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FÖRORD 
 
Föreliggande undersökning har finansierats av Vägverkets Skyltfond och Vägverket. Arbetet 
har skett i gott samarbete med Malmö Gatukontor, ett stort tack till speciellt Olle Thor och 
Biljana Eriksson. Det är vår förhoppning att undersökningen skall vara ett nyttigt 
planeringsunderlag för barnens bästa. 

Peter Rosander, Charlotta Johansson och Lars Leden har samlat videomaterialet och 
hastighetsdata med radar och laser. Charlotta Johansson och Peter Rosander har kodat och 
analyserat data, samt skrivit rapporten.  
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SAMMANFATTNING 
 
Regementsgatan i Malmö byggdes om under vintern 2000/2001. En del biltrafik på 
Regementsgatan flyttades efter åtgärderna där över till Tessins väg vilket befarades leda till 
försämrad säkerhet, trygghet och framkomlighet för barn som korsade Tessins väg på väg till 
och från skola. Eftersom Tessins väg utgjorde skolväg för barnen vid Ribersborgsskolan och 
även mest troligt för barnen vid Fridhemsskolan ansågs det finnas behov för att undersöka 
barns säkerhet, framkomlighet och trygghet på Tessins väg. Därför genomfördes även en 
skolenkät med barnen vid Fridhemsskolan. Resultatet var att korsningen Tessins väg - Henrik 
Wranérs gata upplevdes som otrygg av barnen. Detta resulterade i engagemang från Malmös 
Gatukontor med första planering av ombyggnationen. Skolan och föräldrar skickade 
skrivelser till Malmös gatukontor om begäran att korsningen skulle byggas om. Den politiska 
oenigheten för ombyggnationen, och då speciellt användande av busskuddar, ledde till 
förseningar av ombyggnation av korsningen. Ca två år efter föräldrars och skolas första 
skrivelse till kommunen var korsningen ombyggd. 
 
Projektet har genomförts som en före- och efterstudie med jämförelseplats. Syftet med 
ombyggnadsåtgärderna på Tessins väg var att öka säkerheten för gående och cyklister, 
speciellt barn. Syfte med studien var att utvärdera vad effekten har blivit. Förestudien 
genomfördes hösten 2003 och efterstudien våren 2006 på Tessins väg och Västra 
Kattarpsvägen i Malmö. Studien avser främst korttidseffekten på Tessins väg med avseende 
på säkerhet och framkomlighet för barn som oskyddade trafikanter. I projektet har följande 
datafångstmetoder använts: analys av enkäter med skolbarn, enkäter och intervjuer med äldre 
och funktionshindrade, olycksdata från STRADA, mätning av fordonsflöden och 
fordonshastigheter med slangar, mätning av fordonshastigheter med radar och laser samt 
videofilmning av de studerade platserna och kodning av trafikantbeteenden.  
 
Fordonstrafikflödet på Tessins väg sänktes med ca 20-25 % efter ombyggnationen. 
Fordonshastigheten sänktes på Tessins väg efter ombyggnad, från en 90-percentil på ca 
45 km/h till 30 km/h eller just över. Uttryckt i fordonshastigheter har säkerheten således ökat 
för gående och cyklister efter ombyggnad. På Västra Kattarpsvägen var 90-perscentilen ca 
45 km/h vid båda tidsperioderna. Det var inte vanligt att barn sprang över någon del av gatan 
på Tessins väg, varken före eller efter ombyggnad, men det var förvånansvärt vanligt på 
Västra Kattarpsvägen där 20 % av barnen sprang oavsett tidsperiod. 
 
Gående blev signifikant oftare givna företräde efter ombyggnad på Tessins väg. Barn var den 
åldersgrupp med högst andel givna företräde av någon bilist. Något som även har visat sig i 
andra studier är att äldre inte blev lika ofta givna företräde. I området kring den studerade 
platsen på Tessins väg bor det dessutom många äldre. Andelen givna företräde var signifikant 
högre på Västra Kattarpsvägen i förestudien. Dock blev de äldre heller inte lika ofta givna 
företräde på Västra Kattarpsvägen som de andra åldersgrupperna. 
 
De två studerade platserna på Tessins väg och Västra Kattarpsvägen hade likheter innan 
ombyggnad beträffande olycksdata och fordonshastigheter. I viss mån fanns även likheter 
beträffande trafikantbeteenden, relativt många gående oskyddade trafikanter korsade gatan 
och många tillhör de så kallade svagare trafikantgrupperna barn och äldre. Det är därför 
rimligt att anta att oskyddade trafikanters säkerhet bör förbättras även i korsningen på Västra 
Kattarpsvägen.
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INLEDNING 
 
Regementsgatan i Malmö byggdes om under vintern 2000/2001. Forskargruppen Trafikteknik 
vid Luleå tekniska universitet har undersökt effekten av åtgärderna med avseende på barns 
säkerhet och framkomlighet. Resultatet från studien visade på positiva säkerhetseffekter för 
gående och cyklister på Regementsgatan med avseende på sänkta fordonshastigheter efter 
ombyggnad och även en ytterligare en sänkning två efter ombyggnad (Johansson, Leden, 
2003). Andelen barn som gick till skolan tillsammans med en kamrat ökade från 46 % till 
64 % efter ombyggnad och andelen barn som cyklade till skolan ökade från 4 % till 8 %. 
Både i de ombyggda platserna och kontrollkorsningarna med övergångställe lämnades 74 % 
av de gående företräde ett år efter ombyggnad. Barn och äldre gynnades inte mer än någon 
annan åldersgrupp och 73 % av skolbarnen i årskurs 1 och 67 % i årskurs 2 angav att det 
fortfarande fanns en farlig plats på Regementsgatan. 
 
En del biltrafik på Regementsgatan flyttades efter åtgärderna där över till Tessins väg vilket 
befarades leda till försämrad säkerhet, trygghet och framkomlighet för barn som korsade 
Tessins väg på väg till och från skola. Det var således även viktigt att följa upp barnens 
åsikter om Tessins väg för att utvärdera tryggheten, säkerheten och framkomligheten för 
speciellt barn där.  
 
Eftersom Tessins väg utgjorde skolväg för barnen vid Ribersborgsskolan och även för barnen 
vid Fridhemsskolan ansågs det finnas behov för att undersöka barns säkerhet, framkomlighet 
och trygghet på Tessins väg. Projektet formulerades i samråd med Malmö kommun. Som en 
viktig del i en process för ombyggnation av Tessins väg ansågs att barns åsikter om Tessins 
väg skulle väga tungt vid eventuell ombyggnation av vägen. Ansökan om medel för förestudie 
av Tessins väg beviljades av Vägverkets Skyltfond. Under processens gång beslutade Malmö 
kommun att korsningen Tessins väg/Henrik Wranérs gata skulle byggas om för att öka 
säkerheten och framkomligheten för barn som korsade Tessins väg på väg till 
Fridhemsskolan, se figur 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Ribersborg, Malmö. 
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Medel för efterstudie av Tessins väg bekostades av Vägverket. I både före- och efterstudien 
har barnens åsikter beaktats särskilt och även hur själva processen som ledde till ombyggnad 
av Tessins väg har gått till. Denna rapport sammanställer resultaten från studierna på Tessins 
väg och jämförelseplatsen Västra Kattarpsvägen – Hårds väg i Malmö. 
 

Syfte 
Syftet med ombyggnadsåtgärderna på Tessins väg var att öka säkerheten för gående och 
cyklister, speciellt barn. Syfte med studien var att utvärdera vad effekten har blivit. 
 
Förestudien genomfördes hösten 2003 och efterstudien våren 2006 på Tessins väg och Västra 
Kattarpsvägen i Malmö. Studien avser korttidseffekten på Tessins väg med avseende på 
säkerhet och framkomlighet för barn som oskyddade trafikanter. 
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BARN OCH ÄLDRE SOM OSKYDDADE TRAFIKANTER 
 
Fordonsförares beteende gentemot gående och cyklister är oftast avgörande för om det är god 
trafiksäkerhet för gående och cyklister. Barn bör å andra sidan tränas i hur man ska bete sig i 
trafiken men liksom för alla andra trafikanter betyder det inte ett säkert beteende i alla 
situationer. Barn har dessutom inte de kognitiva färdigheterna för ett sådant beteende, inte 
heller är en persons psykiska och fysiska egenskaper utvecklade förrän man närmar sig vuxen 
ålder. Barns hörsel och syn utvecklas under uppväxten, och barn är också kortare än vuxna 
vilket leder att barn inte ser och syns lika bra och långt. För äldre personer försämras synen 
och hörseln men även de fysiska och psykiska egenskaperna förändras. Nedan sammanfattas 
barns och äldres egenskaper som gående och cyklister:  

- Barn och äldre är överrepresenterade i olycksdata för oskyddade trafikanter jämfört med 
deras exponering, och internationella data visar även att barn och äldre har en högre risk för 
olycka som gående och cyklister jämfört med den sträcka de färdas (Thulin Kronberg, 2000, 
Connely et al., 1998). 

- Förmågan att korsa gatan på ett bra, dvs. säkert, sätt utvecklas med åldern. En persons 
trafikmognad nås ungefär vid 12 års ålder. (MacGregor et al., 1999), och barn yngre än 9 år 
antas därför inte vara kapabla att fatta beslut i en trafikmiljö (Ampofo-Boatang et al., 1993), 
men barns utveckling är dessutom också högst individuell (Whitebread and Neilson, 1999). 

- Det är ett faktum att barn är i sin utvecklande fas av fysiska och psykiska egenskaper och 
färdigheter, och åldrandeprocessen hos äldre personer som gör dem extra utsatta som gående 
och cyklister jämfört med andra åldersgrupper. Att t.ex. korsa en gata med trafik är en 
kognitivt svår uppgift. Barn under 12 års ålder har inte alla egenskaper och kunskaper för att 
se sig om i trafiken, de vet inte alltid ens vad de ska se efter, för att alltid klara av det på ett 
säkert sätt. Äldres egenskaper försämras således med stigande ålder (Arnold et al., 1990). 

- Barns oförutsägbara beteende är en egenskap som gör att barn oftare än andra är inblandade 
i trafikolyckor (Cross, 1988). 

- Yngre barn gör oftare felbedömningar av tiden till ett annalkande fordon eftersom de inte 
förstår förhållandet mellan tid, hastighet och avstånd. Den förståelsen har ett barn först vid ca 
10 års ålder (Cross, 1988). Barn kan anta att eftersom fordonet har en hög hastighet så tar det 
lång tid tills bilen kommer nära mig. 

- Enligt olycksstatistiken är barn överrepresenterade i olyckor när man försöker korsa gatan 
mellan parkerade bilar (Demetre and Gaffin, 1994, Johansson, 2004). 

- Ett typiskt trafikantbeteende för barn är även att springa over gatan, speciellt över andra 
körfältet då man känner sig osäker eller otrygg i trafiken (Räämä, 1993). 

- Äldre försätter sig också oftare än andra yngre vuxna i större risk som resultat av 
felbedömning av tid till ankommande fordon eller att man övervärderar sin egen hastighet. 
Äldre går saktare än andra vuxna (Oxley et al., 1997). 
 
Enligt FN:s konvention om barns rättigheter ska barn få uttrycka sin mening i alla frågor som 
berör det, barnens bästa ska alltid komma i första rummet och varje barn ska ha rätt att 
överleva och utvecklas.  Svensk statistik visar tydligt att även (se t.ex. Thulin och Kronberg, 
2000, 2002, Gustafsson och Thulin, 2003) äldre löper en större risk i trafiken, därför är 
utvärdering av äldres säkerhet och framkomlighet angelägen. 
 
En fallstudie har presenterats av Feil & Lindh (2000). De kartlade hur barns rättigheter och 
intressen beaktas i den fysiska planering som genomförs i kommuner inom Vägverket Region 
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Norr. Förslaget har här utvecklats för att gälla även äldre och funktionshindrade. Följande 
punkter, kan ses som en checklista för barns, äldres och funktionshindrades bästa i 
samhällsplaneringen: 
 

1. Att barn, äldre och funktionshindrade ska vara med som ett utredningsdirektiv i 
samhällsplaneringen. 

2. Att en konsekvensanalys för barn, äldre och funktionshindrade görs vid utredningar. 

3. Att barn, äldre och funktionshindrade ska höras i remissförfarandet. 

4. Att det ska finnas en checklista för barns, äldres och funktionshindrades bästa i 
samhällsplaneringen. 

5. Att det ska finnas en särskild grupp i kommunen med representanter från de olika 
partierna som bevakar intresset för barn, äldre och funktionshindrade. 

6. Att gatuutformningen skall checkas mot en målbild. 
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METOD 
 
Projektet formulerades i samråd med Malmö kommun. Som en viktig del i en eventuell 
process för ombyggnation av Tessins väg ansågs att barns åsikter om Tessins väg skulle väga 
tungt vid eventuell ombyggnation av vägen, varvid processen för framtagande an planer för 
ombyggnation har dokumenterats med en tidsaxel som bas.  
 
I projekten har följande datafångstmetoder använts: analys av enkäter med skolbarn, enkäter 
och intervjuer med äldre och funktionshindrade, olycksdata från STRADA, mätning av 
fordonsflöden och fordonshastigheter med slangar, mätning av fordonshastigheter med radar 
och laser samt videofilmning av de studerade platserna och kodning av trafikantbeteenden. 
Projektet har genomförts som en före- och efterstudie med jämförelseplats. 
 

Skolenkäter 
Skolbarns åsikter om åtgärderna och regeländringen samlades med enkäter vid två olika 
tillfällen, två år före ombyggnad och ett halvår efter ombyggnad. Enkäterna lämnades till 
skolorna där klasslärarna hade en lektion med barnen där de fick fylla i enkäten. Skolbarn i 
åldrarna 7-13 år, dvs. klass 1-6 besvarade enkäterna. Enkäterna samlades in av lärarna och 
enkäterna sändes till LTU. 
 

Intervjuer med barn 
Baserat på resultatet från skolenkäterna valdes barn ut som gett svar som ansågs särskilt 
intressanta att tala mer om på plats i fält. Intervjun började i den korsningen där vi ville att 
barnen skulle fylla på sin beskrivning från skolenkäten och barnen berättade vad de ansåg om 
platsen. Detta gjordes i grupp eller enskilt i ena hörnet av korsningen och kommentarerna 
spelades in på video. Deltagarna bads även i några tillfällen att korsa gatan och berätta vad de 
tyckte om korsningen då. 
 

Enkäter/intervjuer med äldre och funktionshindrade 
Äldres och funktionshindrades åsikter om ombyggnadsåtgärderna samlades in med enkäter ett 
halvår efter ombyggnad. Enkäter användes som stöd vid vägkantsintervjuer på Tessins väg. 
Personer som såg ut att vara äldre än 64 år eller med funktionshinder oavsett ålder besvarade 
enkäterna, och ålder uppgavs i svaren. 
 
En detaljerad beskrivning av metoden för enkäterna och intervjuerna och resultaten av dem 
beskrivs mer i rapporten Skolenkät och intervjuer om ombyggnaden av Tessins väg vid 
Fridhemsskolan i Malmö i maj 2006, ett underlag för att utvärdera effekten av ombyggnaden 
av Tessins väg, skriven av Laura Leden, Charlotta Johansson och Lars Leden. 

 

Olycksdata STRADA 
Olycksdata från STRADA från Tessins väg och Västra Kattarpsvägen analyserades för 
föreperioden 1999 - juni 2005 samt för efterperioden november 2005 - maj 2006. 
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Slangmätning av fordonsflöden och fordonshastigheter 
Malmö kommun utförde slangmätningar av fordonshastigheter och fordonsflöden. 
Fordonsflöden som redovisas från Tessins väg är mätt med slangräknare under hösten 2003 
samt 2005 under tre vardagsdygn (tis-tors). Vid dessa mätningar har även hastigheter 
insamlats. 
 

Fordonshastigheter med radar och laser 
Fria fordons hastighet mättes med radar och laser i korsningarna på övergångstället, dvs. den 
teoretiska kollisionsplatsen. På Tessins väg där busskuddar byggdes mättes hastigheterna just 
före busskudden samt på övergångstället. 
 

Videofilmning och kodning av trafikantbeteenden 
Platser videofilmades från olika vinklar för att fånga de olika trafikanternas beteenden och 
deras möten i två olika tidsperioder.  
 

1. Före ombyggnad (september 2003), 

2. Efter ombyggnad (april 2006). 

Metoden bygger på videofilmning av trafikmiljön i olika skala. Korsningen filmades under 
två dagar med två kameror som fångade korsningen i översikt samt gående och cyklister i 
närbild. Indata från videofilmningen sammanställdes manuellt i Excel enligt de studerade 
parametrarna nedan. Parametrarna kan grupperas i tre grupper, först beskrivning av 
fotgängaren eller cyklisten och deras beteenden, sedan beskrivning av fordonet och bilistens 
beteende och till sist beskrivning av interaktionen dem emellan. Vid jämförelse av 1,5 h 
videomaterial bestående av 47 passager hade två observatörer 83 % överensstämmelse i 
kodningen av beteenden. När den svåraste parametern att koda, fotgängares och cyklisters 
huvudvridningar, uteslöts var överensstämmelsen 89 %. Ett Baysianskt angreppssätt har 
använts för att utforska data. 
 
Kodningen stratifierades så att beteenden för alla barn (0-12 år), ungdomar (13-19 år), äldre 
(äldre än 64 år) och funktionshindrade kodades.  
 

(a) Kön (k) Tempo före korsningen 

(b) Ålder (l) Tempo vid passage första körfält 

(c) Färdmedel (m) Personens tempo andra körfält 

(d) Antal personer i gruppen (n) Tempo efter korsningen 

(e) Kön på äldsta i grupp (o) Trafiksituation, varifrån första bilen 
kommer 

(f) Ålder på äldsta i gruppen (p) Om fordon från vänster ger företräde 

(g) Om personer stannar vid 
trottoarkant  

(q) Om fordon från höger ger företräde 

(h) Om personen stannar vid refug (r) Fordonsförares väjningsbeteende  

(i) Om personen korsar vägen på det 
markerade övergångstället 

(s) Kommentarer 

(j) Korsar vägen snett eller rakt (t) Om det är en konfliktliknande 
situation. 
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Beteendet för vuxna i åldersgruppen 20-64 år kodades om de var i sällskap med ovan nämnda 
grupper eller i konfliktliknande situation med fordon. Platserna videofilmades kl. 7.30-9.00 
och tre sammanhängande timmar i tidsintervallet kl. 13.00-16.30. De studerade parametrarna 
redovisas ovan. 
 
Med begreppet konfliktliknande situation menas att händelsen verkar i en första gallring vara 
en konflikt enligt definitionen enligt svenska konfliktstudietekniken (Almqvist och Ekman, 
1999). Det innebär att händelsen inte behöver vara en konflikt.  
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BESKRIVNING AV PLATSER OCH DATAFÅNGST 

 

Korsningen Tessins väg/Henrik Wranérs gata 
 
Tessins väg går genom området Ribersborg i Västra Innerstaden i Malmö. Gatan har en 17 m 
bred körbana med breda gångbanor på ömse sidor och ansluter mot Regementsgatan vid 
Fridhemstorget. Innan ombyggnationen utfördes gällde hastighetsbegränsningen 30 km/h 
under begränsad tid, vardagar kl 7-17 under hela året genom korsningen med Henrik Wranérs 
gata. Övrig tid gällde 50 km/h. Parkeringsregleringen på Tessins väg varierar, men vägen är i 
grunden reglerad som huvudled. Parkering har dock tillåtits längs större delen av vägen. 
 
Två grundskolor finns inom närområdet vilket gör att många barn passerar Tessins väg på väg 
till eller från skolan eller under fritiden. Skolorna är Fridhemsskolan för barn främst upp till 
12 år men även särskola upp till 16 år samt Ribergsborgsskolan med förskola och grundskola 
för barn upp till 12 år. Båda skolorna har också fritidsverksamhet vilket innebär att det vistas 
barn även utanför skolans ordinarie tider. Fordon parkeras kring övergångsställena. Speciellt 
vid korsningen med Henrik Wranérs gata är sikten skymd mot sydväst där vägen gör en 
kraftig böj, se figur 2. Barn och även rullstolsburna har då genom sin ringa höjd svårt att se 
andra trafikanter. Dels skyms de av parkerade bilar, dels har de svårare att få överblick. 
Dessutom har andra trafikanter svårt att se rullstolsburna och barn. Många äldre och 
funktionshindrade bor i området. Seniorboendet Tuppen med restaurang, café, 
mötesverksamhet och frisör mm ligger vid Tessins väg vilket alstrar en del gående och 
cyklande äldre.  
 

 
Figur 2. Tessins väg före ombyggnad, kraftig högersväng. 
 
Tessins väg hade ett flöde på ca 1890 fordon (en riktning mot nordost) per vardagsdygn (vid 
korsningen med Henrik Wranérs gata, sept. 2005 efter ombyggnad). Längs gatan finns 
flerfamiljshus samt affärer. Busstrafik förekommer liksom viss del annan tung trafik t.ex. 
varuleveranser. En ombyggnad har skett i anslutning till korsningen med Henrik Wranérs gata 
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under hösten 2005. De åtgärder som genomförts har primärt skett för att öka säkerheten för 
oskyddade trafikanter. 
 
Ombyggnationen av korsningen har inneburit en förlängning av de befintliga mittrefugerna 
samt hastighetsreducerande vägkuddar, se figurerna 4-6. Vidare har körbanorna smalnats av 
till endast ett körfält i vardera riktningen genom korsningen. Därigenom har utrymme för 
särskild cykelbana genom korsningen skapats. Samtidigt har några parkeringsplatser 
försvunnit med bättre sikt som följd. De två övergångsställena i korsningen har också fått ny 
anslutande beläggning med bl.a. taktila plattor, kantstenar och pollare med information om 
antal körfält för att öka framkomligheten för synskadade. Övergångställena och vägkuddarna 
är markerade med målning. Hastighetsgränsen genom korsningen är även nu 30 km/h kl. 7-17 
under vardagar men ej under tre sommarmånader (16/6-14/8) då istället 50 km/h gäller. 
 
Den nya utformningen medger även att man som gående har möjlighet att stanna till på 
mittrefugerna om trafiksituationen så kräver. Framförallt medför åtgärden att 
fordonshastigheten sänks genom korsningen. Den faktiska fordonshastigheten ska vara högst 
30 km/h där det finns risk för kollision med oskyddade trafikanter. Vid påkörning i 50 km/h 
är sannolikheten för att den påkörde fotgängaren dödas 5-8 gånger större än vid 30 km/h 
(Ashton, 1982, Teichgräber, 1983, Waltz, 1983). 
 

 
Figur 3. Korsningen Tessins väg/Henrik Wranérs gata före ombyggnad. 
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Figur 4. Korsningen Tessins väg/Henrik Wranérs gata efter ombyggnad. 
 

 
Figur 5. Detaljer i korsningen Tessins väg/Henrik Wranérs gata efter ombyggnad. 
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Figur 6. Plan över korsningen Tessins väg/Henrik Wranérs gata efter ombyggnad. 
 
 

Tessins väg 
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Jämförelseplats Västra Kattarpsvägen 
 
Västra Kattarpsvägen ligger i stadsdelen Rosengård där det bor ca 21 000 invånare. 
Bebyggelsen består till största delen av flerbostadshus från 60- och 70-talen. Intill korsningen 
Västra Kattarpsvägen/Hård väg ligger skolan Värner Rydénskolan där barn i alla åldrar upp 
till 16 år finns, alltså både grundskola samt barnomsorgsverksamhet vilket gör att det vistas 
barn i området under stora delar av dagen. Eftersom området är tätt befolkat rör sig många 
barn i området på väg till eller från skolan och passerar Västra Kattarpsvägen. Genom 
korsningen är hastigheten reducerad till 30 km/h, övrig del 50 km/h. Målade trianglar och 
siffror på vägen kombinerat med skyltar visar hastighetsbegränsningen, se figur 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7. Korsningen Västra Kattarpsvägen – Hårds väg i Malmö. 
 
Korsningens lokalisering och utformning samt den yta som har studerats framgår i 
figurerna 7-8.  
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Figur 8. Plan över korsningen Västra Kattarpsvägen – Hårds väg i Malmö. 
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Figur 9. Korsningen Västra Kattarpsvägen – Hårds väg i Malmö 
 
 

 
Figur 10. Markeringar på körbanan, Västra 
Kattarpsvägen. 

 
 

Datafångst 
Videofilmningen genomfördes under en vecka i september 2003 för förestudierna och en 
vecka i april 2006 för efterstudierna, vilket resulterade i totalt 2574 (2930 inklusive data från 
cirkulationsplatsen i korsningen Tessins väg/Sergels väg) kodade fotgängar- och 
cyklistpassager, se tabell 1. Under samma vecka genomfördes hastighetsmätningar med radar 
och laser. Fordonsflöden mätt med slang som redovisas från Tessins väg är mätt under hösten 
2003 samt 2005 under tre vardagsdygn (tis-tors). Vid dessa mätningar har även hastigheter 
insamlats.  
Skolenkäterna genomfördes vid två tillfällen, före och efter ombyggnad av Tessins väg. 
Enkäter/intervjuer med äldre och funktionshindrade genomfördes under en vecka i april 2006.  
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Tabell 1. Datafångst. 
  Tessins väg/Henrik 

Wranérs gata 
Jämförelseplats Västra 
Kattarpsvägen 

Före ombyggnad   

Videofilmning Sept 2003 13,5 h, 475 fotgängar-  
och cyklistpassager 

7,5 h, 946 fotgängar- och 
cyklistpassager 

Slangar, flöden, hastighet Sept/okt 2003   

Radar, hastighet Sept 2003 2,5 h, 150 fordon 2,2 h, 205 fordon 

Skolenkäter Maj 2003 306 barn  

Efter ombyggnad    

Videofilmning April 2006 13,5 h, 437fotgängar- 
och cyklistpassager 

7,5 h, 716 fotgängar- och 
cyklistpassager 

Slangar, flöden, hastighet Okt 2005   

Laser, hastighet April 2006 3,4 h, 500 fordon 3,5 h, 302 fordon 

Skolenkäter April 2006 163 barn   

Enkäter äldre, 
funktionshindrade 

April 2006 22 personer   
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PROCESSEN FÖR ATT SKAPA EN SÄKER SKOLVÄG 
 
Vid ett inledande möte med lärare på Fridhemsskolan informerades om syftet med den 
planerade skolenkäten. Skolenkäten till barnen på Fridhemsskolan genomfördes och även in 
situ-intervjuer med barn dokumenterades, med syftet att visa på exempel hur barn upplever 
vägsträckan.  
 
Speciellt två platser, korsningen Tessins väg / Henrik Wranérs gata och cirkulationsplatsen 
Tessins väg / Sergels väg pekades ut av barnen i skolenkäten som otrygga p.g.a. dålig sikt och 
upplevelse av höga fordonshastigheter (Skolenkät vid Fridhemsskolan i Malmö i maj 2003). 
 
Hösten 2003 gjordes fältmätningar för föremätningar på Tessins väg i två korsningar och även 
i en kontrollkorsning, Västra Kattarpsvägen – Hårds väg i Malmö. En övergripande analys av 
videofilmerna och av fordonshastigheterna visade på ett stort behov att åtgärda platserna.  
 
Ett möte hölls vecka 37, 2003 med följande deltagare: Olle Thor och Karin Caesar, 
Gatukontoret, Malmö; Karin Sindahl-Truedsson, bitr. rektor Fridhemsskolan samt Lars Leden 
och Peter Rosander, LTU. Syftet med mötet var att redovisa resultatet av skolenkäten och av 
fältstudierna och diskutera uppläggningen av processen för att skapa en säker skolväg. PM för 
resultat av hastighetsmätningarna presenteras i bilaga A. 
 
Under hösten 2003 skickade föräldraföreningen från skolorna ett brev till kommunen om 
förfrågan på ombyggnation av Tessins väg. Ärendet behandlades av kommunens 
samordningsgrupp, se bilaga B. Kommunen sökte om stadsbidrag för finansiering av 
ombyggnadsåtgärder. 
 
Ett förslag för ombyggnation för de två korsningarna utarbetades av LTU (Peter Rosander, 
Charlotta Johansson och Lars Leden) baserat på skolenkäterna, den korta videoanalysen och 
sammanställning av fordonshastigheterna och sändes till arbetsgruppen vid gatukontoret i 
Malmö. Se bilagor C, brev till arbetsgruppen Malmö och D, förslag på utformning av 
korsningarna. 
 
Under första halvan av år 2004 kodades det samlade videomaterialet, totalt 1772 fotgängar- 
och cyklistpassager (inklusive material från cirkulationsplatsen vi korsningen till Sergels 
väg). Anslag söktes och erhölls från Vägverket för efterstudier av Tessins väg. 
 
Under tidiga våren 2004 skickade föräldraföreningen från skolorna ett nytt brev till 
kommunen om förfrågan på ombyggnation av Tessins väg, denna gång med 
namninsamlingar. 
 
Under hösten 2004 presenterade Malmö kommuns företrädare ett ombyggnadsförslag 
gällande korsningen Tessins väg/Henrik Wranérs gata baserat på förslaget från LTU, se 
bilaga F. Förslaget innebär ett körfält i respektive körriktning längs Tessins väg i 
korsningspunkten samt refuger med busskuddar. Förhoppningen var att ombyggnad skulle ske 
i slutet av 2004. På grund av politisk oenighet behandlades ärendet vid ett antal möten och 
drog ut på tiden. Man diskuterade bl.a. guppens utformning eftersom platsen trafikeras av 
bussar i lokaltrafik. Förslaget antogs till slut tidigt 2005 av tekniska nämnden. 
 
Projektet presenterades vid seminariet BARNVIS, Vision om säker trafikmiljö för barn, som 
hölls vid Vägverket, Borlänge 27 januari 2005. OH-bilderna visas i bilaga E. 
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Ombyggnadsarbetet av Tessins väg blev försenat under våren 2005 men var slutfört i 
september hösten 2005. Dock var inte alla åtgärder såsom målning och mindre justeringar 
slutförda vilket innebar att efterstudierna av platsen fick förläggas till våren 2006, v 17.  
 
Under fältveckan 2006 genomfördes videofilmning, vägkantsintervjuer med äldre och 
funktionshindrade och hastighetsmätningar med laser. En skolenkät genomfördes v 18 och 19 
2006. Baserat på svaren från enkäterna genomfördes in situ-intervjuer 24 maj 2006 med barn, 
med syftet att visa på exempel hur barn upplever vägsträckan samt förtydliga vad barnen sagt 
i intervjuerna.  
 
Under maj månad 2006 kodades det samlade videomaterialet från efterstudierna, totalt 1153 
fotgängar- och cyklistpassager. Resultaten av studien sammanställdes under juni 2006 och 
presenteras för kommunen, Vägverket, Vägverkets Skyltfond och skolan hösten 2006. 

Processen i projektet i punktform 

• 2003-05-07  Information till lärare på Fridhemsskolan om skolenkät. 

• 2003-05   Skolenkät till barn på Fridhemsskolan. 

• 2003-09-09  Presentation av resultat av enkät. 

• 2003-09 Förestudier på Tessins väg och jämförelseplatsen Västra 
Kattarpsvägen – Hårds väg. 

• 2003-10-08  Brev från föräldraföreningen till Malmö kommun. 

• 2004-01   Ansökan om stadsbidrag för finansiering av ombyggnadsprojekt. 

• 2004-02-05  Utformningsförslag tas fram av LTU och skickas till Luleå 
kommun. 

• 2004-02-17  Nytt brev från föräldraföreningen till Malmö kommun. 

• 2004-06-15  Ärendet behandlas i intern samordningsgrupp. 

• 2004-08   Modifierat utformningsförslag från Malmö kommun. 

• 2004-09-06  Ärendet behandlas i tekniska nämndens trafikdelegation. 

• 2004-09-07  Ärendet behandlas igen i samordningsgruppen. 

• 2004-10-27  Ärendet behandlas igen i tekniska nämndens trafikdelegation. 

• 2005-03 Projektering för ombyggnation av korsningen Tessins väg/Henrik 
Wranérs gata. 

• 2005-10  Korsningen Tessins väg/Henrik Wranérs gata är ombyggd. 

• 2006-04 Efterstudier på Tessins väg och jämförelseplatsen Västra 
Kattarpsvägen – Hårds väg. 

• 2006-04  Skolenkät till barn på Fridhemsskolan. 

• 2006-05-24  In situ-intervjuer med barn från Fridhemsskolan. 
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RESULTAT  
 

Olycksdata STRADA 
 
STRADA, Swedish TRaffic Accident Data Acquisation är ett nationellt informationssystem 
som behandlar vägtrafikolyckor. STRADA innehåller information om trafikolyckor och 
skadade personer samt anger olyckornas position. Polis och sjukvård rapporterar var för sig in 
sin information till en gemensam databas som handhas av Vägverket. Där matchas de olyckor 
som är kända av båda parter. Sedan 2003 ska alla polisrapporterade vägtrafikolyckor 
registreras i databasen. Sjukhusrapporteringen är fortfarande inte heltäckande men utbyggnad 
pågår. I juni 2004 rapporterade 43 procent av landets akutsjukhus sina trafikskadade patienter 
till STRADA (Björketun U. VTI notat 45-2005). Sjukvården i Skåne inledde sitt deltagande i 
systemet 1999. 
 
Syftet med systemet är att skapa ett bättre underlag för trafiksäkerhetsarbetet genom att 
minska mörkertalen av antalet skadade. Detta gäller framförallt gående som inte alltid 
kommer till polisens kännedom där den tidigare rapporteringen visat på stora brister. Genom 
sjukvårdsrapporteringen får man också en betydligt säkrare bild av skadans allvarlighetsgrad. 
STRADA är ett s.k. GIS-baserat system vilket innebär att man i hög utsträckning använder sig 
av ett kartverktyg som utnyttjas såväl vid registrering som vid analys av olycksdata och 
därmed uppnås bättre positionsangivelser.  
 
Trafikolyckor Tessins väg, Malmö 
En utsökning har gjorts i STRADA för perioden 1999-01-01 - 2005-06-30 gällande 
trafikolyckor längs en del av Tessins väg, se figur 11. Det analyserade områdets omfattning är 
liktydigt med det studerade i projektet men avser tiden innan korsningen byggdes om. Som 
framgår av figuren ingår inte korsningen Tessins väg/Regementsgatan i analysen och endast 
olyckor som man positionerat till det markerade området tas med. 
 

 
 
Figur 11. Markerat område vid utsökning i STRADA. 
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Enligt STRADA har 29 st olyckor skett inom området på Tessins väg under föreperioden. I 
dessa 29 olyckor har inget dödsfall rapporterats men 30 personer har skadats, 4 svårt och 26 
lindrigt enligt sjukvårdens och polisens bedömningar. Det var 21 st skadade enligt sjukvården. 
Några oskadade fanns också men ingår inte i resultaten. Antal skadade fördelat per färdsätt 
visas i tabell 2. De allra flesta olyckorna är singelolyckor med gående och cyklister. De 
gående har oftast halkat eller fallit medan cyklisterna kört omkull. Ingen moped eller 
motorcykel har varit inblandad i någon olycka. 
 
Tabell 2. Skadades färdsätt. 
 Gående Cykel I fordon (bil, buss) Totalt 
Antal skadade personer 11 12 7 30 

 
Enligt STRADA har tre olyckor skett i korsningen mellan Tessins väg/Henrik Wranérs gata, 
en gående i kollision med personbil samt två likartade olyckor då cyklist kolliderat med 
personbil. En av dessa har skett på övergångsstället. 
 
Systemet redovisar även sammanfattningar där man ser vilka kombinationer av trafikanter 
som varit i konflikt med varandra eller om det var singelolyckor, se tabell 3. 
 
Tabell 3. Konflikttabell som visar olyckor mellan de primära trafikelementen. 
  Singel Bil Buss Totalt 
Gående 8 2 1 11 
Cykel 8 4  12 
Bil  6  6 
Buss 1   1 
Totalt    30 

 
Tabell 4 visar fördelningen mellan kvinnor och män som skadats samt åldersklass. 
Åldersgruppen äldre kvinnor (75+) är tydligt överrepresenterad i detta urval med 33 % av det 
totala antalet skadade.  
 
Tabell 4. Antal skadade personer per åldersgrupp och kön. 
Ålder Män Kvinnor Totalt 
0 - 6 0 0 0 
7 - 14 1 0 1 
15 - 17 0 1 1 
18 - 19 0 1 1 
20 - 24 1 1 2 
25 - 34 1 0 1 
35 - 44 1 1 2 
45 - 54 1 2 3 
55 - 64 1 2 3 
65 - 74 0 3 3 
75 -  3 10 13 
Totalt 9 21 30 
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Trafikolyckor Västra Kattarpsvägen, Malmö 
En utsökning har gjorts i STRADA för perioden 1999-01-01 - 2005-06-30 gällande olyckor i 
korsningen Västra Kattarpsvägen – Hårds väg, se figur 12. 
 
Enligt STRADA har 29 st olyckor skett inom området på Västra Kattarpsvägen/Hårds väg 
under den sökta perioden, de flesta i korsningen. Inget dödsfall finns registrerat men antalet 
skadade uppgår till 31 personer. Bland de 31 skadefallen har 2 skadats svårt och resterande 29 
skadats lindrigt enligt sjukvårdens och polisens bedömningar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12. Markerat område vid utsökning i STRADA vid korsningen Västra Kattarpsvägen/Hårds väg. 
 
Tabell 5 visar färdsättet hos de skadade. Framförallt är många gående, dvs. oskyddade 
trafikanter. 
 
Tabell 5 De skadades färdsätt 
 Gående Cykel I fordon (bil, buss) Annat Totalt 
Antal skadade personer 16 6 6 3 31 

 
Antal skadade fördelat per färdsätt visas i tabell 6. Många olyckor är singelolyckor med 
gående och cyklister eller att de är i konflikt med bilar. 
 
Tabell 6. Konflikttabell som visar olyckor mellan de primära trafikelementen. 
 Singel Gående Cykel Moped Bil, buss Annat Totalt 
Gående 4  2 1 8 1 16 
Cyklist 1  2  3  6 
Moped 1    2  3 
Bil  1   5  6 
Totalt 6 1 4 1 18 1 31 

 
Det var dubbelt fler män som skadats jämfört med kvinnor och de flesta, 19 %, tillhörde 
åldersgruppen 7-14 år. Knappt hälften (48 %) av olyckorna skedde i en korsning. 
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Olycksdata efter ombyggnad 
 
Eftersom ombyggnationen av Tessins väg drog ut på tiden blev perioden att analysera 
olycksdata efter ombyggnad kort. Trots detta har perioden från 2005-11-01 fram till och med 
2006-05-31 studerats i STRADA. Under denna period har två olyckor skett med två lindrigt 
skadade. Bägge olyckorna har skett på sträckan mellan korsningen med Henrik Wranérs gata 
och Regementsgatan där en person vardera i respektive olycka skadats lindrigt enligt 
polisrapporten. Vid de två olyckorna var en mopedist respektive en gående inblandad och 
båda var i konflikt med en personbil. I inget av dessa fall fanns uppgifter från sjukvården utan 
samtliga uppgifter härstammar från polisens rapporter. 
 
Under samma period skedde en olycka på jämförelseplatsen Västra Kattarpsvägen/Hårds väg 
då två bilar kolliderade i korsningen. Sjukvårdsrapport saknas men enligt polisrapporten var 
en person lindrigt skadad. 
 

Skolenkäter 
Resultat från skolenkäterna redovisas i separat rapport, Skolenkät och intervjuer om 
ombyggnaden av Tessins väg vid Fridhemsskolan i Malmö i maj 2006, ett underlag för att 
utvärdera effekten av ombyggnaden av Tessins väg (Leden, Johansson och Leden, 2006). 
 

Enkäter och intervjuer med äldre och funktionshindrade 
Resultat från enkäter/intervjuer med äldre och funktionshindrade redovisas i separat rapport, 
(Leden, Johansson och Leden, 2006). 
 

Fordonsflöden 
Trafikmätningar som registrerat flöden av fordon samt på vissa platser även hastigheter har 
utförts på samtliga undersökta platser, se figur 13. Även på gator i närområdet till Tessins väg 
samt kontrollplatsen Västra Kattarpsvägen/Hårds väg har flödena undersökts. Mätningarna 
har utförts av Trafikavdelningen på gatukontoret, Malmö kommun med slangmätare under 
minst tre vardagsdygn (tisdag-torsdag) på uppdrag av LTU. Mätfilerna har analyserats med 
programvarorna TDS samt Count-On-Me där indata beräknats och medelvärden och 
maxvärden tagits fram. De värden som presenteras avser 5 dagars medeltrafik på vardagar. 
Dessutom har egna sammanställande beräkningar skett i Excel för föreperioden och 
efterperioden. Samtliga platser har kontrollerats innan ombyggnad september 2003 samt efter 
ombyggnad i september/oktober 2005. 
 
De mätningar som genomförts på tre platser längs Tessins väg visar på ett sänkt flöde av 
fordon efter ombyggnationen av korsningen med Henrik Wranérs gata., se tabell 7. Observera 
att vid vissa platser har trafiken endast räknats i en riktning vilket anges i tabellen. 
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Tabell 7. Fordonsflöden. 

Plats Trafik i 
riktning mot: 

Flöden sept 
2003 

Flöden 
sept- okt 
2005 

Skillnad 
procent Skillnad 

antal 
Limhamnsv O Sergelsv (mot väster)                  väster 5264 5448 3,5% 184 
Tessins v O Henrik Wranérsg (vid övergångsställe, 
mot nordost) nordost 2250 1890 -16,0% -360 
Tessins v V Ernst Ahlgrensg (vid övergångsställe, 
mot nordost) nordost 2971 1903 -35,9% -1068 
Tessins v O Roslins v (vid övergångsställe, mot 
nordost)  nordost 2095 1629 -22,2% -466 
Sergels v S Tessins v bägge 1564 1587 1,5% 23 
Roslins v N Gustaf Rydbergsg (norr om guppet)  bägge 1873 1013 -45,9% -860 
Mariedalsv N Gustaf Rydbergsg (strax norr om 
passagen, mot norr) norr 4590 5447 18,7% 857 
Ribersborgsv N Rosenholms allé (vid guppet)  bägge 1211 1061 -12,4% -150 
Regementsg korsn Dragonstigen, västerut väster 3095 3471 12,1% 376 
Regementsg korsn Dragonstigen, österut öster 3182 3394 6,7% 212 
Regementsg, mitt mellan Skvadronsg.-Sergelsv. 
(öster och väster)  bägge 7743 7291 -5,8% -452 
Regementsg korsn Skvadronsg, västerut väster 3899 4035 3,5% 136 
Regementsg korsn Skvadronsg, öster        öster 3921 3909 -0,3% -12 
Västra Kattarpsvägen korsningen Hårds väg  bägge 9447 10355 9,6% 908 
 
Då den angränsande Regementsgatan byggdes om medförde detta en överflyttning av trafik 
till Tessins väg med 20 % enligt gatukontoret i Malmö. Enligt Tabell 7, trafikmätningar på 
Tessins väg, visar samtliga platser på ett sänkt flöde av fordonstrafik efter ombyggnationen 
med ett medel på ca -25 %. (-16 %, -36 %, -22 %). Den gata i närområdet som uppvisar den 
största förändringen är Roslins väg på sträckan mellan Tessins väg och Regementsgatan där 
flödet minskat med ca 46 %. Mariedalsvägen som löper parallellt med Roslins väg har ökat 
med knappt 19 %. Samtidigt har flödet på kontrollplatsen Västra Kattarpsvägen ökat med 
knappt 10 %. 
 

 
Figur 13 Flödesmätningar på Tessins väg samt angränsande gator. 
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Fordonshastigheter  
 

Fordonshastigheter på övergångställen mätt med laser och radar 
Fordonshastigheterna redovisas detaljerat i bilaga F. Fordonshastigheterna sänktes statistiskt 
signifikant efter ombyggnad på Tessins väg, från en medelhastighet på ca 35 km/h till ca 25 
km/h 12 m före och på första övergångstället och ca 30 km/h på det andra övergångstället.  
 

Figur14 Mätplatser fordonshastigheter med laser/radar Tessins väg 
 
Noteras bör att 90-percentilen är 30 km/h eller lägre 12 m före och på första övergångstället 
och över 30 km/h på andra övergångstället, se figur 15 och bilaga 1. 
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Figur 15. Fordonshastigheter Tessins väg (km/h) 12 m före första övergångställe, på nedre övergångställe och 
på övre övergångställe på Tessins väg. (N= före ombyggnad mot väster 50 och 50, mot öster 50. N= efter 
ombyggnad mot väster 117, 132 och 121, mot öster 39, 45 och 46.) 
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Fordonshastigheterna på Västra Kattarpsvägen låg i föresituationen på en medelhastighet 
omkring 30 km/h och 90-percentilen på drygt 40 km/h. I efterperioden har inte 
medelhastigheterna ändrats nämnvärt medan 90-percentilen ökat något på främst norrgående 
trafik, se figur 16. 
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Figur 16. Fordonshastigheter på Västra Kattarpsvägen, korsningen Hårds väg (km/h) trafik mot norr och söder 
på norra och södra övergångsstället 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 17. Mätplatser fordonshastigheter med laser/radar Västra Kattarpsvägen 
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Fordonshastigheter mätt med slangar 
 
Vid de platser som flödesmätningar gjorts, se figur 13, har även hastigheterna mätts med 
slangar. På Västra Kattarpsvägen har slangarna legat strax norr om korsningen vid de målade 
trianglarna. De värden som visas har tagits fram med samma programvaror som flödena samt 
vidare bearbetats i Excel. På Tessins väg är mätningarna gjorda på trafik i nordostlig riktning 
medan resultaten från Västra Kattarpsvägen gäller båda riktningarna. 
 
Tabell 8 Hastigheter mätt med trafikräknare. 
 Tessins väg öster 

Henrik Wranérs gata 
Tessins väg väster Ernst 

Ahlgrens gata 
Tessins väg öster 

Roslins väg 
Va Kattarpsvägen/Hårds 

väg 

  Medelhast 
km/h 

85-perc 
km/h 

Medelhast 
km/h 

85-perc 
km/h 

Medelhast 
km/h 

85-perc 
km/h 

Medelhast 
km/h 

85-perc 
km/h 

Före 
2003 

37,3 47 42,1 51 44,2 54 39 48 

Efter 
2005 
 

28 34 41,7 51 42 52 42 52 

-9,3 -13 -0,4 0 -2,2 -2 3 4 Skillnad 

-25% -28% -1% 0% -5% -4% 8% 8% 

 
På samtliga platser på Tessins väg har hastigheterna sänkts medan de har ökat på Västra 
Kattarpsvägen, se tabell 8. 
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Trafikantbeteenden 
I tabell 9 visas åldersfördelningen för de studerade gående- och cyklistpassagerna. 
Gemensamt för alla platser är att det är åldersgrupperna 10-12 år och åldersgruppen ungdomar 
13-19 år som utgör största andelen. Det ska tas i beaktande att urvalet är stratifierat men det är 
tydligt att andelen äldre är mycket lägre på Västra Kattarpsvägen än på Tessins väg. 
 
Tabell 9. Åldersfördelning. 

 
 Ombyggda Tessins 

väg 
 Jämförelseplats 

Västra Kattarpsvägen 
  Antal %  Antal % 
Före ombyggnad   
>6 år  38 8 39 4 
6-7 år  17 4 22 2 
8-9 år  70 15 99 11 
10-12 år  107 23 165 18 
ungdomar 13-19 år  63 13 499 53 
vuxna 20-64 år  83 18 95 10 
äldre >64 år  94 20 21 2 
Totalt  472 100 940 100 
Efter ombyggnad   
>6 år  19 4 48 7 
6-7 år  9 2 11 2 
8-9 år  44 10 52 7 
10-12 år  110 25 136 19 
ungdomar 13-19 år  113 26 378 53 
vuxna 20-64 år  52 12 79 11 
äldre >64 år  85 20 12 2 
Totalt  432 100 716 100 

 
Det vanligaste färdsättet var att gå i bägge de studerade platserna, därefter att cykla, se 
tabell 10.  
 
Tabell 10. Färdsätt. 

 
 Ombyggda Tessins 

väg 
 Jämförelseplats 

Västra Kattarpsvägen 
  Antal %  Antal % 
Före ombyggnad   
gående  337 71 788 83 
cyklister  55 12 123 13 
går med cykel  38 8 16 2 
gående med barnvagn  13 3 13 1 
gående med rullator  1 0  
övrigt  29 6 5 1 
Totalt  473 100 945 100 
Efter ombyggnad   
gående  338 78 619 87 
cyklister  55 13 73 10 
går med cykel  16 4 4 1 
gående med barnvagn  3 1 16 2 
gående med rullator  15 2 0  
övrigt  10 2 3 0 
Totalt  436 100 715 100 
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Gående 
 
Tabell 11. Andel (%) av fotgängarna som springer över vägen, stannar vid trottoarkant, given företräde av bilist 
och korsar på övergångstället.  

  Ombyggda Tessins väg  Jämförelseplats V:a Kattarpsvägen 

  Före Efter ombyggnad Före Efter ombyggnad

Springer innan trottoarkant  
Barn n 197 152 238 219
0-12 år % (6 av 197) 3 1 5 3
Äldre n 90 84 15 11
>64 år % 0 0 0 0
Totalt, inkl. vuxna    
(20-64 år) och  n 413 374 715 638
ungdomar (13-19 år) % 1 0 3 2
Springer över första körfält  
Barn n 199 155 279 221
0-12 år % 4 3 16 15
Äldre n 90 84 15 11
>64 år % 1 0 0 0
Totalt, inkl. vuxna    
(20-64 år) och  n 416 377 816 641
ungdomar (13-19 år) % 2 1 8 7
Springer över andra körfält    
Barn n 199 155 279 221
0-12 år % 5 6 22 23
Äldre n 90 84 15 11
>64 år %  0 0 0
Totalt, inkl. vuxna    
(20-64 år) och  n 416 377 817 641
ungdomar (13-19 år) % 3 3 11 11
Stannar vid trottoarkant när personen möter någon bil  
Barn n 120 78 220 178
0-12 år %  39 28 29 21
Äldre n 55 48 13 9
>64 år % 27 19 46 44
Totalt, inkl. vuxna    
(20-64 år) och  n 256 198 641 499
ungdomar (13-19 år) % 33 26 22 18
Given företräde när personen korsar på övergångstället (av dem som möter bil)  
Barn n 118 73 221 187
0-12 år % 65 86 81 81
Äldre n 54 45 13 9
>64 år % 44 67 54 67
Totalt, inkl. vuxna    
(20-64 år) och  n 251 188 640 511
ungdomar (13-19 år) % 61 75 78 80
Korsar på övergångstället när personen möter bil  
Barn n 121 78 222 190
0-12 år % 100 99 100 99
Äldre n 56 48 13 9
>64 år % 98 100 100 100
Totalt, inkl. vuxna    
(20-64 år) och  n 259 198 646 530
ungdomar (13-19 år) % 99 99 100 98
Korsar på övergångstället, alla gående   
Barn n 199 155 279 221
0-12 år % 100 94 100 99
Äldre n 90 84 15 11
>64 år % 100 99 100 100
Totalt, inkl. vuxna    
(20-64 år) och  n 416 377 817 642
ungdomar (13-19 år) % 99 97 100 97
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Det var inte många barn som sprang över gatan på Tessins väg, vaken före eller efter 
ombyggnad, se tabell 11. Det var dock signifikant (p<0.0001) fler barn som sprang på Västra 
Kattarpsvägen, minst 15 % av alla barnen sprang över första körfält och minst 22 % sprang 
över andra körfält. 
 
Att behöva stanna vid trottoarkant innan man korsar gatan kan ses som ett mått på låg 
framkomlighet för de gående. Men det kan också ses som ett mått på högre säkerhet om det 
innebär att den gående tar sig tid att se sig om innan den korsar gatan. Andelen gående som 
stannar vid trottoarkant innan de korsar gatan minskade (men inte statistiskt signifikant) efter 
ombyggnad på Tessins väg, men andelen gående som stannade vid trottoarkant minskade 
även något på Västra Kattarpsvägen under samma tidsperiod.  
 
Medelväntetiden vid trottoarkant minskade något (men inte signifikant) för barnen på Tessins 
väg efter ombyggnad, medelväntetiden för alla gående minskade också. I kontrollkorsningen 
skedde ingen förändring i väntetid. 
 
Tabell 12. Väntetid (s) vid trottoarkant för de personer som fick vänta vid trottoarkant. 
  Tessins väg  /Henrik Wranérs gata  Västra Kattarpsvägen 

  Antal 
personer 

m (s) Std för m (s)  Antal 
personer 

m(s) Std för m (s) 

Före ombyggnad Barn 37 4 1,3  53 3 0,3 
 Ungdomar 4 2 0,6  38 3 0,4 
 Vuxna 12 3 0,6  20 4 0,7 
 Äldre 10 8 2,5  5 7 3,5 

 Totalt 63 5 0,9  116 3 0,3 
Efter ombyggnad Barn 17 2 0,5  33 3 0,7 

 Ungdomar 4 1 0,2  33 4 0,5 
 Vuxna 6 2 0,2  8 4 1,2 
 Äldre 9 5 1,4  1 5 - 

 Totalt 36 3 0,5  75 3 0,4 
 
 
Gående blev signifikant oftare givna företräde efter ombyggnad på Tessins väg (p< 0,003). 
Framkomligheten ökade således efter ombyggnad för alla gående, men gemensamt med 
tidigare studier som har genomförts blev äldre personer signifikant mindre ofta givna 
företräde än de yngre åldersgrupperna (p< 0,01). Även barn blev signifikant oftare givna 
företräde efter ombyggnad (p< 0,003). Intressant är att det var redan innan ombyggnaden var 
signifikant fler gående som blev givna företräde i kontrollkorsningen Västra Kattarpsvägen, 
och efter ombyggnaden var andelarna för de två platserna väldigt lika.  
 
Av alla gående är det nästan alla som korsar gatan på ett övergångställe. Det vara totalt bara 
19 personer som inte korsade på övergångstället och mötte någon bil. Av dessa blev 
4 personer ( 21 %) givna företräde.  
 
Av de 19 personer i hela studien som inte korsade på övergångstället och mötte någon bil var 
det två personer (ett barn och en ungdom, 11 %) som hade en konfliktliknande situation med 
något fordon (bägge från höger i det här fallet). Motsvarande andel för dem som korsade på 
övergångstället var 2 %, dvs. totalt 28 personer av de 1633 som korsade på övergångstället 
och mötte en bil hade en konfliktliknande situation med något fordon. 
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Cyklister 
Det var heller inte många cyklister som färdades snabbt innan de korsade gatan eller när de 
korsade gatan på Tessins väg, men andelen som färdades snabbt var högre på Västra 
Kattarpsvägen. 
 
Trenden var att barnen inte stannade lika ofta som tidigare innan de skulle korsa gatan efter 
ombyggnad på Tessins väg, men andelen minskade även i kontrollkorsningen under samma 
tidsperiod . 
 
Många av cyklisterna, alltid drygt hälften, oavsett åldersgrupp blev givna företräde av någon 
bilist när de korsade gatan på övergångställe eller cykelöverfart, i båda studerade platserna 
och tidsperioderna. Andelarna var i samma nivå som för gående som blev givna företräde. Det 
är en stor andel givna företräde med tanke på att fordonsförare inte har väjningsplikt mot 
cyklister på cykelpassage eller övergångställe enligt trafikreglerna. De flesta av cyklisterna 
korsade gatan på cykelpassage eller övergångställe. 
 
Tabell 13. Andel (%) av cyklisterna som cyklade snabbt över gatan, stannade vid trottoarkant, blev given 
företräde av bilist och korsade på övergångstället.  

  Ombyggda Tessins väg  Jämförelseplats V:a Kattarpsvägen 

  Före Efter ombyggnad Före Efter ombyggnad

Cyklar fort innan trottoarkant  
Barn n 33 27 42 25
0-12 år % 0 4 14 4
Totalt, alla cyklister n 55 55 104 72
 % 2 4 13 3
Cyklar fort över första körfält  
Barn n 33 27 46 25
0-12 år % 0 4 20 4
Totalt, alla cyklister n 55 55 123 73
 % 2 5 15 3
Cyklar fort över andra körfält    
Barn n 33 27 46 25
0-12 år % 9 7 24 16
Totalt, alla cyklister n 55 55 123 73
 % 7 7 19 12
Stannar vid trottoarkant när personen möter någon bil  
Barn n 19 18 32 20
0-12 år % 47 22 31 20
Totalt, alla cyklister n 26 32 80 56
 % 38 38 24 18
Given företräde när personen korsar på övergångställe eller cykelpassage (av dem som möter bil) 
Barn n 19 14 31 20
0-12 år % 63 57 65 65
Totalt, alla cyklister n 24 26 78 59
 % 63 54 59 61
Korsar på övergångställe eller cykelpassage, när personen möter bil  
Barn n 19 18 32 20
0-12 år % 100 83 97 100
Totalt, alla cyklister n 26 32 80 61
 % 92 84 98 97
Korsar på övergångställe eller cykelpassage, alla cyklister    
Barn n 33 27 46 25
0-12 år % 100 89 98 100
Totalt, alla cyklister n 55 55 123 73
 % 93 78 95 96
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Av de 11 cyklisterna i hela studien som inte korsade på övergångställe eller cykelpassage och 
mötte någon bil var det två personer (en ungdom och en vuxen, 18 %) som hade en 
konfliktliknande situation med något fordon (bägge från höger i det här fallet). Motsvarande 
andel för dem som korsade på övergångstället var 4 %, dvs. totalt 7 personer av de 188 som 
korsade på övergångstället och mötte en bil hade en konfliktliknande situation med något 
fordon. 
 

Konflikter och situationer 
I tabellen nedan framgår ingen förändring i antal konfliktliknande situationer på Tessins väg. 
På jämförelseplatsen Västra Kattarpsvägen syntes en sänkning i antal konfliktliknande 
situationer men orsaken till förändringen är svårbedömd, materialet räcker inte till djupare 
jämförelser.  
 
På Tessins väg var det nästan bara barn upp t o m 12 år som var inblandad i konfliktliknande 
situationer. Det syns också i att de var överrepresenterade i andel av alla personer som hade 
konfliktliknande situationer med fordon, se tabell 15. På jämförelseplatsen Västra 
Kattarpsvägen var ungdomar och äldre överrepresenterade i andel av alla personer som hade 
konfliktliknande situationer med fordon. Man bör dock komma ihåg att beteendet för vuxna 
kodades bara om de var i konflikt eller i sällskap med annan person. Ingen av de inblandade 
personerna hade en konfliktliknande situation med fordon både från vänster och höger. 
 
Tabell 14. Antal personer med konfliktliknande situationer med fordon som kommer från vänster och från höger. 
En person kan räknas två gånger. 
 Tessins väg  Jämförelseplats V:a Kattarpsvägen 
 Antal 

situationer 
med fordon 
från vänster 

Totalt antal 
som möter 

bil från 
vänster 

Antal 
situationer 
med fordon 
från höger 

Totalt antal 
som möter 

bil från 
höger 

 Antal 
situationer 
med fordon 
från vänster

Totalt antal 
som möter 

bil från 
vänster 

Antal 
situationer 
med fordon 
från höger 

Totalt antal 
som möter bil 

från höger 

Före ombyggnad          

>6 år 0 15 1 15 0 27 0 19
6-7 år 0 5 1 10 0 11 0 8
8-9 år 0 37 0 22 1 65 0 60
10-12 år 0 36 0 24 4 83 0 93
ungdomar 13-19 år 0 18 2 27 9 242 6 267
vuxna 20-64 år 0 31 1 32 1 65 0 47
äldre >64 år 0 34 0 40 2 12 1 13
Totalt 0 176 5 170 17 505 7 507
Efter ombyggnad          
>6 år 0 9 0 8 0 27 0 22
6-7 år 0 0 0 6 0 6 0 6
8-9 år 0 10 0 12 0 22 3 39
10-12 år 3 45 1 29 0 86 0 85
ungdomar 13-19 år 0 37 0 28 2 211 0 221
vuxna 20-64 år 0 17 0 22 0 48 1 44
äldre >64 år 0 23 0 34 0 6 0 8
Totalt 3 141 1 139 2 406 4 425
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Tabell 15. Andel personer med konfliktliknande situationer och andelen personer från respektive åldersgrupp i 
totala materialet som interagerar med fordon från höger eller vänster. En person kan räknas två gånger. 
  Tessins väg   Jämförelseplats V:a Kattarpsvägen 

  Andel av 
konflikterna (%) 

Andel av 
passagerna (%) Diff   Andel av 

konflikterna (%) 
Andel av 

passagerna (%) Diff 

Före ombyggnad               

>6 år 20 9 11  0 5 -5 

6-7 år 20 4 16  0 2 -2 

8-9 år 0 17 -17  4 12 -8 

10-12 år 0 17 -17  17 17 -1 

ungdomar 13-19 år 40 13 27  63 50 12 

vuxna 20-64 år 20 18 2  4 11 -7 

äldre >64 år 0 21 -21  13 2 10 

Totalt 100 100 0   100 100 0 

Efter ombyggnad               

>6 år 0 6 -6  0 6 -6 

6-7 år 0 2 -2  0 1 -1 

8-9 år 0 8 -8  50 7 43 

10-12 år 100 26 74  0 21 -21 

ungdomar 13-19 år 0 23 -23  33 52 -19 

vuxna 20-64 år 0 14 -14  17 11 6 

äldre >64 år 0 20 -20  0 2 -2 

Totalt 100 100 0   100 100 0 
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SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
 
Regementsgatan i Malmö byggdes om under vintern 2000/2001. En del biltrafik på 
Regementsgatan flyttades efter åtgärderna där över till Tessins väg vilket befarades leda till 
försämrad säkerhet, trygghet och framkomlighet för barn som korsade Tessins väg på väg till 
och från skola. Det var således även viktigt att följa upp barnens åsikter om Tessins väg för att 
utvärdera tryggheten, säkerheten och framkomligheten för speciellt barn där. Att trafik flyttas 
efter större ombyggnadsåtgärder till omkringliggande vägnät kan oftast förväntas och är något 
som måste planeras för; t ex med planering för säkerhetshöjande åtgärder även i det 
omkringliggande vägnätet. 
 
I början av projektet genomfördes en inledande skolenkät med barnen vid Fridhemsskolan. 
Resultatet var att korsningen Tessins väg - Henrik Wranérs gata upplevdes som otrygg av 
barnen. Detta resulterade i engagemang från Malmös Gatukontor med första planering av 
ombyggnationen. Skolan och föräldrar skickade även skrivelser till Malmös gatukontor om 
begäran att korsningen skulle byggas om. Den politiska oenigheten för ombyggnationen, och 
då speciellt användande av vägbulor, ledde till förseningar i av ombyggnation av korsningen. 
Ca två år efter föräldrars och skolas första skrivelse till kommunen var korsningen ombyggd. 
Det är olyckligt när politisk oenighet påverkar trafikanters säkerhet och trygghet. 
 
Fordonshastigheten sänktes på Tessins väg efter ombyggnad, från en 90-percentil på ca 
45 m/h till 30 km/h eller just över. Uttryckt i fordonshastigheter har säkerheten således ökat 
för gående och cyklister efter ombyggnad. På Västra Kattarpsvägen var 90-perscentilen ca 
45 km/h vid båda tidsperioderna. Att springa ut på gatan betraktas som ett farligt beteende hos 
gående och cyklister, men det var inte vanligt att barn sprang över någon del av gatan på 
Tessins väg, varken före eller efter ombyggnad, men det var förvånansvärt vanligt på Västra 
Kattarpsvägen dör 20 % av barnen sprang oavsett tidsperiod. 
 
Fordonsflödena minskade med ca 20-25 % efter ombyggnad på Tessins väg. 
Framkomligheten ökade också för oskyddade trafikanter mätt i andel gående som blev givna 
företräde ökade också efter ombyggnad av Tessins väg, för både barn och totalt alla gående. 
Barn var den åldersgrupp med högst andel givna företräde av någon bilist. Men något som 
även har visat sig i andra studier så blev äldre inte lika ofta givna företräde. På området kring 
den studerade platsen på Tessins väg bor det dessutom många äldre.  
 
Andelen givna företräde var signifikant högre på Västra Kattarpsvägen i förestudien, 
anledningen kan vara att fotgängarflödet var betydligt högre där, drygt 100 personer per 
timme som korsade Västra Kattarpsvägen jämfört med ca 33 personer per timme på Tessins 
väg. Dock var de äldre heller inte lika ofta givna företräde på Västra Kattarpsvägen som de 
andra åldersgrupperna. 
 
Projektet har genomförts tillsammans med och med mycket bra engagemang från kommunen 
skolan, lärare och barnen. Arbetssättet att använda enkäter och intervjuer har resulterat i 
många bra och användbara resultat som har drivit projektet framåt. Resultatet av förestudien 
var en bidragande orsak till att korsningen Tessins väg - Henrik Wranérs gata byggdes om. 
 
De två studerade platserna på Tessins väg och Västra Kattarpsvägen hade likheter innan 
ombyggnad beträffande olycksdata och fordonshastigheter. I viss mån fanns även likheter 
beträffande trafikantbeteenden, relativt många gående oskyddade trafikanter korsade gatan 
och många tillhör de så kallade svagare trafikanterna barn och äldre. Det är därför rimligt att 
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anta att oskyddade trafikanters säkerhet bör förbättras även i korsningen på Västra 
Kattarpsvägen. 
 
Det sammanvägda resultatet från efterstudien i korsningen Tessins väg - Henrik Wranérs gata 
beträffande trafikantbeteenden är att säkerheten har ökat, t ex med avseende på 
fordonshastigheter. Resultaten från enkäterna och intervjuerna med barn, äldre, och 
funktionshindrade visade att de intervjuade tyckte att situationen har förbättrats något efter 
ombyggnad, men att speciellt barnen fortfarande tyckte att svängen på Tessins väg vid Henrik 
Wranérs gata hade dålig sikt och att det kunde fortfarande vara svårt att veta hur 
fordonsförarna ska bete sig, och fordonens hastighet.  
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Luleå den 19 november 2003                                                                                         Bilaga A 
 
 
 
 
 
Peter Rosander 
Avdelningen för trafikteknik 
Luleå tekniska universitet 
971 87 Luleå 
 
 
PM 
 
Sammanställning av hastighetsmätningar i Malmö 
 
Hastighetsmätningar har skett i Malmö under vecka 37 2003. Arbetet med 
mätningarna ingår som en del i en förestudie där skolbarn ska medverka i 
planeringsprocessen och kunna påverka bl.a. sin skolväg beträffande 
trafiksäkerhet, trygghet och framkomlighet. 
 
Hastigheterna har mätts med handhållen radar i tre korsningar i Malmö, två på 
Tessins väg och en på V:a Kattarpsvägen. Endast fria fordons hastighet har 
mätts. Platserna ligger längs stråk där skolbarn passerar på väg till och från 
skolan. Detta innebär att många oskyddade trafikanter passerar över gatorna på 
övergångsställen som ej är signalreglerade.  
 
Korsningen Tessins väg – Henrik Wranérsgatan 
 
Radarmätningar har genomförts på tre platser vid korsningen Tessins väg – 
Henrik Wranérsgatan under vardagar. Vid mätningarnas genomförande var 
gällande hastighetsbegränsning 30 km/h. Platsen passeras av många barn på 
väg till Fridhemsskolan och har skymd sikt mot väster pga. att vägen svänger. De 
tre mätningarnas position visas i figur 1. 
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Figur 1. Mätpunkterna i korsningen Tessins väg/Henrik Wranérsgatan 

Mätning nr 1 vid korsningen Tessins väg – Henrik Wranérsgatan har utförts 
under en eftermiddag och mitt på det västra övergångsstället med trafik mot 
väster, se figur 1. 
 
Mätning nr 2 har utförts under en morgon mitt på det östra övergångsstället och i 
samma körriktning som tidigare, dvs. mot väster. 
 
Mätning nr 3 har utförts mitt på det östra övergångsstället på trafik mot öster. 
 
Mätningarnas resultat redovisas i tabell 1. Figur 2 ger en översikt över 
hastigheterna med endast medelhastighet och 90-percentil angiven. 
 
Tabell 1. Hastigheter i korsningen Tessins väg/Henrik Wranérsgatan 

 
Hastigheter i km/h  

 

 
1. Mitt på det västra 
ög, trafik mot väster 

2. Mitt på det östra ög, 
trafik mot väster 

3. Mitt på det östra ög, 
trafik mot norr 

 eftermiddag morgon eftermiddag 
n 50 50 50 
medel 36,4 35,8 35,0 
std.avvikelse 6,06 6,12 5,21 
std.avvikelse medel 0,86 0,87 0,74 
90-percentil 45,1 43,1 42,2 
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Figur 2. Hastigheter i korsningen Tessins väg/Henrik Wranérsgatan 
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Cirkulationsplatsen Tessins väg – Sergels väg 
 
Hastigheterna har mätts på två platser i korsningen Tessins väg/Sergels väg, 
båda eftermiddagar. Korsningen är utformad till cirkulationsplats med liten 
diameter. Hastighetsbegränsningen i korsningen var 50 km/h vid mättillfället. De 
två mätningarna har skett på det övergångsställe som ligger väster om 
cirkulationsplatsen på Tessins väg, se figur 3, i respektive körriktning, mot väster 
och öster. Något färre fordon har mätts på denna plats jämfört med korsningen 
vid Henrik Wranérsgatan. Tabell 2 och figur 4 visar sammanställningar av 
resultaten. 
 
 

  
Figur 3. Mätpunkterna i korsningen Tessins väg/Sergels väg 

 
 
Tabell 2. Hastigheter i korsningen Tessins väg/Sergels väg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hastigheter i km/h 

 

 

1. Mitt på det västra ög i 
korsningen Tessins väg/Sergels 
väg, trafik mot väster.  

2. Mitt på det västra ög i 
korsningen Tessins väg/Sergels 
väg, trafik mot öster. 

 eftermiddag eftermiddag 
n 13 25 
medel 37,5 32,0 
std. avvikelse 7,25 5,64 
std. avvikelse 
medel 2,01 1,13 

90-percentil 48,4 37,6 
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Vid plats 1 mättes 13 fordon och vid plats 2 var antalet mätta fordon 25. 
Medelhastigheten och 90-percentilen låg båda under den aktuella 
hastighetsbegränsningen som var 50 km/h. 
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Figur 4. Hastigheter i korsningen Tessins väg/Sergels väg 

 
Både medelhastigheten och 90-percentilen ligger under 
hastighetsbegränsningen. 
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Västra Kattarpsvägen – Hårds väg 
 
För att kunna bedöma hastighetsutvecklingen mellan före- och efterperiod mättes 
hastigheterna även i en kontrollkorsning på V:a Kattarpsvägen och Hårds väg. 
Gällande hastighetsbegränsning var 30 km/h. I denna fyrvägskorsning rör sig en 
stor mängd oskyddade trafikanter, främst barn på väg till och från skolan. Fyra 
mätningar har gjorts. Figur 5 visar de två platserna där mätningar skett. 
 
Den första och andra mätningen har skett i samma körriktning (mot norr) och mitt 
på samma övergångsställe, det södra, dock vid olika tidpunkter. Den första avser 
morgon medan den andra är från en eftermiddag.De sista två redovisade 
mätningarna gjordes på fordon i södergående riktning. Mätplatsen var mitt på det 
norra övergångsstället och även här har hastigheterna mätts under en morgon 
och en eftermiddag.  
 
 

 
Figur 5. Mätpunkterna vid respektive övergångsställe på Västra Kattarpsvägen 

 
 
Mätresultaten visas i tabell 3 och i figur 6. 
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Tabell 3. Hastigheter i korsningen Västra Kattarpsvägen/Hårds väg 

 
 
 
Samtliga fyra mätningar visar på en medelhastighet och 90-percentil som 
överstiger hastighetsbegränsningen. 
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Figur 6. Hastigheter i korsningen Västra Kattarpsvägen/Hårds väg 

 

 
Hastigheter i km/h 

 

 

1. Mitt på det södra ög i korsningen 
V:a Kattarpsvägen/Hårds väg, trafik 
mot norr.  

2. Mitt på det norra ög i korsningen 
V:a Kattarpsvägen/Hårds väg, trafik 
mot söder 

 morgon eftermiddag morgon eftermiddag 
n 50 50 50 55 
medel 32,0 33,7 35,1 32,8 
std. avvikelse 4,26 5,82 6,87 7,27 
std. avvikelse  
medel 0,60 0,82 0,97 0,98 

90-percentil 38,0 42,1 45,0 42,6 
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  Bilaga B

  
 

 Ärende nr 
 

 
 

Tekniska nämnden 
Trafikdelegation 1 
 
2003-09-22 

 
 
 
Tessins väg, framställning om trafiksäkerhet och framkomlighet 
för barn, äldre och funktionshindrade. 
Diarienr: T1-2002.TN.3749, T1-2003.TN.2790 T1-2004.TN.0418 
 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Tekniska nämndens trafikdelegation 1 föreslås besluta 
 
att godkänna framställning om hastighetssäkrade gångpassager i svängen 
att avslå framställning om hastighetssäkrade gångpassager, vid Sergels väg, i av-
vaktan på ombyggnad av cirkulationsplatsen 
att avslå framställning om cykelbanor samt hastighetsbegränsning till 30 km/h 
 
 
 
Malmö den 10 september 2004 
 
 
 
Rolf Jonsson Jan Ramqvist 
 
  
Handläggare: 
Olle Thor 
 
 
ÄRENDET 
 
SÖKANDE: 
Personal och föräldrar på Fridhemsskolan 
Karl Olof Borg 
 
FRAMSTÄLLNING: 
” Då våra barns trygghet därav inte förbättrats avsevärt vill vi inlämna våra starka 
protester samt komma med två minimum av önskemål/krav: 
 

1. Övergångsstället i svängen vid Fridhemstorget som är direkt livsfara, då 
sikten från Major Nilssonsgatan är helt skymd, måste bort! Och ersättas 
istället med ett ”fartgupp” i riktning mot rondellen. 

2. Ytterligare vill vi att hela sträckan/gatan på Tessins väg fram till rondellen 
(sett från Fridhemstorget) markeras med bara 30 km skyltar (och ej 50 km 
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skylt som finns idag) samt ”gupp” i båda körfält strax innan rondellen. Bilar 
som kör i rondellen korsningen Tessins väg och Sergels väg ”förstår” tyd-
ligen inte att det är en rondell, utan kör rakt igenom med hög hastighet i 
tron om att de kör på en huvudled”. 

 
GATUKONTORETS YTTRANDE: 
Tessins väg delar bostadsområdet Ribersborg. Tessins väg har en 17 m bred kör-
bana med breda gångbanor på ömse sidor. Hastighetsbegränsning till 30 km/h 
gäller vid Fridhemsskolan kl 7-17 (dock ej under sommarlov). Parkeringsregler-
ingen på Tessins väg varierar, men vägen är i grunden reglerad som huvudled. 
Parkering har dock tillåtits på större delen av vägen. Förbud att parkera (huvudled) 
gäller på Tessins vägs östra sida från Kilian Zollsgatan till Henrik Wranérsgatan.  
 
Många skolbarn på väg till eller från skolorna eller på fritiden korsar Tessins väg. 
Fordon parkeras kring övergångsställena. Barn och rullstolsburna har då genom 
sin ringa höjd svårt att se andra trafikanter. Dels skyms de av parkerade bilar, dels 
har de svårare att få överblick. Dessutom har andra trafikanter svårt att se rull-
stolsburna och barn. Många äldre och rörelsehindrade bor i området.  
 

Trafikräkningar har visat att de bilförare som har lämnat Regementsgatan istället 
valt att köra på de parallella huvudgatorna; Limhamnsvägen (ca 19% ökning), 
Tessinsväg (ca 20% ökning) och Köpenhamnsvägen (ca 15% ökning). 

 
Tessins väg- ett mönsterexempel för hur barn kan medverka i processen om ga-
tumiljöns förnyelse och i utvärderingen av effekten av ombyggnaden 
Avdelningen för trafikteknik vid Luleå tekniska universitet har genomfört förstudier 
på Tessins väg, Malmö, i september 2003 på uppdrag av skyltfonden. Förstudien 
har speciellt inriktat sig på två enligt barnen särskilt farliga korsningar. Platserna 
har framkommit genom enkäter, en cirkulationsplats i korsningen med Sergels väg 
och korsningen med Henrik Wranérs gata där sikten är skymd och hastigheten 
betydligt högre än de tillåtna (30km/h under skoltid) 
 
Projektet syftar till att: 

♦ Utvärdera trafiksäkerhet och framkomlighet för barn, äldre och funktions-
hindrade som gående och cyklister efter ombyggnad av Tessins väg. 

♦ Dokumentera barns, äldres och funktionshindrades åsikter efter ombygg-
nad av Tessins väg då dessa gruppers bästa ska vara grund för samhälls-
planeringen. 

 
Förslag till säkrare gångpassager vid Fridhemsskolan 
För att underlätta möjligheten för fotgängare att korsa Tessins väg föreslås 
hastighetssäkring med vägkuddar före övergångsställena vid Henrik Wra-
nérsgatan. 
 
En god trafikmiljö bör utformas så att ingen kommer till allvarlig skada i trafiken. 
Barn, funktionshindrade och äldre är dimensionerande. Här finns två grundläg-
gande förutsättningar: 

♦ Samspel skall finnas mellan oskyddade och skyddade trafikanter. 
 

♦ Den faktiska hastigheten skall vara högst 30 km/h där det finns risk för kolli-
sion mellan oskyddade och skyddade trafikanter. Vid påkörning i 50 km/h är 
sannolikheten för att den påkörde fotgängaren dödas 5-8 gånger större än 
vid 30 km/h. 
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Säkring av gångpassagerna kring cirkulationsplatsen vid Sergels väg 
En översyn är planerad att göras för att säkra hastigheterna vid gångpassagerna. 
 
Cykelbanor 
Den utrymmeskrävande bilismen trängde bort cykelbanorna på Tessins väg i slu-
tet av 1950-talet. Den senaste tiden har det planerats att lägga dit dem igen.  
I dagsläget tillåter tyvärr inte budgeten en större ombyggnad. 
 
Hastighetsbegränsning till högst 30 km/h 
En föreskrift om hastighetsbegränsning till högst 30 km/h på Tessins väg, som har 
god standard och genomfartstrafik, kan inte förväntas medföra någon nämnvärd 
sänkning av fordonshastigheten.  
Ifråga om beslut om hastighetsbegränsning till 30 kilometer i timmen ansåg reger-
ingen, i nollvisionen, att det var viktigt att dessa sker på ett planerat och välge-
nomtänkt sätt. Hastighetsbegränsningar till 30 km/h borde även fortsättningsvis 
förbehållas sådana vägsträckor och trafikmiljöer där en sådan gräns är särskilt 
motiverad. I annat fall riskeras enligt Vägverkets mening en sämre efterlevnad och 
respekt bland trafikanterna för gällande hastighetsbestämmelser.  
 
Enligt Vägverkets bedömning är vägsträckor som ligger i anslutning till skolor så-
dana trafikmiljöer där det kan vara särskilt motiverat med en hastighetsbegräns-
ning till 30 km/h. Detta innebär dock inte att det faktum att verksamheten är lokali-
serad intill en väg alltid motiverar en lägre hastighetsgräns. Det måste även göras 
en bedömning av konfliktrisken där hänsyn tas till antalet barn som kan befinna sig 
på eller i omedelbar anslutning till vägen och omfattningen av fordonstrafiken på 
vägen. 
 
Är förhållandena sådana att en ordentlig hastighetssänkning krävs måste andra 
åtgärder vidtagas såsom de föreslagna gångpasserna vid Henrik Wranérsgatan.  
Vägmärken och övervakning betraktas inte som ett medel för hastighetssäkring 
utan endast som kompletterande eller förstärkande åtgärder. 
 
Barns utveckling och möjligheter 
Barn är mindre än vuxna människor. Många av de funktioner och färdigheter som 
behövs i trafiken är inte färdigutvecklade hos barn. Barn har därför inte den moto-
riska och mentala förmåga som krävs för att klara dagens komplicerade trafik.När 
barnet börjar skolan, sex år gammalt, kan det gå och springa och har alltså rent 
motoriskt kapacitet att färdas i trafiken. Men uppfattningsförmåga och bedöm-
ningsförmåga utvecklas långsammare. Vid cirka nio års ålder kan ett barn klara av 
att gå över en måttligt trafikerad gata. Först vid 12 års ålder klarar ett barn av att 
cykla i samma trafikmiljö. 
 
POLISMYNDIGHETENS YTTRANDE: 
Tillstyrker gatukontorets förslag. 
 
ÖVERKLAGANDE 
Beslut i ärendet kan överklagas enligt förvaltningslagen. 
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From: Lars Leden [Lars.Leden@vtt.fi]                                                               Bilaga C
Sent: den 5 februari 2004 13:02
To: olle.thor@malmo.se; karin.caesar@malmo.se; inger.blomqvist@malmo.se; 

jan.ramqvist@malmo.se; karin.sindahl-truedsson@pub.malmo.se
Cc: Charlotta Johansson; Peter Rosander
Subject: Lägesrapport inkl. idéskiss för åtgärder på Tessins väg

Attachments: ombyggnadsförslag Tess_HenrikW.jpg; ombyggnadsförslag Tess_Sergelsv1.jpg

ombyggnadsförslag 
Tess_HenrikW...

ombyggnadsförslag 
Tess_Sergels...

Hej,

Nedan följer en enkel lägesrapport:

Lägesrapport för projektet "Tessinsväg - ett mönsterexempel för hur barn kan medverka 
i processen om gatumiljöns förnyelse och i utvärderingen av effekten av ombyggnaden" 
är nu inne i en avgörande fas.

På basen av vår enkät till skolbarnen har vi arbetat fram idéskisser för 
åtgärdsförslag för de två mest angelägna platserna på Tessins väg vid kyrkan resp. vid 
rondellen vid Sergels väg.

I korsningen vid kyrkan föreslår vi att busskuddar anläggs ca 9 m före 
övergångsställena samt "öron" ut från trottoarerna för att skapa sikt, orienterbarhet, 
kortare passagesträcka och bättre samspel. Refugerna förlängs för att hindra fordon 
från att passera vid sidan av kudden. 
Erfarenheterna från Regementsgatan pekar på att 9 m mellan kudde och övergångsställe 
kan ge bättre samspel mellan bilförare och barn resp. 
äldre. Det är väldigt angeläget att få mera kunskap särskilt på denna punkt. Den 
västra kudden ligger i en kurva, vilket bör uppmärksammas vid detaljprojekteringen.

I korsningen med Sergels väg föreslår vi att rondellens överkörbara yta utökas 
så att den raka körlinjen för personbilar genom korsningen bryts och hastigheterna för 
personbilar fås ned avsevärt. Bredden på den körbara ytan i cirkulationsplatsen 
(bortsett från den överkörbara ytan som är avsedd för tung trafik) väljs så smal 
(enligt Per Strömberg  är lämplig körfältsbredd exkl. överkörbar bredd 2,5 m - 3 m, 
telefonsamtal 2004-02-04 ) att personbilister inte frestas att köra om cyklister utan 
väljer att lägga sig bakom dem.

I samband med detaljprojekteringen av båda platserna detaljstuderas 
sikttrianglarna på plats för att säkerställa att barnen ska se och synas, t.ex. kan 
det krävas att förbjuda parkering före övergångsställen på längre avstånd än 10 m.

Vi har sökt pengar för att genomföra utvärderingen av åtgärderna genom att 
jämföra med redan utförda föremätningar. Målet är att ta fram en ännu fylligare 
kunskapsbas  för hur barns trafikmiljö ska utformas och hur processen ska utformas för 
att barnen ska komma till tals.

Malmö ska ju vara ett mönster för andra kommuner i landet att se upp till, så nu 
gäller det att leva upp till det! Nu har ni chansen! Tacksam för att få feed-back på 
detta mail! Håll mig hela tiden uppdaterad på hur processen fortlöper, kanske behövs 
t.ex. en checklista för att få snurr på era interna rutiner för barnens bästa, som 
även andra kommuner kan ha nytta av?
- LaLe 







 

 
 
 
 



 
 

Bilaga E 
Fordonshastigheter mätt med laser och radar 
 
Tabell 1. Fordonshastigheter på Tessins väg. 
   skolsidan, västerut    Inte skolsidan, österut  
  12 m nedre ÖG övre ÖG 12 m övre ÖG nedre ÖG 
FÖRE OMBYGGNAD             
n  50 50   50   
medel (km/h)  35,78 36,42   35,00   
standardavvikelse  6,18 6,12   5,26   
std medel  0,87 0,87   0,74   
90-percentil  43 45   42   
          
95 % range medelv  34,07 34,72   33,54   
   37,49 38,12   36,46   
EFTER OMBYGGNAD             
n 117 132 121 39 45 46
medel (km/h) 23,75 22,48 27,42 23,56 23,89 31,24
standardavvikelse 5,84 4,91 4,64 4,22 4,36 4,92
std medel 0,54 0,43 0,42 0,68 0,65 0,73
90-percentil 30,0 28,0 33,0 29,4 30,0 37,0
          
95 % range medelv 24,81 23,31 28,25 24,89 25,16 32,66
  22,69 21,64 26,59 22,24 22,62 29,82

 
Tabell 2. Fordonshastigheter på Västra Kattarpsvägen. 
   skolsidan, söderut   Inte skolsidan, norrut  
   södra ÖG norra ÖG södra ÖG  
FÖRE OMBYGGNAD             
n  - 105  100  
medel (km/h)  - 33,88  32,88  
standardavvikelse  - 7,21  5,19  
std medel  - 0,70  0,52  
90-percentil  - 43,60  40,1  
        
95 % range medelv  - 35,26  33,90  
   - 32,50  31,86  
EFTER OMBYGGNAD        
n  58 89 155 
medel (km/h)  30,91 33,18 35,77 
standardavvikelse  4,64 8,49 8,71 
std medel  0,61 0,90 0,70 
90-percentil  38,00 44,0 49,00 
        
95 % range medelv  32,11 34,94 37,14 
   29,72 31,42 34,40 
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