mer nyttjad än en bro. 

Det beror på att de är mer lockande att börja med en nerförsbacke, samt att höjdskillnaderna blir 

större med en bro. En bro har normalt en höjd av 5,1 meter och en tunnel ett djup av 3,2 meter. För 

att kompensera den större nivåskillnaden måste lösas genom längre ramper, eller ramper med 

brantare lutning. En tunnel som tar lika lång tid att passera, som att korsa vägen i plan, ger en 

nyttjandegrad på 95 procent. Tar det 30 procent längre tid att använda tunneln sjunker nyttjande-

graden drastiskt. För att en GC-bro däremot ska nyttjas till 95 procent måste en tidsvinst på 30 

procent till, i jämförelse med att korsa i plan. (Gibrand et al, 2009, ss. 21-22) 
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4.5.3 Cirkulationsplats 
En cirkulationsplats är en korsningstyp där trafikanterna kör runt en refug som är placerad i mitten, 

en rondell. Hur cirkulationsplatsen utformas avgör hastigheten in i, och ut ur cirkulationsplatsen. En 

cirkulationsplats som är utformad för tätort ska ha centrerade till- och frånfarter, vilket ger bästa 

möjliga samspel mellan fordonsförare och oskyddade trafikanter i både till- och utfart. Utanför tät-

bebyggt område utformas cirkulationsplatser med en vänsteravböjlig tillfart, vilket ger en lägre in-

gångshastighet men det ger även en tangentiell utfart, vilket ger möjlighet till höga utgångshastig-

heter, något som bör undvika i tätort då ett övergångställe ofta placeras i anslutning till korsningen, 

och en hög utfarts hastighet ökar osäkerheten för de som ska korsa övergångstället. En cirkulations-

plats som har ett körfält i till- och frånfart är säkrare för oskyddade trafikanter. (Gibrand et al, 2009, 

ss. 58-59)  

En cirkulationsplats ska utformas så att fordonshastigheterna inte överskrider 30 km/h i 30–40 miljö 

eller vid stor gång- och cykeltrafik. (Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting, 2015, s. 135) I 

tätortsmiljöer har det visat sig att cirkulationsplatser minskar antalet personskadeolyckor med 20–50 

procent, beroende på vad cirkulationen ersätter för korsning och hur den utformas. Det finns även 

studier som visar att dödsolyckor och antalet allvarliga personskadeolyckor minskar med 75–80 

procent. En viss ökning av upphinnande olyckor kan dock ske, samt singelolyckor i mörker, om 

cirkulationsplatsen inte är ordentligt upplyst. Generellt är det olyckorna för bilister och gångare som 

minskar vid ombyggnation till cirkulationsplats, för cyklister varierar det, men i medeltal medför inte 

en cirkulationsplats högre risker än andra korsningstyper. (Gibrand et al, 2009, ss. 58-59) 

En gång- och cykelpassage som anläggs nära cirkulationsplatsen ger en bra linjeföring för gående och 

cyklister, men fordonstrafikbelastningen bör då maximalt vara måttlig. Vid större trafikbelastning bör 

övergångstället placeras längre bort för att ge plats för fordon på väg ut ur cirkulationen möjlighet att 

stanna och kunna släppa fram gående och cyklister. (Wallberg et al, 2010, ss. 108-109)  

Personer med synnedsättning eller blinda personer kan ha svårigheter att uppfatta var fordon 

befinner sig och är på väg i en cirkulationsplats. I en cirkulationsplats med hög trafikbelastning skapas 

ett trafikbuller vilket gör det svårt att uppfatta enskilda fordon och dess färdväg. Blinda eller 

personer med synnedsättning behöver med andra ord stöd för orienteringen över gatan, vilket kan 

ske genom bland annat tickande pollare. (Wallberg et al, 2010, s. 108) Jämfört med en signalreglerad 

korsning innebär en cirkulationsplats en större otrygghet för personer med synnedsättning och 

blinda, och för att de ska ha möjlighet att höra trafiken önskar de helst att övergångstället placeras så 

långt från cirkulationsplatsen som möjligt. (Gibrand et al, 2009, ss. 58-59)  

4.5.4 Automatisk hastighetskontroll - ATK 
Automatisk hastighetskontroll, kallas i vardagligt tal för fartkameror, består av ett kameraskåp och en 

radar som mäter av fordons hastighet, i en punkt, och tar ett fotografi av de fordonen som kör 

fortare än tillåtet. ATK kan vara fast eller mobil, det finns även ATK Mätstation. Den huvudsakliga 

placeringen av ATK är längs statliga vägar, utanför tätbebyggt område. Undersökningar visar att ATK 

omedelbart ger en god trafiksäkerhetseffekt som även håller i sig över tid. Där ATK har använts har 

olyckstalen oftast sjunkit drastiskt, dock bör beaktas att de ofta används där olyckstalen tidigare varit 

väldigt höga. I Storbritannien har ATK använts i större utsträckning i tätbebyggt område, vilket enligt 

studier där har minskat antalet döda och svårt skadade med drygt 40 procent. Totalt minskade 

personskadeolyckorna med 22 procent. Vägar som hade hastighetsbegränsningen 50 eller 70 km/h 

fick en sänkt medelhastighet med 7 procent och det skedde en minskning med 33 procent av antalet 

fortkörare. Sänkta hastigheter leder troligtvis till förbättrad miljö för gång- och cykeltrafik, om ATK 

placeras exempelvis vid ett övergångställe. Utvärderingen av studierna visade att ATK i tätbebyggt 

område hade större hastighetsminskande effekt, och att fasta kameror gav bättre effekt än mobila. I 
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Sverige har en utvärdering av ATK i tätbebyggt område gjorts i Umeå. Studien visar att i jämförelse 

med anlagt gupp har ATK en något bättre effekt för att sänka hastigheten till 30 km/h vid ett över-

gångställe. Hastigheten blev jämnare och bestod över tid. (Gibrand et al, 2009, ss. 126-127) 

ATK kan användas som alternativ till fysiska åtgärder för att sänka hastigheter, vilket ger större frihet 

i utformandet av väg- och gaturummet. Det är dock viktigt att kameraskåpet och information tydligt 

syns. För utryckningsfordon och kollektivtrafik är ATK ofta ett bättre alternativ än fysiska åtgärder 

eftersom att deras framkomlighet inte begränsas mer än bilars. Att använda ATK kan vara motiverat 

på vägar och gator där hastighetsefterlevnaden är dålig, trafikflödet är stort och inga fysiska hastig-

hetsdämpande åtgärder finns. ATK kan användas både på länkar och i korsningar. I valet mellan fast 

ATK och mobil ATK används ofta fasta stationer där man har ett långsiktigt och kontinuerligt behov 

av att dämpa hastigheterna men där man inte vill göra fysiska inskränkningar i trafikmiljön, med 

hänsyn av exempelvis utryckningsfordon. Mobil ATK används på platser med behov av hastighets-

dämpning men där kostnaden för fast ATK inte står i proportion till trafiksäkerhetsproblemen. 

(Gibrand et al, 2009, s. 127) 

4.5.5 Signalreglering av gång- och cykelöverfart 
För att underlätta gångare och cyklisters passage över en gata eller en väg kan en signalreglerad 

gång- och cykelöverfart, GC-överfart, används. Den friliggande GC-överfarten kan anläggas antingen 

på sträcka mellan två korsningar eller i anslutning till en korsning. Signalregleringen sker med trafik-

signaler, med trefärgsdrift (röd, gul, grön). Vanligtvis kan en signalreglerad GC-överfart förmodas ha 

effekt där trafiksituationen är svåröverskådlig och där trafikflödet är högt. Den säkerhetseffekt som 

uppnås beror nästan uteslutande på hur många som kör och går mot rött. Vid lågt trafikflöde ökar 

andelen personer som går mot rött, eftersom att de kan bedöma att de hinner korsa gatan utan att 

använda signalen, detta kan leda till felbedömningar. Fordonsförare kör mot rött främst där de inte 

förväntar sig signalreglering, de missar helt enkelt signalen. En signalreglerad friliggande GC-överfart 

ger i genomsnitt reducera olyckorna med 5–10 procent, störst är minskningen för gångare och 

cyklister. Denna minskning gäller för ett område inom 50 meter från korsningen. Olycksreduceringen 

för själva överfarten är cirka 27 procent. Risken för olycka är större för de som passerar utanför GC-

passagen, och den olycksreducerande effekten påverkas därför av hur många gående och cyklister 

som passerar på respektive utanför GC-överfarten. Trygghetskänslan vid en signalreglerad GC-

övergång ökar, speciellt för barn och äldre. Tryggheten är många gånger falsk, då uppmärksamheten 

på annan trafik minskar, och de olyckor som uppstår blir ofta allvarliga eftersom att farten på 

fordonen som passerar normalt är relativt hög. En signalreglerad GC-överfart påverkar framkom-

ligheten. När jämförelser har gjorts mellan signalreglerade överfarter och obevakade överfarter har 

det förutsatts att fordonsförare lämnar företräde till fotgängare. De jämförelserna visar att fordon får 

bäst framkomlighet vid signalreglerade övergångställen, om signalen är samordnad med övriga 

trafiksignaler, och fotgängarna har bäst framkomlighet på obevakade övergångställen. (Gibrand et al, 

2009, ss. 32-34) 

4.5.5.1 Signalreglerat övergångställe 

Om ett signalreglerat övergångställe finns i innerstadsmiljö bör gångsignalen följa parallell fordons-

signal, det vill säga få grönt automatiskt när den parallella fordonstrafiken får det. En tryckknapp 

behövs, eftersom att det inte alltid finns parallell trafik. Ligger ett signalreglerat övergångställe i 

ytterstadsförhållanden där det råder låg trafik bör tryckknappsanmälan eller automatisk detektering 

reglera gångsignalen. Slussning via mittrefug bör undvikas. (Trafikverket, Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2015, s. 103) 

Av trafiktekniska skäl bör övergångställen med signalreglering vara trafikstyrda och signalregleringen 

utföras med trefärgsdrift. Trefärgsdrift är det normala, även vid korsande av primärgata intill 
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korsning, förutsatt att sekundärgatorna är försedda med väjningsplikt. Det finns ett undantag till 

trefärgsdrift, och det gäller om ett signalreglerat övergångställe är placerat intill en cirkulationsplats 

eller på en sekundärgata. Då är inte trefärgsdrift tillåtet, då ska istället driftformen ”aktivt” släckt 

användas. Det innebär att anläggningen är släckt tills den aktivets av en korsande gångtrafikant som 

trycker på knappen. När anläggningen är släckt är övergångstället obevakat och regler för obevakat 

övergångställe gäller. (Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting, 2015, s. 103) 

Om siktförhållanden i korsningen, eller korsningens utformning är gjord så att ett signalreglerat över-

gångställe kan ge intrycket att hela korsningen är signalreglerad, bör antingen hela korsningen signal-

regleras, eller övergångstället inte signalregleras. Ett signalreglerat övergångställe bör, förutom 

visuell signal, även utrustas med akustisk signal, som placeras vid övergången till ledning för synsvaga 

och blinda. (Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting, 2015, s. 103) 

4.5.5.2 Signalreglerad cykelöverfart 

För att signalerna ska vara lätta att observera bör de vara lågt placerade. Vid normalfallet bör cykel-

signalen alltid följa parallell fordonssignal, och bli grön även utan anmälan från cyklist. Undantag från 

normalfallet kan göras om cykelbanan ligger i en lång eller kraftig nerförslutning i direkt anslutning 

till cykelöverfarten, då kan separat reglering mellan cyklar och högersvängande bilar komma på tal. 

Ifall cykelsignalen är lågt placerad och följer det intilliggande övergångställets signal till grönt och 

rött, behövs endast primärsignal (signal vid cykelns stopplinje). Är cykelsignalen däremot placerad på 

normalhöjd eller om gång- och cykelsignalen inte följer varandra till grönt och rött bör en sekundär-

signal för cyklar placeras antingen på mittrefug eller på motstående sida av körbanan. Som komp-

lement behövs alltid cykeldetektering, eftersom att det inte alltid finns parallell fordonstrafik. Detekt-

eringen kan göras med tryckknapp eller slinga. Ska slinga användas bör detta vara klart tidigt i 

projekteringen så att korsningen kan utformas efter det. (Trafikverket, Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2015, ss. 103-104) 

4.5.6  Dynamisk varning för gående och cyklister 
Ett alternativ till signalreglering av gång- och cykelpassager kan anläggas genom att utrusta passagen 

med rörelsedetektorer. Detektorerna är kopplade till dynamiska varningsskyltar som aktiveras när 

den gående eller cyklande kommer in i detekteringszonen. Tiden för aktivering bestäms i förväg. I en 

gång- och cykelpassage som har utrustats med denna typen av varningsskylt gäller samma regler som 

vid obevakat övergångställe, skyltarna har endast en varnande funktion. De oskyddade trafikanterna 

måste med andra ord vara fortsatt uppmärksam på omgivande trafik. Att varningsskylten aktiveras 

endast då det finns en gående eller en cyklist i detekteringszonen underlättar samspelet mellan 

fordonsförare och gångare/cyklister i trafiken. För att varningsskylten ska ha en trafiksäkerhets-

höjande effekt är det viktigt för alla trafikanter att den är tillförlitlig. Om varningsskylten aktiveras 

trots att ingen har för avsikt att passera minskar respekten för systemet, detta kan ske som en följd 

av visst väder, att fåglar, andra djur eller en människa som inte har tänkt passera befinner sig i 

detekteringszonen. Vid införandet av dynamisk varning för gående och cyklister är det därför viktigt 

med noga och regelbundna kontroller av hur systemet fungerar, och göra analyser om tänkta 

effekter uteblir, för att kunna åtgärda dessa. (Trafikverket, 2015) 

4.5.7 Förstärkt Information vid Övergångställen - FIVÖ 
En annan variant av varning vid övergångställen är FIVÖ, Förstärkt Information vid Övergångställen, 

som går ut på att den gående eller en cyklist detekteras på samma sätt som vid användning av den 

dynamiska varningsskylten, men här aktiveras i stället belysning som är monterad ovan övergång-

stället. FIVÖ saknar tydligt stöd i gällande regelverk och har endast använts på prov i studiesyfte. 

(Trafikverket, 2015)  
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4.5.8 Intelligent Transport Systems - ITS 
Intelligent transport systems, ITS, har som syfte att påverka trafikanten att ändra sitt beteende för 

att på så sätt förbättra det som idag är problem i trafiken. ITS är ett begrepp som samlar alla applika-

tioner som i någon form använder information och kommunikation för att skapa en tjänst eller en 

dynamisk funktion i transport- eller trafiksystem. Användningsområdet för ITS är bred, bland annat 

omfattas fordonsbaserade förarstöd, kommunikation mellan fordon och vägar, trafikstyrningssystem, 

informationssystem och betalningssystem. Erfarenheter från införandet av olika ITS-åtgärder visar att 

det finns stora skillnader i hur effektiva de är och i hur lätt de accepteras av trafikanter. (Trafikverket, 

2011, ss. 8-10) ITS förekommer redan idag som etablerade lösningar till exempel i signalreglerade 

korsningar – trafiksignaler, till teknik som fortfarande är under utveckling, som förarlösa bilar. 

(Trafikverket, 2011, s. 4) Både inom EU och Sverige finns målsättningar att öka användandet av ITS 

för att dra nytta av dessa lösningars potentiella bidrag för att uppnå transportpolitiska mål 

(Trafikverket, 2011, s. 14), i Sverige omfattar det exempelvis den så kallade Nollvisionen som 

beslutades 1997, att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken i Sverige (Trafikverket, 2014). 
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5 Analys 

5.1 Brister i trafiksäkerheten för gående och cyklister  
Trafiksäkerheten för gående och cyklister som vill korsa Timmerleden på övergångstället vid kors-

ningen mot Hallgrensvägen brister på flera punkter. Övergångstället avviker i många avseenden från 

kraven och råden i VGU, samt Boverkets föreskrifter. VGU anger visserligen vad som gäller vid ny-

anläggning eller större ombyggnationer, men används som referens för att kunna bedöma hur över-

gångstället skiljer sig från ett som utformats för att vara trafiksäkert. 

5.1.1 Fordonshastigheten vid övergångstället 
Mest påtaglig trafiksäkerhetsrisk är den höga hastighet som fordon håller när de passerar sträckan 

för övergångstället, då en passage som är hastighetssäkrad ≤ 30 km/h innebär det en minskad risk för 

dödsolyckor och andra allvarliga olyckor mellan oskyddade trafikanter och motorfordon. Enligt VGU 

ska övergångställen i plan inte anläggas i tätort där högsta tillåtna hastighet är 60 km/h eller högre. I 

detta fall är högsta tillåtna hastighet 50 km/h, Trafikverkets mätningar av medelhastighet från 2007 

visar att en stor andel passerande fordon gör hastighetsöverträdelser. Vidare anger VGU att fordons-

hastigheten på övergångstället ska vara maximalt 30 km/h. För att en passagepunkt ska anses som 

hastighetssäkrad ska 85 procent av de passerande fordonen hålla en hastighet av ≤ 30 km/h, vilket 

mätningarna från 2007 visar inte sker. Enligt den mätningen är den lägsta uppmätta medelhastig-

heten på sträckan 49 km/h. VGU anger också att vägen ska utformas så att fordonsförare med tydlig-

het ska förstå vägens syfte och högsta tillåtna hastighet, självförklarande väg. Med andra ord bör 

fordonsförare känna att en lämplig hastighet vid passage av ett övergångställe är ≤ 30 km/h, vilket 

slutsatser som kan dras från uppmätt medelhastighet tyder på att fordonsförare som kör Timmer-

leden inte känner. Att fordonsförare passerar övergångstället i, och till och med över, tillåten hastig-

het visar på att övergångstället inte är hastighetssäkrat. VGU anger att övergångställen bör utformas 

efter VR 30 km/h med hjälp av hastighetssäkrande åtgärder. En korsning mellan en väg och en gång- 

och cykelväg får alltid lägsta standard om hastighetssäkrande och/eller riskreducerande åtgärder 

saknas.  

5.1.2 Gående som ges företräde att passera övergångstället 
Trots att trafikreglerna sedan år 2000 ger gående företräde på övergångställen, kan andelen gående 

som blir lämnade företräde på övergångstället över Timmerleden antas vara liten, då en fordons-

hastighet på 20–30 km/h beräknas ge 50–80 procent av de gående och cyklister företräde. Ökade 

fordonshastigheter leder till ett betydligt minskat antal gående och cyklister som lämnas företräde. 

Då medelhastigheterna på Timmerleden ligger betydligt högre än så, över 60 km/h för vissa fordon 

under vissa tider på dygnet, kan slutsatser dras att betydligt färre än 50–80 procent av alla gående 

och cyklister lämnas företräde på det övergångstället. 

5.1.3 Vägens utformning vid övergångstället 
VGU anger att en väg som korsas av ett övergångställe, vid sträckan för övergångstället, enbart bör 
ha ett körfält. Att Timmerleden i västergående riktning har två körfält bidrar till att överfarten upp-
fattas som osäker då det försämrar siktmöjligheterna vid passage, speciellt om det är en lastbil med 
släp som stannat för att ge företräde i höger körfält, då gångaren eller cyklisten måste passera det 
fordonet för att kunna se om det kommer något annat fordon i vänster körfält. Att vägen har två 
körfält gör att vägbredden blir 9 meter, och där anger VGU att övergångställen som är längre än 8 
meter bör, ur trafiksäkerhetssynpunkt, åtgärdas genom något av följande: 

• Delas upp med en minst 2,0 meter bred refug mellan körriktningarna. 

• Minskas genom att bredda gång- och cykelbanan/trottoaren. 

• Signalregleras. 



  32 
 

Vägen är visserligen uppdelad med en refug, mellan körriktningar, men det lämnar ändå ett över-
gångställe som överstiger 8 meter på sin längsta sträcka och ingen av de övriga åtgärderna är heller 
tillämpade på övergångstället över Timmerleden. 

5.1.4 Belysning 
Enligt Boverkets föreskrifter ska viktiga målpunkter, som ett övergångställe, belysas på ett sådant 

sätt att även personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga kan använda det. Ljusstyrkan 

bör vara jämn och anordnad så att synsvaga kan uppfatta hur underlaget ser ut och så att hörsel-

skadade eller döva kan uppfatta teckenspråk och läsa på läppar. Förutom tillgängligheten för 

personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga ger ett tillräckligt belyst övergångställe en 

säkrare passage då det underlättar kommunikationer mellan trafikanter vilket bidrar till att minska 

olycksrisken. Enligt VGU bör ett övergångställe belysas med ljus som motsvarar en belysningsklass 

högre än den som gäller för vägen eller gatan. Timmerleden är belyst av belysningsstolpar som har 

två armaturer, en på vardera sida om refugen. Övergångstället är inte utrustat med någon belysning i 

tillägg till den som är avsedd att lysa upp vägen. Inte heller finns belysning för att säkerställa att 5 

meter av intilliggande gångväg, på vardera sida om körbanan, är belyst.  

5.1.5 Tillgängligt för alla 
Enligt Boverkets föreskrifter ska viktiga målpunkter, som ett övergångställe, utformas så att även 

personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga kan använda det. En sådan korsning ska 

erbjuda tillräcklig orienteringshjälp så att korsningen är tillgänglig för alla. Den gång- och cykelväg 

som leder fram till övergångstället över Timmerleden är utformat utan tydligt kännbar och synlig 

gräns mot vägen den ska korsa. Övergångstället är belagt med asfalt, likaså vägen. Det saknas 

kontrast mot omgivningen i form av exempelvis taktila plattor i marken, eller kantsten som kan 

användas för att ta ut riktningen från. I och med avsaknaden av dessa åtgärder finns heller inga 

synliga avvikelser i ljushet eller struktur som kan underlätta orienteringen.  

5.1.6 Övergångställets placering 
Övergångställen med lägst risker för gående att passera ligger i så nära korsningen som möjligt. Över-

gångställen som ligger en bit från korsningen ökar riskerna vid passage, ligger övergångstället mer än 

10 meter från korsningen börjar riskerna minska igen. Övergångstället på Timmerleden ligger 7 

meter från mittrefugens början, så placeringen måste anses öka riskerna för gående och cyklister 

som ska korsa Timmerleden.  

5.1.7 Möjlighet för trafikanter att stanna innan övergångstället 

5.1.7.1 Cyklister  

De cyklister som använder den asfaltsbelagda gång- och cykelvägen och kommer från Strömsborg för 

att korsa Timmerleden kommer med ryggen mot korsande trafik, till knappt 10 meter innan de 

anländer till övergångstället, då GC-vägen vänder upp vinkelrätt mot Timmeleden. Enligt de krav som 

ställs på siktsträckor som krävs för att cyklister ska ha stoppsikt anges att vid dimensionerande 

hastighet på 20 km/h, vilket är det lägsta angivna, är minsta önskvärda sikt 20 meter, och minsta god-

tagbara sikt, endast efter väghållarens godkännande, 15 meter. Utifrån de siktsträckor som krävs och 

det faktum att cyklister som kommer på gång- och cykelvägen från Strömsborg inte vänder upp 

förrän knappt 10 meter från övergångstället bedöms utformningen som bristfällig även ur denna 

aspekt. 

5.1.7.2 Bilister 

De bilar som färdas i östlig riktning kommer till korsningen Hallgrensvägen – Timmerleden och 

passerar Hallgrensvägen innan de anländer till övergångstället. Det gör att sikten mot övergångstället 

varierar beroende på om det finns väntande trafik på Hallgrensvägen eller inte. De sikttrianglar som 
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finns illustrerade på Bild 16, visar hur en väntande lastbil påverkar siktmöjligheterna inför korsningen 

och övergångstället. Det framgår där att sikten kommer att vara begränsad. Lastbilen skymmer sikten 

på så sätt att bilens siktsträcka inte kommer att ha varken minsta önskvärda, eller minsta tillåtna 

längd. Att en bil som färdas på Timmerleden inte hinner uppfatta en gående eller cyklist som färdas 

på gång- och cykelvägen är en stor brist i trafiksäkerheten, då samtliga inblandade trafikanter måste 

ha tid att agera och reagera för att kunna undvika en konfliktsituation. Att en bil som kör på Timmer-

leden inte i tid hinner uppfatta en gående eller cyklist på gång- och cykelvägen kan leda till att bilen 

måste göra en kraftig inbromsning och på så sätt ökar risken för upphinnandeolyckor. Att bilisten inte 

har tillräcklig sikt mot övergångstället leder följaktligen också till att gångaren eller cyklisten inte har 

tillräcklig sikt mot bilen som kommer på Timmerleden.  

5.1.8 Tydlighet i förändring av säkerhetsnivån 
I VGU anges att en gång- och cykelväg ska utformas så att den får en så jämn trafikstandard som 

möjligt. Säkerhetsnivån för personer som trafikerar sträckan ska vara så lik som möjligt när det gäller 

alla korsningar, och om det måste ske en förändring i säkerhetsnivån ska den utformas så att den är 

tydlig för alla trafikanter. I princip ända från Skuthamn kan gångare och cyklister färdas på gång- och 

cykelvägar, som till stora delar går genom bostadsområden och på flera sträckor där högsta tillåtna 

hastighet för fordonstrafik är 30 km/h. Det sista område som gång- och cykeltrafiken passerar genom 

innan de kommer fram till Timmerleden och övergångstället där är Strömsborg, vilket är ett område 

utan genomfartstrafik för fordon. Att Timmerleden är en hårt trafikerad väg med höga fordonshastig-

heter, och därmed avviker i säkerhetsnivå mot tidigare passerade vägar och gator, upplyses inte på 

något sätt. Så även här kan utformningen anses brista ur trafiksäkerhetssynpunkt.  

5.2 Möjliga åtgärder som kan leda till förbättrad trafiksäkerhet för gång- och 

cykeltrafik 
Eftersom att trafiksäkerheten för gående och cyklister som vill korsa Timmerleden på övergångstället 

vid korsningen mot Hallgrensvägen brister på flera punkter bör åtgärder som förbättrar trafiksäker-

heten sättas in. Olika åtgärder som väljs kan ha olika stor påverkan på trafiksituationen och trafik-

säkerheten. 

5.2.1 Hastighetssäkring av korsning 
Eftersom att gång- och cykelvägen korsar Timmerleden vid en sträcka där högsta tillåtna hastighet är 

50 km/h och VGU anger att övergångställen bör hastighetssäkras till 30 km/h, kan en hastighets-

säkring vara ett alternativ för att öka trafiksäkerheten i korsningen.  

5.2.1.1 Förbättrad självförklarande väg 

Justerad utformning av vägen och dess omgivning för att uppnå en bättre självförklarande väg är ett 

sätt att uppnå en hastighetssäkring. Exempelvis skulle förändrad växtlighet kring Timmerleden kunna 

påverka hastighetsefterlevnaden. Minskad växtlighet med ökad sikt tenderar att öka hastigheterna, 

och ökad växtlighet kan ha en hastighetssänkande effekt. Väster om korsningen passerar Ström-

sundskanalen under Timmerleden vilket försvårar ökad växtlighet där. Växtlighet öster om kors-

ningen är möjligt, men skulle försämra sikten, där gångare och cyklister idag, när de kommer från 

centrala Piteå, kan se ut över Timmerleden från gång- och cykelbron över Strömsundskanalen. 

Möjligheten för fordonstrafiken att se gång- och cykeltrafik minskar också med ökad växtlighet. Ett 

sätt för vägen att vara självförklarande om lägre hastighet är minskad vägbredd. Timmerleden är 

klassad som viktigt transportstråk och ingår i FPV för godstrafik, som enda genomfartsled i Piteå. 

Minskad vägbredd skulle begränsa framkomligheten för denna typ av trafik och då Timmerleden är 

enda vägen genom centrala Piteå med denna klassning finns inget naturligt alternativ att leda om 

trafiken till utan risk för försämrad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter på andra ställen. Vägen 
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är på sitt bredaste ställe 9 meter, fördelat på två körbanor, höger körbana är till för trafik som ska 

fortsätta längst Timmerleden och vänster är till för fordon som ska svänga vänster in mot Lövholmen 

och Strömsborg, en körbana för vänstersvängning är nödvändigt då närmare 14 000 fordon passerar 

på sträckan vardagar.  

5.2.1.2 Platågupp 

En hastighetssäkring kan exempelvis göras genom att anlägga ett platågupp, vilket är ett effektivt 

sätt att minska fordonens hastighet. Minskad fordonshastighet skulle minska risken för allvarliga 

olyckor och öka andelen gångare och cyklister som blir lämnade företräde på övergångstället. Åt-

gärden skulle innebära en begränsad insats då övergångstället skulle kunna ha kvar sin lokalisering.  

Nackdelen med en sådan åtgärd är att tillgängligheten för fordonstrafiken på Timmerleden skulle få 

en kraftigt begränsad framkomst då det en vardag passerar närmare 14 000 fordon och en markant 

sänkning av deras hastighet bör kunna antas begränsa tillgängligheten. Då Timmerleden är klassad 

som viktigt transportstråk och ingår i FPV för både dagliga personresor och godstrafik, som enda 

genomfartsled i Piteå, finns heller inget naturligt alternativ att leda om trafiken till utan att minska 

risken för försämrad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter på andra ställen.  

Ett platågupp skulle även ge utryckningsfordon begränsad framkomlighet. 

5.2.2 Förbättrad belysning 
Ett problem med belysningen i korsningen är att övergångstället idag inte är belyst så som VGU anger 

bör göras. Övergångstället bör belysas av en belysning som är en klass högre än den befintliga på 

Timmerleden, och i dagsläget är övergångstället inte specifikt upplyst alls. En förbättrad belysning 

bör förbättra trafiksäkerhetsläget för oskyddade trafikanter som ska passera övergångstället.  

Ett ytterligare problem med belysningen i korsningen är att, på södra sidan är belysningen på 

Hallgrensvägen starkare än den som är efter gångvägen, som dessutom är en bra bit in från över-

gångstället, se Bild 14, där belysningsstolpen till vänster i bild är den som belyser Hallgrensvägen. På 

Bild 15 är det tydligt att belysningen på Hallgrensvägen är starkare än den på cykelvägen, och därför 

tar stor uppmärksamhet. Att den belysningen är starkare än övergångstället och att övergångstället 

inte har en belysning som lyser upp 5 meter av intilliggande GC-väg gör att det är svårt att uppfatta 

att detta också är en passage för oskyddade trafikanter, från båda riktningar.  

Ökad belysning ger ökad trygghetskänsla för att de oskyddade trafikanterna syns bättre. Känslan av 

ökad trygghet kan ibland vara falsk och utgör då en risk, då gående exempelvis kan förutsätta att de 

syns, och därför kliva ut på övergångstället, med risken att de inte har uppfattats så tydligt som de 

trodde. Ett belyst övergångställe kan också öka risken för de som väljer att passera Timmerleden 

utanför övergångstället. Med tanke på det höga trafikflödet, och att de som genar (så att det 

uppstått en stig synlig på ortofoto) till korsningen kommer upp vid övergångstället är det troligt att 

den stora majoriteten väljer att korsa vägen just vid övergångstället. 

Sannolikt kommer en ökad belysning ge en säkrare passage av övergångstället. En förbättrad 

belysning kan ge en säkrare trafiksituation eftersom att de underlättar kommunikation mellan 

trafikanter i mörker. Ökad belysning skulle även ge personer med hörselnedsättning eller döva 

möjlighet att uppfatta teckenspråk och läsa på läppar. En anläggning för att öka belysningen ger dock 

enbart en säkrare passage, än den som råder idag, när det är mörkt ute. Ökad belysning har ingen 

inverkan på trafiksäkerheten i dagsljus. 
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5.2.3 Ökad tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga 
Då gång- och cykelvägen i dagsläget saknar kontrast mot omgivningen som talar om för dem att 

gångvägen slutar, och övergår i ett övergångställe bör detta till för att göra övergångstället till-

gängligt för alla. Att både GC-vägen och Timmerleden är belagda med asfalt gör att det inte går att 

uppfatta var den ena slutar och den andra börjar. För att göra passagen säkrare för personer med 

nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga, kan exempelvis taktila plattor i avvikande färg fräsas in i 

asfalten där GC-vägen upphör, i båda riktningar, så att det går att känna, och tydligt se, att den tar 

slut. 

5.2.4 Ökad tydlighet i förändrad säkerhetsnivå 
Då Timmerleden och dess trafik skiljer sig markant från övrig trafik för gående- och cyklande som 

kommer från områden ända från Skuthamn till Strömsborg, för att färdas in mot centrala Piteå, bör 

dessa oskyddade trafikanter upplysas om detta. En sådan upplysning skulle kunna ske genom 

exempelvis ett vägmärke som varnar för korsande väg, reflekterande pollare, eller annan lämplig 

åtgärd. 

5.2.5 Planskild gång- och cykelkorsning 
En planskild gång- och cykelkorsning skulle kunna anläggas för att användas vid passage av Timmer-

leden istället för det övergångställe som används idag. Då en planskild korsning både är ett trafik-

säkert alternativ och ett alternativ som kan öka tillgängligheten är anläggandet av en sådan en stor 

vinst för gång- och cykeltrafikanter.  

5.2.5.1 GC-bro 

Fördelen med anläggandet av en bro är att det skulle kunna göras utan att öppna Timmerleden. En 

bro skulle ge en planskild övergång med bra sikt och trygg miljö. För att en bro ska nyttjas framför att 

korsa i plan krävs vanligtvis en tidsvinst. Då en bro normalt är cirka 5,1 meter hög innebär det att en 

bro skulle ge en längre sträcka för gång- och cykeltrafikanter jämfört med att korsa i plan och där-

igenom även en tidsförlust jämfört med att korsa i plan. För gående och cyklande som kommer från 

Strömsborg skulle en bro innebära att de måste börja korsandet av Timmerleden med en uppförs-

backe, vilket studier har visat är en nackdel jämfört med en tunnel som börjar med en nerförsbacke. 

Ramperna till bron torde även bli rätt långa då bron måste ha en höjd som tillåter lastbilar att 

passera under och ska ha en sådan lutning, eller vilplan med jämna mellanrum, så att även rullstols-

burna ska kunna nyttja dem. Gångare och cyklister som kommer från centrala Piteå korsar Ström-

sundskanalen på en GC-bro och får där en uppförsbacke. Stigningen på norra sidan av en bro skulle 

kunna fortsätta från höjden av bron över kanalen. Anläggandet av en bro är en omfattande åtgärd 

men med gång- och cykeltrafikens säkerhet i åtanke ett lämpligt alternativ då den helt eliminerar 

konfrontation med fordonstrafiken, i valet mellan tunnel och bro, borde en tunnel inbjuda till högre 

nyttjandegrad och är därför att föredra.  
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5.2.5.2 GC-tunnel 

Till skillnad från en bro som måste vara så hög att lastbilar kan passera under, behöver tunneln 

endast vara så hög att cyklister kan passera i den, vanligtvis 3,2 meter. Det gör att ramperna till och 

från tunneln kan vara flackare än till en bro. Nackdelen med en tunnel kan vara att den kan upplevas 

som otrygg, därför är utformningen av yttersta vikt. Skissen i Bild 18 visar en principlösning på ett 

förslag över var en gång- och cykeltunnel skulle kunna anläggas. Från Strömsborg kan gång- och 

cykelvägen delvis dras om genom att nyttja en befintlig gata (Barkgatan) som idag är återvändsgränd. 

Det skulle göra att GC-vägen till tunneln, för alla som kommer från Strömsborg, skulle bli kortare, och 

därigenom inte inbjuda till att ta den tidigare passagen, där nuvarande övergångställe är placerat. En 

placering av gång- och cykeltunneln längre österut efter Timmerleden ger också utrymme för en 

flackare stigning av GC-vägen på norra sidan av Timmerleden, för att på så sätt kunna hålla längs-

lutningar som är anpassade även för rullstolsburna, alternativt anlägga vilplan med jämna mellan-

rum. Den gång- och cykeltrafik som ska passera Timmerleden och kommer från väster, på den södra 

sidan, får en längre sträcka för att göra passagen, dock finns inga boende efter den gång- och cykel-

vägens dragning. Anläggandet av en tunnel är en omfattande åtgärd men med gång- och cykel-

trafikens säkerhet i åtanke ett väldigt lämpligt alternativ då den helt eliminerar konfrontation med de 

nästan 14 000 fordon som dagligen (vardagar) passerar Timmerleden. Timmerleden utan ett över-

gångställe i plan, med sitt höga trafikflöde och sina höga hastigheter skulle skapa en sådan barriär-

effekt att ett nyttjande av en GC-tunnel troligen skulle bli högt, och GC-tunneln skulle kännas som 

det naturliga alternativet. I tillägg så skulle fordonstrafikens tillgänglighet på Timmerleden öka, då 

det inte längre skulle finnas något obevakat övergångställe, vid Hallgrensvägen, att släppa förbi gång- 

och cykeltrafik på. 

5.2.5.3 Tunnel för fordonstrafik 

Ett högt nyttjande av en gång- och cykelpassage är nära kopplat till hur hög tillgänglighet passagen 

erbjuder, en passage i plan är mer lockande att nyttja än en passage som innebär en nivåskillnad, 

dels för att sträckan blir längre, men även för att det är mer ansträngande att färdas i en uppförs-

backe, vare sig den följs av eller inleds med en nerförsbacke. En nivåskillnad hindrar gång- och 

cykeltrafikens tillgänglighet. På samma sätt som gång- och cykeltrafik påverkas av nivåskillnaden 

negativt bekommer det inte fordonstrafiken nämnvärt. Ett alternativ vore alltså att behålla GC-

Bild 18. Skiss av 
förslag på ny 
dragning av gång- 
och cykelvägen vid 
anläggandet av en 
gång- och 
cykeltunnel. 
Fotounderlag: 
(Lantmäteriet, 2017) 
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passagen i plan och i stället dra fordonstrafiken i en tunnel under. Det skulle med innebära att 

gångare och cyklister skulle få oförändrad sträckning för sin passage, men utan att riskera konflikt 

med fordonstrafik vid passagen av Timmerleden, och på så sätt få en trafiksäker övergång. Anlägg-

andet av en tunnel är, som konstateras i stycke 5.2.5.2, en omfattande åtgärd. Det skulle otvivel-

aktigt öka gångare och cyklisters trafiksäkerhet i korsningen och skulle även öka fordonstrafikens 

tillgänglighet då det inte längre skulle finnas ett obevakat övergångställe på sträckan. Så ur enbart 

gång- och cykeltrafikens trafiksäkerhetssituation skulle en tunnel för fordonstrafiken vara ett lämplig 

alternativ. I valet mellan en GC-tunnel och en tunnel för fordonstrafik måste ändå GC-tunnel före-

språkas då ingreppet för en fordonstunnel är betydligt större både fysiskt, med bland annat djupare 

och bredare tunnel, och ekonomiskt. Tillgängligheten skulle troligtvis bli relativt likvärdig mot en GC-

tunnel med tanke på Timmerledens barriäreffekt.  

5.2.6 Cirkulationsplats 
Att anlägga en cirkulationsplats och därtill ett övergångställe för passage mellan Strömsborg och 

centrala Piteå skulle bidra till sänkta hastigheter för fordonen på Timmerleden. Eftersom att kors-

ningen ligger i tätbebyggt område skulle till- och frånfarter göras. Den sänkta hastigheten skulle göra 

gång- och cykeltrafikens passage säkrare, och de centrerade till- och frånfarterna skulle underlätta 

samspelet mellan fordonsförare och oskyddade trafikanter. Ett anläggande av en cirkulationsplats för 

att få ner fordonshastigheter, för att på så sätt öka gång- och cykeltrafikens säkerhet, är troligtvis 

inget lämpligt alternativ, då det finns betydligt mindre ingrepp som skulle kunna ge liknande effekt 

för gång- och cykeltrafiken. Huruvida ett anläggande av en cirkulationsplats med andra syften, till 

exempel att underlätta svängar från Hallgrensvägen ut på Timmerleden, skulle vara lämpligt, lämnas 

därhän då rapporten är avgränsad till att se på gång- och cykeltrafikens behov, trots att en följdeffekt 

skulle kunna bli att gående och cyklandes trafiksäkerhet ökar.  

5.2.7 Automatisk hastighetskontroll - ATK 
Eftersom att hastighetsefterlevnaden är bristfällig på sträckan på övergångstället så kan en sänkt 

hastighet öka trafiksäkerheten för gående och cyklister. Ett sätt att förmå fordonsförare att sänka 

hastigheten skulle kunna vara att placera automatisk hastighetskontroll, ATK, vid övergångstället, 

som enligt brittiska studier ledde till en minskning av medelhastigheten med 7 procent. Då över-

gångstället ligger i tätbebyggt område är möjligheten att hastigheten sänks ännu mer, enligt slut-

satser som kan dras från de brittiska studierna. Försök från Sverige visar att ATK har en bättre hastig-

hetssänkande effekt än till exempel gupp, och skulle vid detta övergångställe vara lämpligare efter-

som att det inte skulle begränsa framkomligheten för exempelvis utryckningsfordon, vilket gupp gör. 

I valet mellan fast ATK och mobil ATK skulle mobil ATK kunna vara lämpligt då osäkerhet råder kring 

hur korsningen kommer att påverkas av Norrbottniabanans eventuella sträckning, då mobil ATK är en 

kostnadseffektivare lösning. Att medelhastigheten skulle sänkas skulle ha en trafiksäkerhetsförbätt-

rande effekt framförallt på natten, eftersom att medelhastigheterna är högst då.  

5.2.8 Signalreglering av övergångställe och cykelöverfart 
En signalreglering av övergångstället skulle kunna öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafik som 

passerar på övergångstället, då det i högre grad säkerställer att bilar stannar för att lämna företräde 

till oskyddade trafikanter och statistik visar att olyckorna vid en friliggande GC-överfart minskas med 

5–10 procent. Dock ska slussning via mittrefug undvikas, vilket skulle kunna innebära ett behov av att 

förändra vägen som den ser ut i dagsläget. Eftersom att det är en gång- och cykelväg som leder fram 

till övergångstället, bör det anläggas signalreglering för både gående och cyklister, för att uppnå 

bästa trafiksäkerhet. Vid anläggandet av en signalreglerad överfart som ökar trygghetskänslan, vilket 

kan innebära en ökad risk då uppmärksamheten på annan trafik minskar. Detta skulle kunna leda till 
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allvarliga olyckor vid ouppmärksamhet, teknikproblem eller rödkörande och rödgående då passagen 

fortsatt sker i plan. 

5.2.9 Dynamisk varning för gående 
Som alternativ till signalreglerat övergångsställe anges anläggandet av dynamisk varning för gående, 

vilket skulle kunna vara aktuellt som trafiksäkerhetsförbättrande åtgärd för övergångstället. Det 

skulle minska riskerna som kan uppstå när trygghetskänslan ökar eftersom att övergångstället i 

lagens mening fortfarande är obevakat. Skulle en dynamisk varning för gående anläggas är det av 

yttersta vikt att det följs upp ofta och regelbundet för att säkerställa att funktionen är tillförlitlig för 

att på så sätt förebygga att varningen tappar i förtroende. Vid utebliven effekt, bör analyser utföras 

och problemen åtgärdas. Dålig tillförlitlighet kommer leda till att säkerheten för gång- och cykel-

trafiken är oförändrad. 

5.2.10 Förstärkt Information vid Övergångställen - FIVÖ 
Försöken med förstärkt information vid övergångställen är intressanta, men kräver då förändring av 

befintliga regelverk för att kunna anläggas. 

5.2.11 Övrig Intelligent Transport Systems - ITS 
Den forskning och utveckling som pågår inom ITS kommer förhoppningsvis förbättra trafiksäkerheten 

inte bara för gång- och cykeltrafik som ska passera Timmerleden på övergångstället vid Hallgrens-

vägen, utan även trafikanter i stort. I dagsläget känns dock etablerade lösningar av ITS som de 

alternativ som skulle kunna vara aktuella att anlägga vid övergångstället. Detta för att det visat sig att 

införandet av olika ITS-åtgärder har varierat i effektivitet och i hur lätt de har accepterats av 

trafikanter, och övergångstället är i behov av åtgärder med konstaterad effekt.  

5.2.12 Alternativ lokalisering av övergångställe 
En alternativ lokalisering av övergångstället till en sträcka där Timmerleden har ett körfält i vardera 

riktningen skulle öka trafiksäkerheten vid passagen. Skulle övergångstället även placeras väster om 

Hallgrensvägen skulle lastbilar som står på Hallgrensvägen i väntan på möjlighet att svänga ut på 

Timmerleden inte skymma sikten vid övergångstället.  

Ett av problemen med trafiksäkerheten för gående och cyklister vid övergångstället, i sin nuvarande 

placering, är att de måste passera två körfält på den norra sidan av refugen. Att det är två körfält där 

beror på att vänster körfält är dedikerat till vänstersvängande trafik. Det underlättar framkomsten 

för trafiken som ska fortsätta på Timmerleden, men leder som sagt till en lång passage över två kör-

fält för gångare och cyklister. Att lastbilar som väntar på att från svänga ut från Hallgrensvägen 

skymmer sikten är ett säkerhetsproblem både för gång- och cykeltrafik som vill se passerande 

fordonstrafik när de ska korsa Timmerleden. Väntande lastbilar är även ett problem för fordons-

trafiken på Timmerleden då det ger dem sämre möjlighet att se den gång- och cykeltrafik som 

eventuellt ska korsa Timmerleden och lämnas företräde. Bild 19 nedan visar en skiss av ett 

principförslag över hur övergångstället med anslutande gång- och cykelväg skulle kunna placeras. 

Placeringen skulle innebära en liten längre sträcka för cyklister och gående som kommer från 

Strömsborg, men om de gång- och cykelvägar som leder fram till övergångställets placering idag rivs 

minskar risken att oskyddade trafikanter av misstag använder det nuvarande övergångställets 

placering för passage. De skulle heller inte behöva färdas mot sin färdriktning, som de gör idag, 

förrän de var på andra sidan övergångstället. En annan fördel är att gång- och cykeltrafik som 

anländer till ett övergångställe väster om Hallgrensvägen från Strömsborg skulle ha sin riktning så att 

det har uppsyn mot korsande trafik betydligt längre än de har idag, innan de själva ska korsa 

övergångstället, vilket skulle göra att de tidigare kan läsa av fordonsflödet. Även gång- och cykeltrafik 

som kommer från andra hållet, de som idag måste korsa Hallgrensvägen innan de kan korsa 
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Timmerleden, skulle ha en längre sträcka där de är vända mot korsande trafik, innan de själva ska 

korsa övergångstället. Den gång- och cykeltrafik som kommer till övergångstället från centrala Piteå 

skulle ha ryggen mot trafiken tills gång- och cykelvägen vänder upp mot övergångstället, men här 

skulle hela sträckan ha bra sikt, de kommer från en hög punkt och de har ingen skymmande trafik 

som väntar i korsningen, till skillnad för hur de som kommer från Strömsborg har det idag.  

Passagen skulle fördelas på vardera sida om mittrefugen och ge oskyddade trafikanter möjlighet att 

vila och uppfatta trafiken i motsatt riktning. Övergångstället skulle även kunna placeras längre än 10 

meter från korsningen för att ge vänstersvängande fordon från Hallgrensvägen möjlighet att uppfatta 

trafiksituationen efter sin sväng ut på Timmerleden. Förslaget skulle innebära att nyanläggning av en 

sträcka gång- och cykelväg skulle behövas, samt nyanläggning av övergångställe. I tillägg till det 

behövs demontering av befintligt övergångställe och anslutande GC-väg. 

 

Bild 19. Skiss över förslag på ny lokalisering av övergångstället. Gult visar möjlig dragning av ny gång- och cykelväg. 
Fotounderlag: (Lantmäteriet, 2017) 

5.2.13 Förändring av vägen vid övergångstället 
Då ett av problemen med övergångstället är att gående och cyklister måste passera två körfält på 

totalt 9 meter kan en lösning vara att förändra vägen. Bild 20 visar en skiss över ett principförslag på 

en alternativ körbanefördelning, med västergående körbana fördelat på två körfält separerade med 

en refug. Fordonsförare som ska svänga vänster från Timmerleden in på Hallgrensvägen skulle få en 

separat körbana och förare som ska fortsätta sin färd på Timmerleden skulle till vänster ha en refug 

som sträcker sig en bit in i korsningen. Gående och cyklister skulle kunna dela upp sin passage över 

övergångstället, först passera den körbana som har trafik som kör i östlig riktning för att därefter 

anlända på en refug, därefter passera körbanan avsedd för vänstersvängar in på Hallgrensvägen, 

anlända på ytterligare en refug, för att avsluta med att korsa trafik som kör i västlig riktning. 

Förslaget skulle innebära delvis nyanläggning av Timmerleden och övergångstället, men inget större 

ingrepp på gång- och cykelvägen. Det är viktigt att refugen på båda ställen görs minst 2 meter bred.  
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Bild 20. Skiss över förslag på förändrad körbanefördelning. Gult visar körbana och grönt visar refug. Fotounderlag: 
(Lantmäteriet, 2017) 

  



  41 
 

6 Förslag på åtgärder 
Efter analys av olika åtgärder presenteras nedan olika förslag trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder 

för gång- och cykeltrafikanter som ska passera på övergångstället i korsningen Hallgrensvägen – 

Timmerleden.  

6.1 Alternativ 0 
Att lämna övergångstället över Timmerleden utan åtgärd innebär att trafiksäkerheten för gående och 

cyklister fortsätter vara osäker. På sikt kan trafiksäkerheten bli ännu sämre till följd av ökat fordons-

flöde och eventuellt ökad gång- och cykeltrafik som följd av ett eventuellt nytt bostadsområde på 

Lövholmen.  

6.2 Alternativ 1a – Smärre förbättringar av befintligt övergångställe 
Övergångstället lämnas på sin befintliga placering och gång- och cykelvägen behåller befintlig drag-

ning. Belysningen av övergångstället förbättras till att hålla en belysningsklass högre än den på 

vägen, och för att även belysa 5 meter in på gång- och cykelvägen. Taktila plattor i avvikande färg 

fräses in i asfalten i gång- och cykelvägens anslutning till övergångstället, likaså på mittrefugen, för 

att erbjuda möjlighet för synsvaga och blinda att orientera sig bättre. Den förändrade säkerhetsnivån 

som uppstår när gång- och cykeltrafikanter ska korsa Timmerleden upplyses om genom en varnings-

skylt.  

6.3 Alternativ 1b – Smärre förbättringar och ATK 
I tillägg till alternativ 1 anläggs även kameror för automatisk hastighetskontroll. 

6.4 Alternativ 1c – Smärre förbättringar och dynamisk varning för gående 
I tillägg till alternativ 1 anläggs även dynamisk varning för gående. 

6.5 Alternativ 1d – Smärre förbättringar och förändring av vägen vid övergångstället 
Övergångstället behåller sin befintliga placering och gång- och cykelvägen behåller befintlig dragning. 

Timmerleden separeras i västergående riktning, innan övergångstället, med en refug som avskiljer 

vänstersvängningsfältet. Övergångstället passerar 2 refuger, exempelvis enligt skissen i Bild 20. Över-

gångstället får även en belysning som motsvarar en belysningsklass högre än den som råder på 

Timmerleden. Taktila plattor i avvikande färg fräses in i asfalten i gång- och cykelvägens anslutning till 

övergångstället, likaså på refugerna, för att erbjuda möjlighet för synsvaga och blinda att orientera 

sig bättre. Vardera refug görs minst 2 meter bred. Den förändrade säkerhetsnivån som uppstår när 

gång- och cykeltrafikanter ska korsa Timmerleden upplyses om genom en varningsskylt.  

6.6 Alternativ 3 – Gång- och cykeltunnel 
En gång- och cykeltunnel anläggs för planskilt korsande av Timmerleden, exempelvis enligt skissen på 

Bild 18. Gång- och cykelvägen dras om för att ansluta till den nya tunneln.  

6.7 Alternativ 4 – Signalreglering av övergångstället 
Övergångstället lämnas på sin befintliga placering och gång- och cykelvägen behåller befintlig drag-

ning. Övergångstället signalregleras med gångsignal och cykelsignal men behåller i övrigt sin utform-

ning.  

6.8 Alternativ 5 – Alternativ lokalisering av övergångstället 
Övergångstället flyttas och anläggs väster om korsningen Hallgrensvägen-Timmerleden, exempelvis 

enligt skissen i Bild 19. Vid nyanläggning måste Boverkets föreskrifter samt krav och råd i VGU följas 

för exempelvis belysning och tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienterings-

förmåga. Gång- och cykelvägen dras om för att ansluta till nya placeringen av övergångstället. 



  42 
 

6.9 Utvärdering de olika alternativen 
I Tabell 3 nedan redovisas en jämförelse av de olika förslagen. Rött fält ger sämst trafiksituation för 

gång- och cykeltrafiken, gult ger bättre trafiksituation och grönt ger bäst trafiksituation.  

Tabell 3. Jämförelse av de olika förslagen.  

 Alt 0 Alt 1 Alt 3 Alt 4 Alt 5 

a b c d    

Risk för konflikt mellan gående/cyklist och 
fordon vid passage  

        

Risk för olycka med allvarlig personskada 
eller dödsfall 

        

Tillgänglighet för personer med nedsatt 
rörelse- och orienteringsförmåga 

        

Framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter         

Sikt och synbarhet, gång- och cykeltrafikanter          

Sikt och synbarhet, gång- och cykeltrafikanter 
i mörker 

        

Avstånd (sträcka vid övergång)         
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7 Diskussion och Slutsatser 
Cyklandet och gåendet som transportmedel har många fördelar jämfört med fordonstransporter. De 

främjar folkhälsan, de bidrar inte till miljöförstöring genom utsläpp av växthusgaser, de tar mindre 

plats i stadsmiljö och tar mindre mark i anspråk för sin framfart. Piteå är en liten stad och lämpar sig 

därför väl för transporter till fots och med cykel. Sverige har sedan 1997 arbetat mot Nollvisionen 

som säger att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken i Sverige. Att bibehålla övergång-

stället i befintligt utförande, med bakgrund av den vetskap som finns om dess trafiksäkerhetsbrister 

för oskyddade trafikanter, kan inte anses stämma överens med Nollvisionen. Vidare har Piteå 

kommun även i sina mål, och de strategier som har utarbetats för att uppnå dessa, identifierat en 

strävan efter ett gång- och cykelvägnät som ska vara tryggt, säkert och tillgängligt för oskyddade 

trafikanter samt undvika konflikter med biltrafiknät. Regeringen har identifierat att ett av hindren för 

ökad cykeltrafik är cyklisternas säkerhet. I Piteå passerar dagligen ett par hundra gående och cyklister 

på övergångstället vid korsningen Hallgrensvägen – Timmerleden, ett övergångställe som anses som 

farligt. Att lämna övergångstället utan åtgärd leder, som Tabell 3 visar, till en fortsatt otrygg och 

osäker trafiksituation för gående och cyklister som vill korsa Timmerleden, samt risk för konflikter 

mellan fordon och oskyddade trafikanter. Detta strider mot de mål som både Piteå kommun och 

regeringen har satt upp för gång- och cykeltrafiken. Därför måste trafiksäkerhetsförbättrande 

åtgärder för gång- och cykeltrafikanter i korsningen Hallgrensvägen – Timmerleden i Piteå, vidtas. 

7.1 Vilka brister finns i trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter som nyttjar det 

obevakade övergångstället över Timmerleden mellan Strömsborg och centrala 

Piteå i dagsläget? 
De hundratal cyklister och gående som dagligen passerar Timmerleden på övergångstället vid kors-

ningen till Hallgrenvägen har en trafiksituation som brister ur trafiksäkerhetssynpunkt i flera av-

seenden. De närmare 14 000 fordonen som passerar på Timmerleden dagligen har en hög genom-

snittlig hastighet, och risken att en person skadas allvarligt eller dödas i en olycka mellan fordon och 

oskyddad trafikant ökar med ökade fordonshastighet. Vidare finns statistik på att 25 procent av alla 

olyckor med dödade och svårt skadade där gående passerar en trafikerad körbana sker på ett över-

gångställe. Höga fordonshastigheter har även en koppling till regelefterlevnaden vid ett övergång-

ställe, där höga hastigheter minskar antalet gående som lämnas företräde. Övergångstället passerar 

över två körbanor, för västergående trafik, utan mellanliggande refug där gående och cyklister kan 

vila och skifta fokus till trafik som kommer från andra riktningen. Belysningen av övergångstället och 

anslutande gång- och cykelväg är inte av en belysningsklass högre än den som råder på Timmerleden, 

specifik belysning saknas de facto helt. Övergångstället är inte anpassat för att vara tydligt för 

personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Sikten vid övergångstället är bristfällig och 

försvårar kommunikation mellan trafikanter. Dålig sikt i kombination med höga fordonshastigheter 

gör kommunikationen ännu svårare. Det råder ingen tydlighet i förändringen av säkerhetsnivån vid 

korsandet av Timmerleden, jämfört med att färdas på anslutande gång- och cykelväg. 

Bristerna som råder leder till en osäker trafiksituation för de hundratals gång- och cykeltrafikanter 

som passerar på övergångstället dagligen. Polisen anser till och med att korsningen är farlig.  

7.2 Vilka trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder kan vara möjliga att vidta i 

korsningen? 
Rapporten har analyserat möjliga trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder och utvärderat ett antal 

förslag som på olika sätt skulle lösa olika delar av de trafiksäkerhetsproblem som finns vid övergång-

stället. Exempelvis skulle anläggandet av ATK kunna medföra minskade fordonshastigheter, vilket i 

sin tur minskar risken att en oskyddad trafikant skadas allvarligt eller dödas i en olycka med ett 
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fordon. Dock skulle detta inte medföra att sikten skulle bli bättre så svårigheten för trafikanterna att 

kommunicera skulle kvarstå, om än möjligt öka något då fordonen skulle färdas i en lägre hastighet. 

Inte heller skulle anläggandet av en belysningsarmatur som erbjuder en belysning i en klass högre än 

den som råder på Timmerleden, helt på egen hand förbättra trafiksäkerheten. Visserligen skulle 

sikten och synligheten i mörker förbättras och därigenom även trafiksäkerheten, men övriga trafik-

säkerhetsproblem skulle kvarstå, och ingen skillnad i trafiksäkerheten skulle ske i dagsljus. Övergång-

stället skulle även kunna flyttats så att passagen endast sker över en körbana åt gången, där skulle 

belysningen kunna anpassas till gällande normer och en tillgänglighetsanpassning genomföras, dock 

kvarstår ändå de risker som är förenade med att passera en högt trafikerad väg i plan med en sådan 

lösning. 

För att komma till rätta med de problem som finns med trafiksäkerheten i korsningen Hallgrensvägen 

– Timmerleden kan antingen en rad åtgärder anläggas parallellt, eller en mer omfattande helhets-

lösning anläggas.  

7.3 Vilka är de olika alternativens styrkor och svagheter? 
För alla de alternativ på lösningar som behåller övergångstället i plan finns trafiksäkerhetsvinster, 

större eller mindre, men svagheterna överväger styrkorna. För att få passage av Timmerleden 

maximalt trafiksäker med gång- och cykeltrafikanters i fokus, bör korsandet ske nivåskiljt. Detta 

framgår av rapportens analys och utvärdering av de olika förslagen. 

7.4 Vilket/vilka åtgärdsval kan vara lämpliga? 
Som analysen av de olika alternativen visar så är alternativet med en planfri korsning för gång- och 

cykeltrafik i form av en GC-tunnel det som ger bäst trafiksituation för gång- och cykeltrafiken. Jäm-

förelsen i Tabell 3 visade att om övergångstället bibehålles och kompletteras med olika åtgärder för 

att öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafik så kan det ge en bättre trafiksituation. Nyanlägg-

ning av ett övergångställe som får ersätta befintligt, med placering väster om korsningen, ger också 

en bättre trafiksituation än nu rådande, med bättre sikt. Dock kommer inget av alternativen där över-

gångstället ligger i plan upp i de nivåer av trafiksäkerhet som en gång- och cykeltunnel kan erbjuda. 

Den enda försämringen som en gång- och cykeltunnel ger mot nuvarande situation är att sträckan för 

att korsa Timmerleden blir längre då anslutande gång- och cykelväg ska hålla lutningar som även 

tillåter personer med nedsatt rörelseförmåga att trafikera sträckan.  

Att anläggande av en gång- och cykeltunnel skulle göra att gående och cyklister kan korsa Timmer-

leden utan att behöva oroa sig för att inte synas för fordonen som passerar. De skulle heller inte 

behöva säkerställa att de blir lämnade företräde, alternativt vänta på en lucka i trafiken, för att få 

korsa. Risken att korsa en väg i plan på ett övergångställe skulle försvinna helt. Fordonshastigheterna 

på Timmerleden skulle inte påverka trafiksäkerheten vid korsandet. En noggrann utformning skulle 

även säkerställa ökad framkomlighet för personer med nedsatt rörelse- eller synförmåga. Säkerhets-

nivån på gång- och cykelvägen skulle inte förändras av att korsa Timmerleden så inga brister i dålig 

information kring detta skulle finnas.  

Att det skulle uppstå trafiksäkerhetsproblem som inte finns i dag vid anläggandet av en GC-tunnel går 

inte att helt komma ifrån. Det finns en risk att människor söker sig till den tidigare övergången av 

gammal vana, för att det är närmare eller för att de inte vet att den övergången är borttagen. Sker 

korsandet i plan, trots att övergångstället är borttaget är detta naturligtvis en trafiksäkerhetsrisk. 

Risken att detta sker är däremot troligen liten eftersom att trafikflödet på Timmerleden är så pass 

högt så att det inte inbjuder till passage i plan. Inledningsvis kan säkert människor komma att söka sig 

till den gamla platsen för övergångstället, av vana. För att undvika att detta leder till passage bör 
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gång- och cykelvägen som leder dit idag rivas. Det skulle också förebygga att det gamla övergång-

stället används av misstag. Trots att passage under Timmerleden i en tunnel skulle ge en något längre 

väg och därigenom en längre restid än dagsläget är det mycket troligt att det alternativet skulle vara 

en tidsmässig fördel mot att korsa i plan där det tidigare övergångstället låg. Detta eftersom att det 

troligtvis kan dröja länge innan en lucka i trafiken, som är tillräckligt stor för att hinna korsa gatan, 

ges.  

Ett anläggande av en gång- och cykeltunnel skulle, genom ökad tillgänglighet, kunna bidra till att 

uppfylla de mål som regeringen och Piteå kommun har gällande ett ökat cyklande. Det finns en risk 

att Timmerledens barriäreffekt och den osäkra trafiksituation som råder vid passage på övergång-

stället idag bidrar till att personer väljer andra färdmedel än cykel för att undvika övergångstället. Då 

skulle en säkrare passage bidra till ett ökat cyklande och av de 4428 personer, som bor i områden 

som ansluter till centrala Piteå genom passage över Timmerleden, skulle kanske en större andel välja 

cykeln för sina kortare transporter. 

Planer finns på att bygga ett nytt bostadsområde på Lövholmen, som i fall det byggs skulle öka gång- 

och cykeltrafiken in mot centrala Piteå, via passagen av Timmerleden. Ovisshet kring hur detta, eller 

eventuellt andra satsningar, kan komma att påverka trafiksituationen vid korsningen kommer att 

råda, tills byggen är beslutade. Vidare gör det faktum att korsningen Hallgrensvägen – Timmerleden 

ligger inom korridoren för Norrbottniabanan alla satsningar på trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder 

till osäkra ekonomiska investeringar. Det går inte att idag veta hur korsningen och övergångstället 

kommer att påverkas av Norrbottniabanan, det går heller inte att veta om Norrbottniabanan faktiskt 

kommer att bli beviljad medel eller om nya politiska beslut om korridoren kommer att tas. Infrastruk-

turprojekt av den dignitet som Norrbottniabanan har är tidskrävande processer och mot bakgrund av 

den vetskapen bör ett snart anläggande av en trafiksäker lösning, för gående och cyklister som ska 

passera Timmerleden vid Hallgrensvägen, vara att föredra då det skulle ge möjliga investeringar i en 

gång- och cykeltunnel fler år för avskrivning, än ett anläggande nära i tid till ett eventuellt byggande 

av Norrbottniabanan. Därför måste åtgärder vidtas snarast. 
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8 Förslag på framtida studier eller framtida utredning 

8.1 Ansvarsfördelning 
För att kunna vidta åtgärder är det viktigt att ansvarsfördelningen utreds. Trafikverket är väghållare 

för Timmerleden och Piteå kommun är väghållare för gång- och cykelvägen. Inför en uppstart av ett 

projekt för att anlägga trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder är det av vikt att klargöra vilken part som 

bär ansvar för vilken del. För att osäker ansvarsfördelning inte ska bidra till förseningar kan en 

gemensam projektorganisation med fördel användas. Former för detta bör också utredas. 

8.2 Kostnad 
Kostnaden för de olika åtgärderna och förslagen kan utredas och jämföras. Dock är det av störst vikt 

att kostnaden för anläggandet av en gång- och cykeltunnel utreds då detta är den lämpligaste åtgärd-

en ur ett trafiksäkerhetsperspektiv med gång- och cykeltrafiken i fokus.  

8.3 Geotekniska förutsättningar 
Vid anläggandet av en gång- och cykeltunnel är det av vikt att de geotekniska förutsättningarna 

undersöks för att optimera placeringen av tunneln och anpassa anläggandet. 

8.4 Ägandeförhållanden 
Ägandeförhållande av mark som kan komma att beröras av en gång- och cykeltunnel måste klar-

göras, för att säkerställa att tillgänglig mark finns, eller tillgängliggörs. 

8.5 Trafikmätning 
För att kunna jämföra flödet av gångare- och cyklister före och efter åtgärd bör mer omfattande 

trafikmätningar utföras som komplement till mätning redovisad i denna rapport för att minska 

osäkerheten i redovisade siffror. En dylik mätning skulle även kunna påvisa ett ytterligare större 

behov av trafiksäkerhetsförbättrande insatser. 

  



  47 
 

9 Referenser 
Andersson, H. (den 5 april 2017). STRADA-coordinator. (E. Lundgren, Intervjuare) Transportstyrelsen, 

Sektion datainsamling och analys. 

Boverket, Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting. (maj 2015). Trafik för en attraktiv stad - 

Underlag till handbok - Utgåva 3. Trafikverket. 

Boverkets Författningssamling. (den 3 april 2017). Boverket. Hämtat från Boverket: 

https://rinfo.boverket.se/ALM/PDF/BFS2011-5-ALM2.pdf 

Bäckström, L. (den 3 juni 2015). Söker byggherre till nya bostadsområdet. Piteå Tidningen, ss. 5-6. 

Gibrand et al. (2009). Åtgärdskatalog för säker trafik i tätort. Åtgärdskatalog. Västerås: Sveriges 

Kommuner och Landsting och SKL Kommentus. Hämtat från Sveriges Kommuner och 

Landsting: http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7345-209-0.pdf?issuusl=ignore 

Google. (den 29 mars 2017). Google Maps. Hämtat från Google Maps: maps.google.com 

Holmgren, F. (den 24 april 2017). Polisassistent vid polisen i Piteå. (E. Lundgren, Intervjuare) 

Johansson, H. (den 14 februari 2017). Transportstyrelsen. Hämtat från Transportstyrelsen: 

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/nyhetsarkiv/vag/pm-vagtrafikens-

utslapp-170214.pdf 

Lahti, A. (den 25 september 2016). Farlig korsning prio ett. Piteå Tidningen, s. 5. 

Lantmäteriet. (den 12 april 2017). Lantmäteriet. Hämtat från Lantmäteriet: 

https://geolex.etjanster.lantmateriet.se/# 

Lundkvist, S.-O., & Nygårdhs, S. (2007). Upptäckbarhet av fotgängare i mörker vid. VTI. 

Norberg, K. (den 4 april 2017). Trafikingenjör på Piteå kommun. (E. Lundgren, Intervjuare) 

Piteå Hamn AB. (den 3 april 2017). Piteå Hamn. Hämtat från Om Piteå Hamn: 

http://www.piteahamn.se/om-pitea-hamn/ 

Piteå kommun. (den 5 december 2005). Sammanträdesprotokoll. Hämtat från Piteå kommuns 

webbplatser: https://www.pitea.se/Bokhyllan/Protokoll%20-

%20n%C3%A4mnder/Kommunstyrelsen/Protokoll/Arkiv/2005/KS%20Protokoll%202005-12-

05.pdf?si=58E5C20F0E73E474811B61BB3FCE2D6D&rid=195740084&sn=pitea-kommun 

Piteå kommun. (den 28 april 2014). Pitea.se. Hämtat från Arbete med gående och cyklister: 

https://www.pitea.se/globalassets/styrande-dokument/3.-planer-och-program/gang--och-

cykelplan.pdf?t=636289624760373323 

Piteå Tidningen. (den 21 februari 2017). Seriekrock på Timmerleden. Piteå Tidningen, s. 8. 

Plan- och Bygglag (2010:900). (den 3 april 2017). Sveriges Riksdag. Hämtat från Riksdagen: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--

och-bygglag-2010900_sfs-2010-900 

Regeringen. (den 20 september 2016). Regeringen.se. Hämtat från Mål för transporter och 

infrastruktur: http://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-

infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/ 



  48 
 

Skog, K. (den 28 april 2017). Regeringen.se. Hämtat från Ökad cykling en strategisk framtidsfråga: 

http://www.regeringen.se/debattartiklar/2017/01/okad-cykling-en-strategisk-framtidsfraga/ 

Statisktiska Centralbyrån. (den 28 mars 2017). Statisktiska Centralbyrån. Hämtat från Statistiska 

Centralbyrån: http://www.scb.se/befpakfolk 

Trafikförordnignen (1998:1276). (den 31 mars 2017). Sveriges Riksdag. Hämtat från Riksdagen: 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/trafikforordning-19981276_sfs-1998-1276 

Trafikverket. (den 15 juni 2010). Trafikverket. Hämtat från Trafikverkets beslut för JU 140: 

Norrbotniabanan dras via Pitholmen: http://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-

lan/Norrbotniabanan/Nyhetsarkiv-Norrbotniabanan/2010-06/Bildforslag/ 

Trafikverket. (oktober 2011). The Road to ITS, Training material. The Road to ITS, Training material. 

Trafikverket. 

Trafikverket. (den 5 oktober 2012). Nya krockvåldskurvor för fotgängares. TRV 2012/69993. 

Trafikverket. Hämtat från 

http://www.trafikverket.se/contentassets/9f8de9e5b3d0479f8d17ed93c787f374/nya_krock

valdskurvor_for_fotgangares_risker_vid_pakorning_av_bil.pdf 

Trafikverket. (den 27 november 2014). Trafikverket. Hämtat från Nollvisionen: 

http://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/Vart-

trafiksakerhetsarbete/Trafiksakerhetsmal/Nollvisionen/ 

Trafikverket. (den 23 september 2015). Trafikverket. Hämtat från Varning för gång/cykel: 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/ny-teknik-i-transportsystemet/its-

intelligenta-transportsystem/its-pa-vag/informera-och-varna-trafikant/varning-for-

gangcykel/ 

Trafikverket. (den 8 mars 2016). Trafikverket. Hämtat från Funktionellt prioriterat vägnät: 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-

utreda/samhallsplanering/funktionellt-prioriterat-vagnat/ 

Trafikverket. (den 5 april 2017). Vägtrafikflödeskartan. Hämtat från Vägtrafikflödeskartan: 

http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation 

Trafikverket m fl. (den 4 april 2017). Nationell Vägdatabas. Hämtat från NVDB på webb: 

https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket 

Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting. (juni 2015). Krav för vägars och gators utformning. 

Trafikverkets publikation 2015:086. Borlänge: Trafikverket. 

Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting. (juni 2015). Råd för Vägar och gators utformning. 

Trafikverkets publikation 2015:087. Borlänge: Trafikverket. 

Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting. (juni 2015). Vägor och gators utformning Begrepp 

och grundvärden. Trafikverkets publikation 2015:090. Borlänge: Trafikverket. 

Transportstyrelsen. (den 24 april 2017). Transportstyrenseln. Hämtat från Sjukhusrapporterad 

statistik: https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik-och-

strada/Vag/Olycksstatistik/Sjukhusrappoterad-statistik/ 



  49 
 

Wallberg et al. (juni 2010). GCM-handbok. Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och 

mopedtrafik i fokus. Stockholm: SKL Sveriges Kommuner och Landsting. 

Vägverket. (april 2008). Vägverkets metodbeskrivning för mätning av cykelflöden. Vägverkets 

metodbeskrivning för mätning av cykelflöden, 2008:48. Borlänge. 

 

  



  50 
 

Bilagor 

Bilaga 1 Befolkning utvalda nyckelkodsområden på Pitholmen 

Bilaga 2 Trafikmätning hösten 2016 

Bilaga 3 Manuell räkning av trafik på övergångstället på Timmerleden, vid Hallgrensvägen 

 



Bilaga 1. Sid 1(3) 

010101 Strömsborg 120 122 117 114 108 

010102 Lövholmen 0 0 0 0 0 

010103 Klubbgärdet 1 285 276 273 260 245 

010104 Klubbgärdet 2 197 200 203 201 205 

010105 Klubbgärdet 3 109 111 108 106 104 

010106 Klubbgärdet 4 874 874 878 865 846 

030101 Östra Munksund 883 900 897 910 902 

030102 Södra Skuthamn 329 338 337 352 352 

030107 Furunäset 359 364 342 332 364 

030108 Mossen 699 706 700 680 701 

030109 Västra Munksund 515 523 519 521 522 

030112 Norra Skuthamn 88 85 85 82 79 

Totalt 4458 4499 4459 4423 4428 

Observera att i kartorna saknas nyckelkodsområdenas begynnande nollor (0) i områdets sifferkod. 

Nyckelkodsområde 2012 2013 2014 2015 2016 



Bilaga 1. Sid 2(3) 

 

Nyckelkodskarta (6-siffernivå) - Klubbgärdet, Strömsborg och Mossen Utskrift: 2017-03-28 

0 0 , 65 1 , 3 0,325 km  Text 
C  Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

 



Bilaga 1. Sid 3(3) 

 

Nyckelkodskarta (6-siffernivå) - Munksund, Skuthamn (inkl. Svedjan) Utskrift: 2017-03-28 

0 0 , 65 1 , 3 0,325 km  Text 
C  Lantmäteriet, Geodatasamverkan 
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Timmerledens närhet

© Lantmäteriet, dnr 109-2010/2667

TRAFIKMÄTNING
HÖSTEN 2016±
Skala (A4):1:7 500
Datum: 2017-01-04

Teckenförklaring

Kolugnsvägen till cirkualationen

Teckenförklaring
Totaltrafik

tsn
Textruta
Bilaga 2. Sid 1(1)



Bilaga 3. Sid 1(1)

Tidsintervall Cyklister Gående Moped Totalt Tidsintervall Cyklister Gående Moped Totalt

06.00 - 06.15 8 1 0 9 15.00 - 15.15 11 6 0 17

06.15 - 06.30 7 0 1 8 15.15 - 15.30 10 10 1 21

06.30 - 06.45 9 4 0 13 15.30 - 15.45 8 1 0 9

06.45 - 07.00 6 2 0 8 15.45 - 16.00 16 7 0 23

07.00 - 07.15 5 3 0 8 16.00 - 16.15 17 9 0 26

07.15 - 07.30 8 1 0 9 16.15 - 16.30 14 4 1 19

07.30 - 07.45 13 5 0 18 16.30 - 16.45 14 6 0 20

07.45 - 08.00 7 4 0 11 16.45 - 17.00 14 5 0 19

08.00 - 08.15 7 11 1 19 17.00 - 17.15 12 2 0 14

08.15 - 08.30 11 4 0 15 17.15 - 17.30 11 11 0 22

08.30 - 08.45 4 8 0 12 17.30 - 17.45 11 4 0 15

08.45 - 09.00 4 4 0 8 17.45 - 18.00 10 15 0 25

Summa 89 47 2 138 Summa 148 80 2 230

Flödet 06.00-09.00 och 15.00 - 18.00 motsvarar ca 60 % av dygnsflödet, vilkt ger: 613 personer

Torsdag bedöms motsvara 17 % av veckoflödet, vilket ger: 3608 personer

Manuell räkning av trafik på övergångstället på Timmerleden, vid Hallgrensvägen

Temperatur: 0 - 7°C

Väder: Växlande molninghet, ingen nederbörd

Torsdag 4 maj 2017 06.00 - 09.00 Torsdag 4 maj 2017 15.00 - 18.00

Väder: Soligt, ingen nederbörd

Temperatur: 12°C


