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Förord 
Denna studie har genomförts på uppdrag av Vägverket Region Norr under hösten 2006. 
Kontaktpersoner på Vägverket har varit Gunnar Wikström och Peder Henriksson. 
 
Oktober, 2006 
Författarna  
 

Sammanfattning 
Fyra vägsträckor har studerats där en väg genom en by har smalnats av med intermittent linje 
eller spärrlinje. Syftet med avsmalningarna var att öka framkomligheten och säkerheten för 
oskyddade trafikanter. Skyltad hastighet har även sänkts på två av platserna. De studerade 
vägsträckorna är väg 597 i Björsbyn, väg 616 i Gäddvik och väg 550 och 551 i Roknäs. 
Slangdata från Vägverket Konsult med fordonsflöde och hastigheter har studerats deskriptivt. 
Sträckorna videofilmades för att fånga de olika trafikanternas beteenden och deras möten. 
Indata från videofilmningen sammanställdes manuellt i Excel. 

I princip alla fordonsförare på alla platser färdades på rätt sida om linjen när de färdades 
ensam på vägen. Det var vid möten någon fordonsförare gick ut över linjen. I Björsbyn gick 
ca 30 % av alla fordonsförare ut över spärrlinje vid möte med annat fordon, och i Roknäs 
väg 551 gick 79 % ut över spärrlinjen vid möte. I Gäddvik och Roknäs väg 550 gick inga 
fordonsförare ut över intermittent linje vid möte med annat fordon.  

De få fordonsförare som hade problem med andra fordon var av typen att fordon hade 
parkerat eller stannat längs vägen och det blev något trängre att köra förbi. Ingen av de 
observerade händelserna var konflikt enlig definitionen i svenska konfliktstudietekniken. 

Inga skillnader uppmättes av fordonsflödet i Gäddvik eller Roknäs väg 550. En minskning på 
ca 40 % av det totala fordonsflödet uppmättes på försökssträckan i Björsbyn. Likaså minskade 
det totala fordonsflödet med ca 18 % i Roknäs, väg 551. 

På väg 551 i Roknäs ändrades skyltad hastighet till rekommenderad hastighet 30 km/h. På den 
östra mätpunkten i Björsbyn på väg 597 ändrades skyltad hastighet från 70 km/h i första 
mättillfället till 50 km/h vid mätningen i september. Västra mätpunkten i Björsbyn har f o m 
12 juni 2006 hastighetsgräns 50 km/h, dvs. vid första mättillfället, tidigare var 
hastighetsgränsen 70 km/h. I Gäddvik och väg 550 i Roknäs förändrades inte de skyltade 
hastigheterna.  

Fordonshastigheterna sänktes något i Björsbyn och i Roknäs på väg 551 men hastigheterna 
var fortfarande för höga för att trafikmiljön ska vara säker.  

De flesta gående och cyklisterna färdades på rätt sida om vägen och på rätt sida om strecket 
som utgjorde avskiljare mellan körfält för fordon och GC-bana. 

Få problem mellan oskyddade trafikanter och fordonstrafik observerades och ingen av de 
observerade händelserna var konflikt enligt definitionen i svenska konfliktstudietekniken. 

Åtgärderna i Roknäs väg 551 har lett till protester från befolkningen, för de övriga platserna 
har det varit få kommentarer från trafikanterna. 

Åtgärderna på de fyra vägsträckorna bedöms ha gjort trafikmiljön säkrare för oskyddade 
trafikanter, men inte säker. Fortsatta studier bör följa. 
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Inledning 
 
Forskargruppen trafikteknik vid Luleå tekniska universitet har fått i uppdrag av Vägverket 
Region Norr att genomföra utvärdering av trafiksäkerhetshöjande åtgärder. De studerade 
åtgärderna är avsmalningar av vägar genom byar eller mindre samhällen för att öka 
säkerheten, framkomligheten och tryggheten för gående och cyklister, i vissa fall speciellt 
barn och ungdomar.  
 
Fyra vägsträckor har studerats där en väg genom en by har smalnats av med intermittent linje 
eller spärrlinje. Syftet med avsmalningarna var att öka framkomligheten och säkerheten för 
oskyddade trafikanter. Hastighetssänkningar har även genomförts på de tre platserna. De 
studerade vägsträckorna är väg 597 i Björsbyn, väg 616 i Gäddvik och väg 550 och 551 i 
Roknäs. 
 
Bakgrunden till att åtgärderna genomfördes i Björsbyn på väg 597 var att vägen utgör enda 
vägen för gående och cyklister mellan östra och västra delen av byn samt att Lira 
fotbollsklubb har sina fotbollsplaner i Björsbyn. Barn och ungdomar färdas till fots och cykel 
till fotbollsplanerna. Väg 597 används även av motionärer.  
 
Väg 616 i Gäddvik utgör en infart bl.a. från E4 till centrala Luleå och trafikeras av bilister och 
också cyklister, främst vuxna människor som fördas till och från arbetet. Åtgärderna 
genomfördes på väg 616 för att öka utrymmet för cyklisterna och även sänka 
fordonshastigheterna.  
 
I Roknäs har två vägar studerats; väg 551 som utgör vägen genom den långsträckta byn 
Roknäs samt väg 550 som utgör en del av förbindelsen mellan Roknäs och väg 373 som leder 
vidare in mot Piteå eller Arvidsjaur. Väg 551 har tät bebyggelse längs vägen och barn och 
ungdomar färdas på vägen. Ungdomar färdas från Edet via väg 550 till Sjulnässkolan i 
Roknäs. Åtgärderna på väg 550 och 551 genomfördes för att öka utrymmet för gående och 
cyklister och även sänka fordonshastigheterna.  
 
De åtgärder som infördes på de fyra vägsträckorna är relativt obeprövade i Sverige. Målet 
med studien är att utvärdera effekten av åtgärderna med avseende på gåendes och cyklisters 
säkerhet och framkomlighet, samt effekten på fordonstrafikens hastighetsefterlevnad och 
framkomlighet. 
 

Platsbeskrivning 

Björsbyn 
 
Väg 597 går genom byn Björsbyn i Luleå kommun. Försökssträckan är ca 1 km lång och har 
en bredd på 6,5 m, se figur 1. Under försöksperioden har vägen sänkt hastighetsgräns från 
70 till 50 km/h. Genom att måla en heldragen linje kompletterad med sidoskärmar har en 
gång- och cykelväg skapats med en bredd av ca 2 m på vägens södra halva. Resterande 
utrymme på 4,5 m används av fordon. Vägbredden är nog bred för att två personbilar ska 
kunna mötas enligt dimensionerande trafiksituation, 30 km/h (VGU, 2006), se figur 2. 
Sträckan trafikeras ofta av oskyddade trafikanter på väg till den närbelägna fotbollsplanen. 
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Det finns just nu ingen mark tillgänglig för andra åtgärder vilket har gjort det svårt att i 
nuläget välja andra lösningar än de genomförda. 
 

 
Figur 1 Försöksträcka väg 597 Björsbyn. 
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Figur 2 Försöksträcka väg 597 Björsbyn efter ombyggnad. 
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Gäddvik 
 
Väg 616 är en av Luleås viktiga infartsleder från väg E4 och nyttjas till stor del av trafik 
inkommande från söder. Speciellt morgon och kväll förekommer ett stort flöde av fordon. 
Under främst barmarksperioden nyttjas vägen även av oskyddade trafikanter och då speciellt 
cyklister. Ett antal busshållplatser som trafikeras både av lokaltrafik och länstrafik finns längs 
vägen. 
 
Längs försökssträckan som är ca 2,5 km lång har på respektive sida målats cykelfältslinjer 
som åtskiljer ett 1,25 m brett cykelfält från övrig trafik. Cykelfältet ska användas av gående, 
cyklister och mopeder klass II. Andra fordon får endast korsa det. Vägen är totalt 9 m bred 
vilket innebär att fordonens körfält har en bredd på 6,5 m tillsammans. Vägen är 
hastighetsbegränsad till 70 km/h längs större delen av försökssträckan förutom den östra delen 
som har 50 km/h där den ansluter en cirkulationsplats, se figur 4.  

 

Figur 3. Principskiss 
cykelfält. 

 1,25m      6,5 m     1,25m  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4. Försökssträcka väg 616 Gäddvik. 
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Figur 5. Försökssträcka väg 616 Gäddvik efter målning. 
 

Roknäs 
 
Byn Roknäs i Piteå kommun har ca 1000 invånare och ligger ca 1,5 mil väster om 
centralorten. I Roknäs närområde finns ett flertal mindre byar. Roknäs har viss service som 
affär, bank och bensinstation. I den intilliggande byn Sjulnäs finns grundskola för årskurs 4-9. 
Två försökssträckor på väg 550 och 551 har undersökts. 
 
Försöket avser att på en 4,7 km lång sträcka längs väg 551 genom hela Roknäs på båda sidor 
om vägen måla heldragna linjer för att tydliggöra var de oskyddade trafikanterna ska färdas. 
Utrymmet blir ett fält för gående och cyklister samt mopeder klass II. Vägens totala bredd är 
5,5 m. Med målade heldragna linjer på respektive sida minskade körfältet för bilar till 3,25 m 
då varje sidoutrymme blev 1,1 m. Tidigare hastighetsgräns 50 km/h ändrades till 
rekommenderad hastighet 30 km/h. Mötesplatser för fordonstrafiken anlades på sådant 
avstånd att de anpassades för fordonsförares siktsträckor. 
 

 
Figur 6. Roknäs väg 551 efter ommålning. 
 
Längs en ca 600 m lång sträcka av väg 550 mellan vägskälet till Edet och strax norr om 
Lillpiteälven har en intermittent linje målats på vägens båda sidor, för ett 1,25 m brett 
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cykelfält från övrig trafik, för gång- och cykeltrafik samt mopeder klass II. Vägen är totalt 
9 m bred vilket innebär att fordonens körfält har en bredd på 6,5 m tillsammans. Gällande 
hastighetsbegränsning 90 km/h utom vid den nordligaste delen från korsningen med väg 551, 
där 70 km/h gäller. 
 
 

 
Figur 7. Försökssträckor väg 550 och 551 Roknäs. 
 
 

Metod  
 
Slangdata från Vägverket Konsult med fordonsflöde och hastigheter har studerats deskriptivt. 
Data avser före och efter det att åtgärderna gjordes. 
 
Sträckorna videofilmades för att fånga de olika trafikanternas beteenden och deras möten. 
Indata från videofilmningen sammanställdes manuellt i Excel. De parametrar som har 
studerats per plats beskrivs i bilaga A. Observera att materialet från de olika platserna per 
sträcka har aggregerats. Det innebär att en trafikant som har färdats längs hela den studerade 
sträckan kan ha räknas flera gånger i beteendestudier, men inte i flödesräkningarna. 
 
Kodningen av materialet från platserna stratifierades så att beteenden för alla oskyddade 
trafikanter kodades och för en del av fordonsförarna i det samlade materialet. Materialet från 
de fyra vägsträckorna användes för konfliktstudier enligt svenska konfliktstudietekniken 
(enligt Almqvist och Ekman, 1999) med avseende på alla trafikanter, dvs. oavsett 
transporslag. Vägsträckorna i Gäddvik och Roknäs videofilmades kl. 7.30-9.00 och tre 
sammanhängande timmar i tidsintervallet kl. 13.30-17.00, de tider då barn och ungdomar 
fördas till och från skolan och vuxna färdas till och från arbete. Väg 597 videofilmades 
kl. 16.45-19.45, tider som var anpassade till då barn och ungdomar förväntades färdas till och 
från Liras fotbollsplaner i Björsbyn. Tiderna baserades på uppgifter från Liras fotbollsklubb 
avseende tränings- och matchscheman. Videfilmningarna genomfördes under uppehållsväder. 
Datum och mängd material från platserna framgår i tabellerna nedan. 
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Tabell 1 Samlat och kodat videomaterial Björsbyn. 
  Tors 17 aug 2006  Ons 23 aug 2006 
   16.45-18.15 18.15-19.45    16.40-18.10 18.15-19.45 

väg 597, Björsby byagård mot Ö  x x   x x 

väg 597, kommunens växthus mot Ö  x x   x x 

 
 
Tabell 2 Samlat och kodat videomaterial Gäddvik. 

 
Mån 21 aug 

2006  
Tis 22 aug   

2006  
Ons 23 aug 

2006 
  14.00- 17.00  7.30-9.00 13.30-15.00 15.00-17.00   7.30-9.00 
väg 616, korsning mot E4 mot V x       

väg 616, mitten mot E4 mot V   x     

väg 616 mitten mot Kallax mot Ö     x   

väg 616, Kallax mot Gäddvik mot V            x 

 
 
Tabell 3. Samlat och kodat videomaterial Roknäs. 
  Tis 26 sept 2006   Ons 27 sept 2006 
    14.00-16.30   7.30-9.00 13.30-15.00 15.00-16..30 

väg 550 Roknäs, vsk Edet, mot norr   x  x x x 

väg 550 Roknäs, vid Lillpiteälven   x  x   

väg 551 Roknäs, längst mot väster   x  x x x 

väg 551 Roknäs, mitten mot väster   x  x x x 

väg 551 Roknäs, mitten mot öster   x  x x x 

väg 551 Roknäs, vid OK     x   x x x 
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Resultat 

Flöden 

Flöden slangar 
 
Flöden av fordonstrafiken har mätts under två tidsperioder med slangräknare. Mätningarna 
utfördes av Vägverket Konsult. Den första mätningen skedde i mitten på juni 2006 innan 
några åtgärder vidtagits på de aktuella platserna. Den andra mätningen skedde i september 
samma år under försökens varaktighet. Samtliga mätningar har skett under minst en vecka och 
under barmarksförhållanden. Inga skillnader uppmättes i Gäddvik eller Roknäs väg 550. En 
minskning på ca 40 % av det totala fordonsflödet uppmättes på försökssträckan i Björsbyn. På 
sträckan i Björsbyn sänktes den skyltade hastigheten från 70 km/h till 50 km/h mellan de två 
mätningarna. Det totala fordonsflödet minskade även i Roknäs, väg 551 med ca 18 %. 
 
Minskningen av trafiken i Björsbyn kan ha flera förklaringar än åtgärderna; 
trädgårdsförsäljningen i handelsträdgården är intensiv under juni månad vilket genererar en 
hel del trafik, lika så kommunens trädgårdsanläggning. Badsäsongen kan också påverka då 
badet i Zinksundet kan generera trafik under juni och juli månad. Men förändringen kan även 
bero på att färre föräldrar skjutsade sina barn till fotbollsträningen när de kan cykla. Ryktet 
om avsmalningen kan även ha fått många att välja andra vägar. Det behövs mer mätningar i 
Björsbyn för att säkerställa eventuella förändringar som beror på åtgärderna. 
Trafikminskningen i Roknäs väg 551 bedöms vara helt i linje med den årliga fluktuationen. 
 

 
Figur 8. Mätplatser väg 597 i Björsbyn. 
 
 
Tabell 4 Fordonsflöden väg 597 Björsbyn. 
Veckomedeltrafik samtliga fordon lastbilar 
 juni september juni september 
Björsbyn  västra mätpunkten, 50 km/h 1432 856 59 38 
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Tabell 5 Fordonsflöden väg 597 Björsbyn. 
Veckomedeltrafik samtliga fordon lastbilar 

 juni 
70 km/h 

september  
50 km/h 

juni  
70 km/h 

september 
50 km/h 

 Björsbyn väg 597, östra mätpunkten, 50/70 km/h 1420 866 60 40 
 
 

 
Figur 9. Mätplatser väg 616 i Gäddvik. 
 
 
Tabell 6 Fordonsflöden väg 616 Gäddvik. 
Veckomedeltrafik samtliga fordon lastbilar 
 juni september juni september 
Gäddvik  västra mätpunkten 10475 9917* 751 764* 
Gäddvik  östra mätpunkten 10496 10324 714 669 
* enstaka timmar bortfall. 
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Figur10. Mätplats väg 550 Roknäs. 
 
Tabell 7 Fordonsflöden väg 550 Roknäs, 90 km/h. 
Veckomedeltrafik samtliga fordon lastbilar 
 juni september juni september 
Roknäs väg 550 mellan väg 551 och 557 2104 2022 94 113 
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Figur 11. Mätplatser väg 551 i Roknäs. 
 
 
Tabell 8 Fordonsflöden väg 551 Roknäs, 50/30 km/h**. 
Veckomedeltrafik samtliga fordon lastbilar 
 Juni 50 September 30 Juni 50 September 30 
Roknäs väg 551, västra mätpunkten 858 717 24 25 
Roknäs väg 551, östra mätpunkten 1318 1060 38 45 
**50 km/h skyltad hastighet, 30 km/h rekommenderad hastighet. 
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Flöden, filmkodning 
 
Vid ett antal utvalda platser har samtliga fordon och oskyddade trafikanter räknats manuellt. 
Tabell 9 nedan redovisar de antal som totalt passerat i båda riktningar under redovisad 
tidsrymd på respektive försöksplats. Platserna har filmats främst under de perioder då flest 
fordon och oskyddade trafikanter passerar, på morgonen och på eftermiddagen/kvällen. Vilka 
tider som totalt filmats framgår av tabell 1, 2 och 3. 
 
 
Tabell 9 Antal filmkodade passager. 
 

Björsbyn, 
väg 597 

Gäddvik, 
väg 616 

Roknäs, väg 
550 

Roknäs, väg 551 
västra delen 

Roknäs, väg 551 
östra delen 

antal studerade 
timmar: 6  1,5 6 6 6 

gående 28 1 12 8 28 
gående/h 4,7 0,7 2 1,3 4,7 
cyklister 133 26 10 12 32 
cyklister/h 22,2 17,3 1,7 2 5,3 
pb 212 1686 882 150 402 
pb/h 35,3 1124 147 25 67 
lb 4 55 26 6 15 
lb/h 0,7 36,7 4,3 1 2,5 
buss 0 20 17 14 14 
buss/h - 13,3 2,8 2,3 2,3 
moped 2 mc 19 28 11 33 
moped/h 0,3 mc/h 12,7 4,7 1,8 5,5 
traktor 0 0 3 4 5 
traktor/h - - 0,5 0,7 0,8 
inlines 17 0 0 0 0 
inlines/h 2,8 - - - - 
Totalt 396 1807 978 205 529 
Totalt/h 66 1205 163 34 88 
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Hastigheter 
Hastigheter har mätts med slangräknare samtidigt som fordonsflöden. Mätningarna utfördes 
av Vägverket Konsult. Mätplatserna är identiska med flödesmätningarna. För detaljerad 
beskrivning av platserna, se avsnittet om fordonsflöden slangmätningar. 
 
Tabellerna nedan redovisar både medelhastighet, 85-percentilen samt andel fordon som 
överskridit den skyltade hastigheten. Medelhastighet för hastighetsöverträdelser samt aktuell 
skyltad hastighet finns även redovisade. Hastigheterna uttryckt i 85-percentil har minskat 
något i Björsbyn och Roknäs väg 551 men det är tydligt att de verkliga hastigheterna var 
fortfarande ofta långt över de skyltade hastigheterna efter åtgärder. I Roknäs väg 551 
ändrades skyltad hastighet från 50 km/h till rekommenderad 30 km/h. Notera att den östra 
mätpunkten i Björsbyn på väg 597 hade en ändrad skyltad hastighet från 70 km/h till 50 km/h 
vid mätningen i september. Västra mätpunkten i Björsbyn har f o m 12 juni 2006 
hastighetsgräns 50 km/h, dvs. vid mättillfället, tidigare var hastighetsgränsen 70 km/h. 
Hastigheterna sänktes inte i Roknäs på väg 550 eller i Gäddvik.  
 
Tabell 10 Hastigheter (km/h) väg 597 Björsbyn, västra mätpunkten, 50 km/h vid båda mättillfällena. 
 samtliga fordon lastbilar 
 juni september juni september 
Medelhastighet km/h, samtliga fordon och lastbilar 55 52 51 50 
85-percentil, km/h 65 62 61 59 
Andel (%) fordon som överskridit skyltad hastighet 72  55 57 43 
Medelhastighet för överträdelser, km/h 60 59 58 58 
 
 
Tabell 11 Hastigheter (km/h) väg 597 Björsbyn, östra mätpunkten, 70/50 km/h. 
 samtliga fordon lastbilar 

 juni 
70 km/h 

september 
50 km/h 

juni 
70 km/h 

september 
50 km/h 

 Medelhastighet km/h, samtliga fordon och lastbilar 67 60 60 58 
85-percentil, km/h 79 75 74 71 
Andel (%) fordon som överskridit skyltad hastighet 37 22  25 17 
Medelhastighet för överträdelser, km/h 79 80 78 77 
 
 
Tabell 12 Hastigheter (km/h) väg 616 Gäddvik, västra mätpunkten 70 km/h. 
 samtliga fordon lastbilar 
 juni september juni september 
 Medelhastighet km/h, samtliga fordon och lastbilar 74 74 74 74 
85-percentil, km/h 82 82 82 82 
Andel (%) fordon som överskridit skyltad hastighet 63 64  66  69 
Medelhastighet för överträdelser, km/h 79 78 78 78 
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Tabell 13 Hastigheter (km/h) väg 616 Gäddvik, östra mätpunkten, 50 km/h. 
 samtliga fordon lastbilar 
 juni september juni september 
 Medelhastighet km/h, samtliga fordon och lastbilar 57 58 57 58 
85-percentil, km/h 65 66 64 66 
Andel (%) fordon som överskridit skyltad hastighet 84 87 85 89 
Medelhastighet för överträdelser, km/h 59 60 59 60 
 
 
Tabell 14 Hastigheter (km/h) väg 551 Roknäs, västra mätpunkten, 30/50 km/h**. 
 samtliga fordon lastbilar 

 Juni  
50 km/h 

September 
30 km/h 

Juni 
50 km/h 

September 
30 km/h 

 Medelhastighet km/h, samtliga fordon och lastbilar 54 48 54 48 
85-percentil, km/h 65 59 62 58 
Andel fordon som överskridit skyltad hastighet 64 40 72 42 
Medelhastighet för överträdelser, km/h 60 59 58 58 
**50 km/h skyltad hastighet, 30 km/h rekommenderad hastighet 
 
 
Tabell 15 Hastigheter (km/h) väg 551 Roknäs, östra mätpunkten, 30/50 km/h**. 
 samtliga fordon lastbilar 

 juni  
50 km/h 

September 
30 km/h r 

juni  
50 km/h 

September 
30 km/h 

 Medelhastighet km/h, samtliga fordon och lastbilar 48 44 45 43 
85-percentil, km/h 58 54 54 52 
Andel (%) fordon som överskridit skyltad hastighet 41 25 28 21 
Medelhastighet för överträdelser, km/h 57 57 55 56 
**efter åtgärd 50 km/h skyltad hastighet, 30 km/h rekommenderad hastighet 
 
 
Tabell 16 Hastigheter (km/h) väg 550 Roknäs, 90 km/h. 
 samtliga fordon lastbilar 
 juni september juni september 
 Medelhastighet km/h, samtliga fordon och lastbilar 86 87 84 85 
85-percentil, km/h 99 99 97 96 
Andel (%) fordon som överskridit skyltad hastighet 39 38 28 30 
Medelhastighet för överträdelser, km/h 100 100 100 99 
 
Jämfört med andra åtgärder kan de uppvisade hastighetssänkningarna som effekt av 
åtgärderna i Björsbyn och väg 551 i Roknäs beskrivas som stora. Enbart sänkningar i skyltad 
hastighet utan fysiska åtgärder har i tidigare studier visat på mindre hastighetsförändringar. I 
dessa tidigare studier resulterade sänkningar i skyltad hastighet en sänkning på 2-7 % dvs. 2-
4 km/h. 
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Eftersom körbanan på väg 616 i Gäddvik har en bredd på 6,5m har inte tillgängligheten 
minskat. Därför kan man troligtvis inte förvänta sig någon större skillnad på hastigheterna. 
För att uppnå en sänkning av hastigheterna måste troligen bredden minskas ytterligare. 
 
Verkliga sänkningarna av medelhastighet i Björsbyn blev 3-7 km/h för samtliga fordon efter 
åtgärder, och i Roknäs väg 551 blev sänkningarna av medelhastigheten 4-6 km/h. 
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Trafikantbeteenden 

Fordonsförare 
 
I princip alla fordonsförare på alla platser färdades på rätt sida om linjen när de färdades 
ensam på vägen. Det var vid möten någon fordonsförare gick ut över linjen. I Björsbyn gick 
ca 30 % av alla fordonsförare ut över spärrlinje vid möte med annat fordon, och i Roknäs väg 
551 gick 79 % ut över spärrlinjen vid möte. I Gäddvik och Roknäs väg 550 gick inga 
fordonsförare ut över intermittent linje vid möte med annat fordon, se tabell 17.  
 
Tabell 17. Andel fordonsförare som körde över linje vid möte med annat fordon. 

 Antal fordon Andel (%) fordon som gick över linjen 
 

Björsbyn Byagård 50 
25( något missvisande då åtgärden är 
bara på en sida av vägen) 
 

Björsbyn kommunens växthus 82 
33( något missvisande då åtgärden är 
bara på en sida av vägen) 
 

Gäddvik 
Alla fordon körde på rätt sida om intermittent linje 
 

Roknäs 550 Alla fordon körde på rätt sida om intermittent linje 
 

Roknäs 551 298 
99 över linje 
79 över spärrlinje 
 

 
På väg 551 genom Roknäs skedde 60 av de 298 mötena på mötesplats, dvs. 20%. Med andra 
ord, de flesta eller ca 80 % av fordonsförarna möttes inte på mötesplats, se exempel i figur 12. 
 

 
Figur 12. Fordon i möte i Roknäs. 
 
Hur ofta fordonsförarna gick ut över linjen när de mötte annat fordon går också att utrycka i 
möten, dvs. vid ett möte, gick något fordon ut över linjen? Kodning av den typen 
genomfördes för 3 h data på sträckan vid kommunens växthus i Björsbyn. Antalet möten 
mellan fordon var 41 st., och i 27 av dessa gick ett fordon ut över spärrlinjen, dvs. vid 66 % 
av alla möten, se exempel i figur 13. De flesta studerade mötena skedde mellan två 
personbilar. Vägbredden är 4,5 m vilket egentligen är nog brett för att två personbilar ska 
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kunna mötas, däremot blir det trångt vid möte med ett bredare fordon som t.ex. en lastbil. Vid 
fordonsmötena i Björsbyn var alltid de inblandade fordonens hastighet låg eller väldigt låg.  
 

 
Figur 13. Fordon i möte i Björsbyn. 
 
 
Tabell 18. Andel(%) fordonsförare som hade något problem med annat fordon. 

 Totalt antal  Andel med problem vid möte med 
fordon 

Björsbyn 60  5 
Gäddvik Inga problem 
Roknäs 550 Inga problem 
Roknäs 551 298  6 
 
De få fordonsförare som hade problem med andra fordon var av typen att fordon hade 
parkerat eller stannat längs vägen och det blev något trängre att köra förbi. Ingen av de 
observerade händelserna var konflikt enlig definitionen i svenska konfliktstudietekniken. 
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Oskyddade trafikanter 
 
Totalt har 596 gående, cyklister, mopedister eller personer som åker inlines studerats på de 
fyra vägsträckorna, se tabell 19 nedan. 
 
Tabell 19. Antal oskyddade trafikanter per plats. 
 Cyklister Gående Inlines/rullskidor Moped Totalt 
Björsbyn 151 34 21 3 209 
Gäddvik 89 1   90 
Roknäs 550 17 22  28 67 
Roknäs 551 94 42  94 230 
Totalt 351 99 21 125 596 
 
I Björsbyn och Gäddvik var de flesta oskyddade trafikanterna som färdades på vägen 
cyklister. Björsbyvägen användes även av motionärer som färdades med inlines eller 
rullskidor. Moped var ett vanligt färdsätt i Roknäs. Resultaten nedan avser gående och 
cyklister. 

Gående 
Alla gående i Björsbyn och den enda observerade gående i Gäddvik gick på rätt sida av 
vägen. I Roknäs var det vanligare att man inte gjorde det, en person på väg 550 och 15 
personer på väg 551. Det var även vanligast att man färdades på rätt sida om strecket. 
 
Av de totalt fyra gående som observerades ha någon sorts problem med fordon var två i 
Björsbyn och två i Roknäs på väg 550. Ingen av de observerade händelserna var konflikt enlig 
definitionen i svenska konfliktstudietekniken. Det var tillfällen då fordon korsade spärrlinjen 
eller höll ut för gående, de bedöms alla som lindriga händelser. I Björsbyn gick en personbil 
ut över spärrlinjen i närhet av en gående i de två händelserna. I Gäddvik väg 550 saktade bil 
in och höll ut mot mitten av vägen eftersom två gående gick i bredd. Gående hade aldrig 
någon typ av problem med annan oskyddad trafikant.  
 
Tabell 20. Gående som färdades på rätt sida om vägen och streck, och gående som hade någon typ av problem 
med annan trafikant. 

 
Totalt 
antal 

Andel som färdas på 
rätt sida om vägen  

Andel som färdas på 
rätt sida om streck 

 Andel med problem 
vid möte med fordon 

Björsbyn 34 100  94  6 
Gäddvik 1 100  100  0 
Roknäs 550 22 91  73  9 
Roknäs 551 42 64  93  0 
Totalt 99 83  89  4 
 

Cyklister 
Även de flesta cyklisterna färdades på rätt sida om vägen, och också på rätt sida om strecket.  
 
Fyra cyklister som hade problem när de färdades i Björsbyn fick köra ut i körbanan för en bil 
som hade parkerat på GC-banan, och för en cyklist fick en bil sakta in som åkte ut på vägen. 
Även i Roknäs åkte cyklisterna ut i körbanan. I Gäddvik mötte en cyklist som cyklade på 
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vänster sida en moped som fick köra ut i körbanan. Ingen av de observerade händelserna var 
konflikt enlig definitionen i svenska konfliktstudietekniken. 
 
Tabell 21. Cyklist som färdades på rätt sida om vägen och streck, och cyklist som hade någon typ av problem 
med annan trafikant. 

 
Totalt 
antal 

Andel som färdas på 
rätt sida om vägen  

Andel som färdas på 
rätt sida om streck 

 Andel med problem 
vid möte med fordon 

Björsbyn 151 99  90  3 
Gäddvik 89 92  99  1 
Roknäs 550 17 100  82  12 
Roknäs 551 94 93  89  2 
Totalt 351 95  92  3 
 

Konflikter 
 
Inga konflikter observerades under de studerade tidsperioderna.  
 

Respons från trafikanter 
 
Några telefonsamtal har kommit till Vägverket från personer som lämnat synpunkter på 
åtgärderna i Björsbyn, vägen ansågs vara för smal för att mötas på för två personbilar. Ett 
något större antal telefonsamtal har kommit från fordonsförare som velat veta om, när och hur 
man får korsa den heldragna spärrlinjen. Lira fotbollsklubb (Blomquist, 2006) genomförde en 
mindre enkät via e-post till föräldrar till barn som spelar fotboll på planerna i Björsbyn. Av de 
48 svarande tyckte 45 av de svarande att åtgärderna har lett till en säkrare trafikmiljö. 22 av 
de svarande såg dock nackdelar med åtgärderna. Nackdelarna beskrevs som för smal väg (9 
st), substitut för riktig cykelbana (6 st), falsk säkerhet (3 st), konerna inte på plats (3st) och ser 
barnen dåligt vid mörker (1 st). Många angav även att vid möte passerar fordon spärrlinjen in 
på cykelbanan eftersom vägen är för smal.  
 
Inga klagomål från någon trafikantgrupp har kommit på åtgärderna i Gäddvik. 
Cykelfrämjandet har tydligt uttryckt gillande till åtgärderna. 
 
Några telefonsamtal och e-brev positiva till åtgärderna har inkommit till Vägverket om 
åtgärderna på Roknäs väg 551. Åtgärderna har även lett till protester från fordonsförare. 
Boende i Roknäs med omnejd initierade en namninsamling med titeln ”Något måste göras 
med åtgärderna i Roknäs”, dvs. åtgärderna ansågs inte fungera bra för fordonsförare. 640 
namnunderskrifter lämnades till Vägverket. Synpunkter från bilisterna ledde till att 
mötesplatser anlades tätare. Bilister som har klagat har ändå uttryckt tydligt att de är positiva 
till rekommenderad hastighet 30 km/h men ofta med åsikten att man hellre sett andra åtgärder, 
t.ex. väggupp. Inga klagomål har kommit på åtgärderna i Roknäs väg 550. 
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Slutsats/Diskussion 
 
På ingen av de studerade platserna observerades någon konflikt. Åtgärderna verkar fungera 
bra med avseende på oskyddade trafikanters framkomlighet. Hastigheterna sänktes något i 
Björsbyn och i Roknäs på väg 551 men hastigheterna var fortfarande för höga för att 
trafikmiljön ska vara säker enligt definitionen för god trafiksäkerhet beskrivet i verklig 
fordonshastighet uttryckt i percentil, dvs. det samband som beskrivs i krockvåldskurvan. I 
Gäddvik och på väg 550 i Roknäs sänktes inte hastigheterna alls. 
 
I Björsbyn var fordonsförares regelefterlevnad med avseende på överträdelse av spärrlinje inte 
bra, ca 30 % korsade spärrlinjen vid något tillfälle vid möte. Det samma observerades i 
Roknäs på väg 551 genom byn, 79 % korsade spärrlinjen vid något tillfälle vid möte. 
Mötesplatserna användes således inte vid möten Roknäs på väg 551. Fordonsförarna i 
Gäddvik och Roknäs väg 550 korsade sällan den intermittenta linjen. 
 
Åtgärderna i Björsbyn har varit positiva med avseende på trafikantbeteenden och 
fordonshastigheter, men för många fordonsförare korsade spärrlinjen. Detta trots att de flesta 
studerade mötena skedde mellan två personbilar. Vägbredden är 4,5 m vilket egentligen är 
nog brett för att två personbilar ska kunna mötas i 30 km/h, den dimensionerade 
trafiksituationen. 
 
Den åtgärdade sträckan på väg 551 genom Roknäs är drygt fyra km lång. Byn är långsträckt 
med tät bebyggelse längs de fyra km, och av den anledningen är en hastighetssänkning till 
30 km/h inte oväntad eller orimlig. En permanent hastighetssänkning till 30 km/h på en så 
lång sträcka är ovanligt eftersom det är sedan tidigare känt att det är ofta svårt för 
fordonsförare att hålla hastigheten på en så lång sträcka, därför har man valt rekommenderad 
hastighet. Det verifierades av hastighetsmätningarna; fordonshastigheterna översteg den 
rekommenderade. Åtgärderna i Roknäs väg 551 har varit positiva i vissa avseenden 
beträffande trafikantbeteenden, men för många fordonsförare korsade spärrlinjen. Placeringen 
av mötesplatserna påverkade troligtvis fordonsförares benägenhet att korsa spärrlinjen, det var 
för glest mellan mötesplatserna i första versionen av utformningen. Synpunkter från bilisterna 
ledde till att mötesplatser anlades tätare. Studien utfördes då det var glesare mellan 
mötesplatserna, tätare avstånd mellan mötesplatserna kan öka fordonsförarnas 
regelefterlevnad men det är något som bör studeras vidare. I VGU (2004) står att ”Märket 
riktas lämpligen åt båda hållen och mötesplatser bör placeras så att vägavsnittet mellan 
mötesplatserna kan överblickas”.  
 
 Med åtgärden i Roknäs väg 551 har de olika anspråken från oskyddade trafikanter och 
fordonsförare inte jämkats ihop ännu enligt denna studie. Förhoppningen med åtgärderna på 
väg 551 var att flödet på vägen skulle minska. Alternativet för den trafiken, väg 373, 
Arvidsjaur-Piteå, har tidigare byggts om. 
 
Gemensamt för både åtgärderna i Björsbyn och Roknäs väg 551 är att det är fordonsförarnas 
klagomål på standarden för fordonstrafiken som hittills har märkts mest, tex. i enkäten till 
fotbollsföräldrarna och i namninsamlingen i Roknäs. De oskyddade trafikanternas åsikter har 
alls inte hörts i samma utsträckning. En undersökning som fångar även de oskyddade 
trafikanternas åsikter är därför nödvändig. 
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Ett liknande försök som dem i Björsbyn väg 597 och Roknäs väg 551 genomförs även i 
Bonäs, Dalarna, väg 1001 (Vägverkets hemsida, 2006), men utvärderingen av de åtgärderna 
pågår fortfarande.  
 
Åtgärderna på väg 616 genom Gäddvik och väg 550 genom Roknäs bedöms som lyckade och 
bör kunna användas även i framtiden. Körfälten är nog breda för att fordonstrafiken ska kunna 
mötas obehindrat. Vägarna bedöms ha blivit säkrare men är inte ännu säkra. Utformningen är 
inte säker enligt allmänna utformningsråd med avseende på oskyddade trafikanters säkerhet, 
t.ex. skulle en avskiljande remsa mellan fordonstrafik och oskyddade trafikanter av viss bredd 
vara nödvändig för det (VGU, 2004). Men eftersom fordon inte korsade den intermittenta 
linjen enligt denna studie så kan säkerheten och tryggheten bedömas vara bättre för 
oskyddade trafikanter jämfört med tidigare utformning. 
 
Studierna har gjorts en kort tid efter genomförandet av åtgärderna på de fyra vägsträckorna. 
Det kan finnas anledning att studera åtgärderna även en tid senare då tillvänjning hos 
trafikanterna kan leda till förändrade beteenden och åsikter, vilket t.ex. skedde efter det att 
väg 692 genom Råneå, Luleå kommun byggdes om. Åtgärderna på de fyra vägsträckorna 
bedöms ha gjort trafikmiljön säkrare för oskyddade trafikanter, men inte säker. Åtgärderna är 
en första förändring av vägmiljön för att öka säkerheten och tryggheten för oskyddade 
trafikanter. Utformningarna kan utvecklas vidare.  
 
Hur de genomförda ombyggnationerna fungerar med snö- och isbelagd körbana vintertid är 
inte känt. Snön kan skymma de målade linjerna och plogningen kan inverka på vägrenens 
bredd. Samtidigt är exponeringen av gående och framförallt cyklister mindre. Fortsatta studier 
bör följa. 
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Björsbyn
Trafikantstudier genomförs på två delsträckor av Björsbyvägen. En trafikant kan således 
räknas två gånger.

Alla trafikanter på en sträcka kodas 
enlig följande:

Beskrivning fotgängare:
-Ålder
-Färdas ensam eller i grupp
-Ålder på äldsta personen i grupp
-Färdas på rätt sida av vägen
-Ev korsande av heldragna linjen ut på
körbanan 

Beskrivning cyklist:
- Ålder
- Färdas ensam eller i grupp
- Ålder på äldsta personen i grupp
- Färdas på rätt sida av vägen
-Ev korsande av heldragna linjen ut på
körbanan 
-Cykelhjälm

Beskrivning fordon:
-Fordonstyp
-Färdas på rätt sida heldragna strecket
-Ev korsande av heldragna linjen ut på gc-
bana

1. Fordon 
möts utan 
problem*

2. Med 
problem, 
beskriv 
problemet

1. Fordon möts 
utan problem 
med cyklist(er) 
eller gående 
närvarande

2. Med problem*, 
beskriv 
problemet

1. Cyklister 
möts utan 
problem*

2. Med 
problem, 
beskriv 
problemet

1. Cyklist och 
gående möts 
utan 
problem*

2. Med 
problem, 
beskriv 
problemet

Alla möten på sträckan mellan trafikanter kodas enlig 
följande:

Björsbyn
Trafikantstudier genomförs på två delsträckor av Björsbyvägen. En trafikant kan således 
räknas två gånger.

Alla trafikanter på en sträcka kodas 
enlig följande:

Beskrivning fotgängare:
-Ålder
-Färdas ensam eller i grupp
-Ålder på äldsta personen i grupp
-Färdas på rätt sida av vägen
-Ev korsande av heldragna linjen ut på
körbanan 

Beskrivning cyklist:
- Ålder
- Färdas ensam eller i grupp
- Ålder på äldsta personen i grupp
- Färdas på rätt sida av vägen
-Ev korsande av heldragna linjen ut på
körbanan 
-Cykelhjälm

Beskrivning fordon:
-Fordonstyp
-Färdas på rätt sida heldragna strecket
-Ev korsande av heldragna linjen ut på gc-
bana

*problem innebär konfliktliknande 
situation, konflikt eller kollision

1. Fordon 
möts utan 
problem*

2. Med 
problem, 
beskriv 
problemet

1. Fordon möts 
utan problem 
med cyklist(er) 
eller gående 
närvarande

2. Med problem*, 
beskriv 
problemet

1. Cyklister 
möts utan 
problem*

2. Med 
problem, 
beskriv 
problemet

1. Cyklist och 
gående möts 
utan 
problem*

2. Med 
problem, 
beskriv 
problemet

1. Fordon 
möts utan 
problem*

2. Med 
problem, 
beskriv 
problemet

1. Fordon möts 
utan problem 
med cyklist(er) 
eller gående 
närvarande

2. Med problem*, 
beskriv 
problemet

1. Cyklister 
möts utan 
problem*

2. Med 
problem, 
beskriv 
problemet

1. Cyklist och 
gående möts 
utan 
problem*

2. Med 
problem, 
beskriv 
problemet

Alla möten på sträckan mellan trafikanter kodas enlig 
följande:

Bilaga A:1 

*problem innebär konfliktliknande 
situation, konflikt eller kollision

situation, konflikt eller kollision 

 

 *problem innebär konfliktliknande 

 



 

 

ga högt fordonsflöde kodas inte alla 
fordon. Alla fordon räknas men bara de som 
är inblandad i problem kodas.

1. Fordon 
möts utan 
problem

2. Med 
problem, 
beskriv 
problemet

1. Fordon möts 
utan problem 
med cyklist(er) 
eller gående 
närvarande

2. Med problem, 
beskriv 
problemet

Gäddvik
Trafikantstudier genomförs på tre delsträckor av Gäddviksvägen, nr 661. En trafikant kan 
således räknas tre gånger.

Alla trafikanter på en sträcka kodas 
enlig följande:

Beskrivning fotgängare:
-Ålder
-Färdas ensam eller i grupp
-Ålder på äldsta personen i grupp
-Färdas på rätt sida av vägen
-Ev korsande av linjen ut på körbanan 

Beskrivning cyklist:
- Ålder
- Färdas ensam eller i grupp
- Ålder på äldsta personen i grupp
- Färdas på rätt sida av vägen
-Ev korsande av linjen ut på körbanan 
-Cykelhjälm

Beskrivning fordon*:
-Fordonstyp
-Färdas på rätt sida om strecket
-Ev korsande av linjen ut på gc-bana

Alla möten på sträckan mellan trafikanter kodas enlig 
följande:

P
1. Cyklist och 
gående möts 
utan problem

2. Med 
problem, 
beskriv 
problemet

Gäddvik
Trafikantstudier genomförs på tre delsträckor av Gäddviksvägen, nr 661. En trafikant kan 
således räknas tre gånger.

Alla trafikanter på en sträcka kodas 
enlig följande:

Beskrivning fotgängare:
-Ålder
-Färdas ensam eller i grupp
-Ålder på äldsta personen i grupp
-Färdas på rätt sida av vägen
-Ev korsande av linjen ut på körbanan 

Beskrivning cyklist:
- Ålder
- Färdas ensam eller i grupp
- Ålder på äldsta personen i grupp
- Färdas på rätt sida av vägen
-Ev korsande av linjen ut på körbanan 
-Cykelhjälm

Beskrivning fordon*:
-Fordonstyp
-Färdas på rätt sida om strecket
-Ev korsande av linjen ut på gc-bana

ga högt fordonsflöde kodas inte alla 
fordon. Alla fordon räknas men bara de som 
är inblandad i problem kodas.

1. Fordon 
möts utan 
problem

2. Med 
problem, 
beskriv 
problemet

1. Fordon möts 
utan problem 
med cyklist(er) 
eller gående 
närvarande

2. Med problem, 
beskriv 
problemet

Alla möten på sträckan mellan trafikanter kodas enlig 
följande:

P
1. Cyklist och 
gående möts 
utan problem

2. Med 
problem, 
beskriv 
problemet

*problem innebär konfliktliknande 
situation, konflikt eller kollision 

* 

Bilaga A:2 

 



 

Roknäs
Trafikantstudier genomförs på totalt fyra-fem delsträckor av Roknäsvägen, nr 551 och väg 550. 
En trafikant kan således räknas fyra-fem gånger.

Alla trafikanter på en sträcka kodas 
enlig följande:

Beskrivning fotgängare:
-Ålder
-Färdas ensam eller i grupp
-Ålder på äldsta personen i grupp
-Färdas på rätt sida av vägen
-Ev korsande av linjen ut på körbanan 

Beskrivning cyklist:
- Ålder
- Färdas ensam eller i grupp
- Ålder på äldsta personen i grupp
- Färdas på rätt sida av vägen
-Ev korsande av linjen ut på körbanan
-Cykelhjälm

Beskrivning fordon:
-Fordonstyp
-Färdas på rätt sida heldragna strecket
-Ev korsande av linjen ut på gc-bana

1. Fordon 
möts utan 
problem

2. Med 
problem, 
beskriv 
problemet

1. Fordon möts 
utan problem 
med cyklist(er) 
eller gående 
närvarande

2. Med problem, 
beskriv 
problemet

1. Cyklist och 
gående möts 
utan problem

2. Med 
problem, 
beskriv 
problemet

Alla möten på sträckan mellan trafikanter kodas enlig 
följande:

*problem innebär konfliktliknande 
situation, konflikt eller kollision

Roknäs
Trafikantstudier genomförs på totalt fyra-fem delsträckor av Roknäsvägen, nr 551 och väg 550. 
En trafikant kan således räknas fyra-fem gånger.

Alla trafikanter på en sträcka kodas 
enlig följande:

Beskrivning fotgängare:
-Ålder
-Färdas ensam eller i grupp
-Ålder på äldsta personen i grupp
-Färdas på rätt sida av vägen
-Ev korsande av linjen ut på körbanan 

Beskrivning cyklist:
- Ålder
- Färdas ensam eller i grupp
- Ålder på äldsta personen i grupp
- Färdas på rätt sida av vägen
-Ev korsande av linjen ut på körbanan
-Cykelhjälm

Beskrivning fordon:
-Fordonstyp
-Färdas på rätt sida heldragna strecket
-Ev korsande av linjen ut på gc-bana

1. Fordon 
möts utan 
problem

2. Med 
problem, 
beskriv 
problemet

1. Fordon möts 
utan problem 
med cyklist(er) 
eller gående 
närvarande

2. Med problem, 
beskriv 
problemet

1. Cyklist och 
gående möts 
utan problem

2. Med 
problem, 
beskriv 
problemet

Alla möten på sträckan mellan trafikanter kodas enlig 
följande:

*problem innebär konfliktliknande 
situation, konflikt eller kollision

 Bilaga A:3 
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