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Sammanfattning
 
Storuman är en ort med ca 6 700 invånare i Västerbottens inland. 1997 
påbörjades ett arbete med utvärdering och framtagande av planer för en 
ombyggnation av väg E12, som passerar rakt genom samhället, med syfte att 
bl.a. öka säkerheten för främst gående och cyklister som passerar E12an. 
 
Avdelningen för trafikteknik vid Luleå tekniska universitet har deltagit i arbetet 
med att utvärdera effekterna av de ombyggnadsåtgärder som genomförts. En 
av de metoder som använts för analyserna är videofilmning. Arbetet har 
genomförts medelst före- och efterstudier på de fem platser där trafiklugnande 
åtgärder genomförts samt på en kontrollplats i det kringliggande 
trafiksystemet. 
 
Cykeltrafiken längs E12 har enligt mätningarna i allmänhet ökat med ca 20 %, 
men på några platser mera. Ett av syftena med ombyggnationen var att öka 
framkomligheten för cyklister. De i allmänhet ökade flödena av cyklister kan 
tyda på att så också är fallet. 
 
Flödet tvärs E12 av gående och cyklister ökade i genomsnitt med 20 %.  
 
Vid kontrollplatsen ökade flödet av cyklister och gående längs Järnvägsgatan 
med 19 % respektive 55 %.  
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Abstract 
 
Storuman is situated in the northern part of Sweden with 6 700 inhabitants. In 
the year of 1997 an evaluation started to examine how to increase the traffic 
safety mainly for pedestrians and bicyclist passing the road E12 in the centre 
of Storuman. 
 

The Division of Traffic Engineering at the Luleå University of Technology has 
been a member of the team that has evaluated the effects of the 
reconstructions. The work was based on before and after studies at five 
locations where traffic calming countermeasures has been implemented, and 
at a comparison location in the surrounding road network. Those six locations 
in Storuman have been video filmed, and the flow of pedestrians and cyclists 
has been counted. 
 

 
According to the measurements the traffic flow of bicycles along E12 has 
increased in general with about 20%, but at some sites even more. One of the 
purposes with the reconstruction was to increase the mobility for cyclists and it 
seems to be fulfilled.  
 
The flow of pedestrians and bicycles across the E12 increased in average by 
20%. 
 
At the comparison intersection the flow of bicycles and pedestrians increased 
by 19 respectively 55%. 
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Förord 
 
Föreliggande arbetsrapport har tagits fram inom ramen för projektet TSITO – 
TrafikSäkerhet I TätOrt som finansieras av Vägverket. Stora delar av 
materialet har tagits fram av Per-Erik Wikström. Peter Rosander har 
sammanställt data och skrivit rapporten. Lars Leden har fungerat som 
projektledare och därmed också bistått med goda råd och anvisningar. Fotona 
i rapporten har Per-Erik Wikström tagit. 
 
Ett urval ur materialet har presenterats vid Transportforum i Linköping 2003. 
 
Luleå februari 2004 
 
Peter Rosander 
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1 Bakgrund 
 

1.1 Projektort Storuman 
 
Storuman är en ort med ca 6 700 invånare i Västerbottens inland. Man har där 
genomfört ett antal ombyggnationer av framförallt väg E12, som passerar rakt 
genom samhället, med syfte att bl.a. öka säkerheten för främst gående och 
cyklister som passerar E12an. Vägverket Region Norr uppmärksammade 
redan 1996 problemen i Storuman och fann att det förelåg ett behov av en 
ombyggnation av väg E12 genom tätorten. 1997 genomfördes en 
problemanalys i form av en förstudie. Den följdes senare av en skolenkät och 
en trafiknätsanalys. Med bl.a. detta som underlag togs åtgärdsförslag fram för 
E12 genom Storuman. Detta gjordes i samarbete med Avdelningen för 
trafikteknik, Luleå tekniska universitet och VBB VIAK. 
 
Ett av kraven, förutom att beakta de gåendes och cyklisternas situation, var 
att bibehålla framkomligheten genom samhället. Väg E12, som är huvudled, 
passerar rakt genom Storuman i nord-sydlig riktning och stora delar av 
tätorten är samlad kring denna väg. Detta medför att vägen skapar 
barriäreffekter samt ökar känslan av otrygghet vid passage av vägen. 
Näringsidkarna i Storuman önskade behålla den genomgående trafiken för att 
bevara den viktiga turisttrafiken som passerar genom området. Även den 
tunga trafiken ville man behålla genom centrumkärnan.  
 
Ett flertal platser förändrades i tätorten. Förutom en ny cirkulationsplats vidtog 
man en rad åtgärder för att förbättra situationen och öka säkerheten för 
gående och cyklister. Förbättrade samt nya gång- och cykelvägar, 
gångpassage med refug samt en hastighetssänkande avsmalning är några 
exempel på åtgärder som genomfördes. Ombyggnaderna stod färdiga under 
hösten 2000 men några planteringar mm. slutfördes senare under 
våren/sommaren 2001 (Wikström 2002). 
 

1.2 Metod 
 
För att få underlag för flödesräkningar av gående och cyklister har 
Avdelningen för trafikteknik vid Luleå tekniska universitet bl.a. videofilmat sex 
platser i Storuman före och efter ombyggnaden. Undersökningar har 
genomförts dels på de platser där trafiklugnande åtgärder skulle genomföras 
och dels på en kontrollplats i det kringliggande trafiksystemet. Se Wikström 
2002. 
 
Filmerna har analyserats med hjälp av ett i förväg upprättat kodningsschema. 
Viktiga parametrar som sammanställts och undersökts är antal passager, 
tidpunkt, trafikantkategori mm. Endast oskyddade trafikanter har varit aktuella 
att studera. Analysarbetet kan, beroende på trafik- och personflödena, vara 
mycket tidskrävande att utföra och fordrar en erfaren person för att göra de 
rätta bedömningarna. Materialet, som i detta fall var omfattande, kan dock 
användas till många olika typer av analyser. 
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Materialet har analyserats med olika metoder och mått på noggrannhet för att 
finna optimala lösningar för metodutveckling. Det innebär att vissa platser har 
data från såväl gående som cyklister medan andra saknar jämförbara data 
från en av dessa trafikantgrupper. I tabellerna med redovisade data återfinns 
standardavvikelse och medelvärdesstandardavvikelse endast från perioden 
innan ombyggnad. Orsaken är att materialet från efterperioden kodats på ett 
sådant sätt att det ej varit praktiskt möjligt att redovisa detta. Datainsamlingen 
har skett under varierande årstider och klimatförhållanden. Detta betyder att 
det inte alltid varit möjligt att göra rättvisa jämförelser mellan de två 
perioderna, innan och efter ombyggnad, och därför har ej jämförbara data 
utelämnats. 
 
Nedan redovisas de sex platser i Storuman som varit föremål för en mer 
fördjupad analys av gång- och cykelflöden. 
 
2 Beskrivning av platser och resultat 
 
I figur 1 återfinns de utvalda platserna för denna analys. Nedan följer en kort 
beskrivning av dessa och vilka åtgärder som genomförts. På samtliga platser 
utom nr 5, kontrollkorsningen Järnvägsgatan, ingår E12 som en av vägarna i 
de undersökta korsningarna 
 
1. E12–Luspenskolan. Vid detta skolområde har en bred mittrefug anlagts 

på E12. Ett visst flöde av oskyddade trafikanter trots avsaknad av ordnad 
passage. Nya gång- och cykelvägar på bägge sidor E12 har byggts. 

 
2. E12–Backvägen. Vid korsningen mellan E12 och Backvägen har 

gångpassager med mittrefuger anlagts. En bussficka med busskur har 
även byggts. 

 
3. E12–Höjdvägen. En ordnad gångpassage med mittrefug har byggts både 

tvärs E12 och Höjdvägen. 
 
4. E12–Stenselevägen. Vid korsningen mellan E12 och Stenselevägen har 

man anlagt gångpassager med mittrefuger. 
 
5. Kontrollkorsning Järnvägsgatan. Vid denna plats har inga åtgärder 

genomförts men är en frekventerad plats för främst skolbarn. 
 
6. E12–Materialvägen. Fyrvägskorsningen mellan E12 och 

Vallnäsvägen/Materialvägen har byggts om till en cirkulationsplats. 
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2.1 Korsningen E12–Luspenskolan 
 
Skolområdet som ligger intill E12 består av flera skolor med elever i åldrarna 
från ca 10 till 18 år. Trots att det även efter ombyggnad saknas någon 
markerad överfart förekommer en del passager av oskyddade trafikanter tvärs 
E12. Två av syftena med ombyggnaden är att eliminera eller minska flödet 
tvärs E12 vid skolans utfart samt sänka hastigheten för passerande fordon. 
De gång- och cykelvägar (GC-vägar) som byggts på båda sidor om vägen 
leder mot norr och söder med goda anslutningsmöjligheter för vidare färd 
inom tätorten. 
 

 
Bild 1 och 2. Till vänster skolinfarten innan ombyggnad. Till höger efter ombyggnad 
med bred mittrefug och GC-vägar på bägge sidor vägen. Vy mot söder, skolområdet till 
vänster i bild. 

 
I syfte att sänka hastigheten på E12 vid skolområdet har en bred mittrefug 
anlagts. Tanken är dessutom att motverka det flöde av gående och cyklister 
som passerar tvärs E12 och vidare över det grönområde som ligger väster om 
vägen. Refugen ligger placerad något söder om infarten så att utpasserande 
fordon även ska ges tillfälle för vänstersväng. Den smala körbanan gör dock 
att fordonen får göra en långsam och något besvärlig vänstersväng. De båda 
GC-vägarna på var sida om vägen är skilda från körbanan med en gräsyta. 
Dag två i efterperioden, 010509, var det få gående skolelever som rörde sig 
tvärs E12. Enligt ej bekräftade uppgifter kunde denna dag vara vikt för andra 
aktiviteter på skolan vilket skulle förklara det låga flödet av passager denna 
dag. 
 
Analysen visar att flödet av cyklister vid korsningen E12–Luspenskolan har 
ökat med 16 % längs1 E12 och minskat med 52 % tvärs E12. På samma plats 
har antalet gående ökat med 35 % längs E12 och minskat med 56 % tvärs 
E12, se tabell 1-4.  

                                            
1 Företrädesvis på GC-vägarna 
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Resultatet visar att det eftersträvade syftet att minska flödet tvärs E12 har 
uppnåtts samtidigt som det ökat längs E12 vilket kan tyda på att de nya GC-
vägarna nyttjas. 



 
Tabell 1. Antal cyklister som passerat tvärs E12 vid skolinfarten till Luspenskolan 

   Ut från skolan In mot skolan  längs E12 längs E12  
 Datum Tid tvärs E12 mot väster tvärs E12 mot öster ∑ från norr från söder ∑ 
Tisdag 980526 08:00-16:15 12 33 45 14 20 34 
Onsdag 980527 07.30-15:15 11 23 34 34 30 64 
Torsdag 980528 

 
07.30-13:30 
 

7 9 16 23 22 45 
Summa: 
 

    
       

  

95 143 
  

Tisdag 010508 08.00-16:15 20 11 31 36 44 80 
Onsdag 010509 07.30-15:15 1 2 3 26 28 54 
Torsdag 010510 

 
07:30-13:30 
 

7 5 12 12 
 

20 
 

32 
Summa: 46 166 
 
Tabell 2. Antal cyklister som passerat tvärs E12 vid Luspenskolan 

 Antal passager Antal kvartar Antal passager Standard- Medelvärdes- 
Datum   

 
  per kvart avvikelse (pop) 

 
standardavvikelse

 980526 45   33 1,4 1,47 0,26
980527      

      
     

     
      
      

34 31 1,1 1,17 0,21
980528 16 24 0,7 0,80 0,16

Summa: 95
 

88
 

1,0 1,25
 

0,13
   

010508 31 33 0,9
010509 3 31 0,1
010510 12 24 0,5

Summa: 46 88 0,5     
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* Då mätningarna utfördes 010509 var det mycket få elever inom skolområdet. Det var enligt uppgift en dag för yttre aktiviteter vilket kan ha påverkat mätresultatet. 

      Ut från skolan In mot skolan   längs E12 längs E12   
  Datum  

     
Tid tvärs E12 mot väster 

 
tvärs E12 mot öster 

 
∑ från norr från söder ∑ 

Tisdag 980526 08:00-16:15 99 72 171 10 8 18 
Onsdag       

       

       
       
       

980527 07.30-15:15 49 38 87 31 22 53 
Torsdag 980528 07.30-13:30 29 33 62 20 13 33 
Summa:         320     104 
                  
Tisdag 010508 08.00-16:15 42 51 93 38 33 71 
Onsdag 010509* 07.30-15:15 8 8 16 20 15 35 
Torsdag 010510 07:30-13:30 13 20 33 16 18 34 
Summa:         142     140 

  Antal passager Antal kvartar Antal passager per Standard- Medelvärdes- 
Datum   

 
  per kvart avvikelse (pop) 

 
standardavvikelse 

 980526 171   33 5,2 5,40 0,94
980527      

      
     

87 31 2,8 3,52 0,63
980528 62 24 2,6 2,55 0,52

Summa: 320 88 3,5 4,30 0,46
            

010508 93 33 2,8     
010509 16 31 0,5     
010510 33 24 1,4     

Summa: 142 88 1,6     

Tabell 3. Antal gående som passerat tvärs och längs E12 vid skolinfarten till Luspenskolan  
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Tabell 4. Antal gående som passerat tvärs E12 vid Luspenskolan 

 

 
 

 



 

2.2 Korsningen E12 – Backvägen 
 
Korsningen E12 – Backvägen ligger intill Storumans sjukstuga strax norr om 
centrum. Besökare till sjukstugan är hänvisade till Backvägen som sträcker 
sig vidare in till ett bostadsområde. Vägen saknar genomfartsmöjlighet och 
trafiken består till största delen av personbilar och oskyddade trafikanter. 
 

  

E12 

Bild 3. Korsningen E12–Backvägen innan ombyggnad. Vy mot norr. Backvägen 
sträcker sig till höger i bild 

 
Platsen fick efter ombyggnad gång- och cykelvägar på bägge sidor om E12 
samt en tydligare gångpassage med mittrefug tvärs E12 i korsningens södra 
del. En busskur placerades i korsningens nordöstra del för att ge exempelvis 
resande till sjukstugan en nära anslutning. Bild 4 visar korsningen med 
sjukstugan till vänster. Backvägen ansluter mot E12 bakom busshållplatsen. 
 

 

Sjukstugan 

Backvägen 
E12 

Bild 4. Korsningen E12–Backvägen efter ombyggnad. Vy mot söder  
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Databasen med flöden från föreperioden innehåller endast mätningar från en 
dag med barmarksförhållanden. För att göra en jämförbar analys redovisas 
därför endast en dag från perioderna innan och efter ombyggnad vilket gör att 
materialet är litet. Det saknas också data från korsande cyklister innan 
ombyggnad varför de utelämnats i undersökningen. 
 
Resultatet av flödesjämförelsen visar att det totala flödet tvärs E12 norr om 
korsningen med Backvägen minskat från 46 passager till 13 vilket motsvarar 
en förändring med -72 %. I den södra delen av korsningen där det efter 
ombyggnad finns en gångpassage har det skett en ökning av gående tvärs 
E12 från 2 gående innan ombyggnad till 21 efter. Det totala sammanlagda 
flödet i hela korsningen är 29 % färre passager tvärs E12 efter ombyggnad, se 
tabell 5 och 6. 
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  Datum Tid Tvärs E12 norr om korsningen  Tvärs E12 söder om korsningen  
 

    mot öster mot väster ∑ mot öster mot väster ∑ 
990519
 

    
 

     
   

07.40-16.20
 

20
 

 26
 

 46 
 

1 1
 

2 
 

010517
 

07.40-16.20
 

5 8 13 
 

12 9
 

 21 
 

Antal passager Antal kvartar Antal passager Standard- Medelvärdes- Datum     per kvart avvikelse (pop) 
 

standardavvikelse 
 990519    48 35 1,4 1,61 0,27

            
010517 34 35 1,0     

            

Tabell 6. Antal gående som passerat i bägge riktningarna tvärs E12 vid Backvägen 

Tabell 5. Antal gående som passerat tvärs E12 vid Backvägen 

 
 

 
 

 
 
 

 

 



2.3 Korsningen E12–Höjdvägen 
 
Korsningen mellan E12 och Höjdvägen ligger strax söder om kommunhuset i 
Storuman. Höjdvägen passerar infarten till en parkering för dem som besöker 
eller arbetar i kommunhuset. Hotell Toppen ligger också längs denna gata. 
Hotellet har en restaurangdel som serverar luncher vilket ger ett märkbart ökat 
flöde av människor vid lunchtid. Vägen fungerar även som genomfartsväg till 
några bostadsområden och samhällets södra utfart.  
 
Innan korsningen byggdes om saknades gångpassage över E12 och 
övergångsstället tvärs Höjdvägen hade endast en enkel refug med skylt 
placerad in mot Höjdvägen, se bild 5. För att göra platsen säkrare och 
trevligare har en mittrefug med passage tvärs E12 byggts, se bild 6. 
Gatubeläggningen bestod till en början av smågatsten utformad till ett 
bullerfält för att uppmärksamma bilisterna att sänka hastigheten på platsen 
och för att utgöra en sorts entré till ortens centrum. Senare blev dock 
klagomålen mot bullerfältet så stora att det har avlägsnats. Även vid denna 
plats har anlagts gång- och cykelvägar på bägge sidor E12 samt att det 
markerade övergångsstället tvärs Höjdvägen har tagits bort och ersatts med 
en gångpassage med mittrefug, se bild 6. 
 

 

E12 

Höjdvägen 

Bild 5. Korsningen Höjdvägen–E12 innan ombyggnad. Vy mot söder längs E12  

 
Det har varit begränsad siktvinkel i videofilmerna från perioden innan 
ombyggnad. Detta har medfört att den norra delen av korsningen inte kunde 
redovisas på ett tillförlitligt sätt och därför utelämnats i denna analys. Filmerna 
gav dock en antydan om ett stort flöde tvärs E12 norr om korsningen med 
många sneddande trafikanter. 
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Resultat av flödesjämförelsen vid korsningen E12–Höjdvägen visade att det 
skett en mycket kraftig ökning av antalet passager av gående och cyklister i 
den södra delen av korsningen efter ombyggnad, nästan en sexdubbling, se 
tabell 7 och 8. Den södra passagen tvärs E12 har fått en mittrefug med 
markerad gångpassage vilket kan vara en trolig orsak till det ökade flödet. 
Tidigare fanns där ingen markerad passage på E12 i denna korsning. 
 
 

 
Bild 6. Korsningen Höjdvägen–E12 efter ombyggnad.¨ 
Vy mot söder längs E12  
 
 

Nya refuger med 
gångpassage 
tvärs Höjdvägen 

Ny gångpassage 
på E12 



  Antal passager Antal kvartar Antal passager Standard- Medelvärdes- 
Datum     per kvart avvikelse (pop) 

 
standardavvikelse 

 980526    15 33 0,5 1,02 0,18
980527      

      
     

5 36 0,1 0,48 0,08
980528 10 29 0,3 0,60 0,11

Summa: 30 98 0,3 0,75 0,08
            

010515 36 33 1,1     
010516 81 36 2,3     
010517 59 29 2,1     

Summa: 176 98 1,8     

Tabell 8. Antal gående och cyklister som passerat i bägge riktningar tvärs E12 söder om Höjdvägen 

      Tvärs E12 söder om korsningen   
 Datum  

    

Tid mot öster mot väster ∑ 
Tisdag 980526 08.30-16.45 7 8 15 
Onsdag     

     

    
     
     

980527 08.00-17.00 2 3 5 
Torsdag 980528 07.45-14.55 4 6 10 
Summa:         30 
            
Tisdag 010515 08.30-16.45 17 19 36 
Onsdag 010516 08.00-17.00 44 37 81 
Torsdag 010517 07.45-14.55 36 23 59 
Summa:         176 

Tabell 7. Antal gående och cyklister som passerat tvärs E12 söder om Höjdvägen 
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Gångpassage 
tvärs E12 

E12 
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2.4 Korsningen E12–Stenselevägen 
 
Korsningen mellan E12–Stenselevägen/Bergsvägen ligger vid Storumans 
södra infart. Stenselevägen leder mot järnvägens stationsområde samt vidare 
västerut mot Luspholmen. Bergsvägen går mot öster till ett bostadsområde. 
Intill korsningen har en bensinstation legat men det är i skrivande stund något 
oklart om den finns kvar. Tidigare fanns två övergångsställen tvärs E12 på 
denna plats men de är efter ombyggnad ersatta med en gångpassage med 
mittrefug och endast i korsningens norra del. Söder om korsningen finns efter 
ombyggnaden endast gång- och cykelväg längs E12 västra sida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 7. Korsningen E12–Stenselevägen/Bergsvägen efter ombyggnad. 
Vy mot norr 
 
Flödesjämförelsen visar att den norra passagen har fått ett tredubblat flöde av 
gående och cyklister efter ombyggnad. Vid den södra passagen kvarstår 
samma antal passager trots att någon ordnad övergång saknas tvärs E12 
efter ombyggnad. Totalt sett i hela korsningen har det skett en flödesökning 
på 74 % tvärs E12. 
 
 



  Antal passager Antal kvartar Antal passager Standard- Medelvärdes- 
Datum   

 
  per kvart avvikelse (pop) standardavvikelse 

980526 36     26 1,4 1,42 0,28
980527      

      
     

   

27 23 1,2 1,03 0,21
980528 36 24 1,5 1,31 0,27

Summa: 99 73 1,4 1,26 0,15
            

010515 77 26 3,0     
010516 45 23 2,0     
010517 50 24 2,1     

Summa: 172 73 2,3     

      Tvärs E12 norr om korsningen  Tvärs E12 söder om korsningen   

  Datum Tid mot öster 
 

mot väster 
 

∑ mot öster 
 

mot väster 
 

∑ 
Tisdag     980526 09.00-14.00 -- 15.00-16.30 10 4 14 13 9 22
Onsdag         

        

       
         
        

980527 07.30-11.30 -- 13.30-15.15
 

6 3 9 11 7 18
Torsdag 980528 09.15-15.10 4 8 12 14 10 24
Summa:         35     64 
                  
Tisdag 010515 09.00-14.00 -- 15.00-16.30 25 21 46 18 13 31
Onsdag 010516 07.30-11.30 -- 13.30-15.15

 
11 14 25 6 14 20

Torsdag 010517 09.15-15.10 22 12 34 7 9 16
Summa:         105     67 

Tabell 10. Antal gående och cyklister som passerat i bägge riktningar tvärs E12 vid Stenselevägen/Bergsvägen 

Tabell 9. Antal gående och cyklister som passerat tvärs E12 vid Stenselevägen/Bergsvägen 
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2.5 Korsningen E12–Materialvägen 
 
Denna plats har genomgått den största förändringen av de sex undersökta 
platserna. En tidigare fyrvägskorsning har byggts om till en cirkulationsplats 
med övergångsställen på samtliga fyra ben. Innan ombyggnad hade 
trafikanterna längs Materialvägen stopplikt och det fanns ett övergångsställe 
tvärs E12 i den södra delen av korsningen. Mot väster ansluter Vallnäsvägen 
och intill finns en kiosk som genererar en hel del trafik av såväl oskyddade 
trafikanter som fordon. På korsningens östra sida finns Folkets hus samt mot 
sydost det intilliggande skolområde som tidigare beskrivits. Många skolelever 
korsar E12 på väg till kiosken på västra sidan. 
 

 
Bild 9. Korsningen E12–Materialvägen efter ombyggnad 
till cirkulationsplats. Vy mot norr längs E12. 
 
En cirkulationsplats kan upplevas otrygg att passera för cyklister. De måste 
cykla i körbanan tillsammans med fordon om särskild cykelbana saknas. Då 
denna cirkulationsplats endast har ett körfält kan det upplevas som trångt och 
osäkert. Videofilmerna visar att många cyklister cyklar på övergångsställena 
istället för att leda cykeln då de passerar korsningen. Likaså sneddar de ofta 
vid sväng och tar närmaste vägen istället för att åka runt hela 
cirkulationsplatsen. Bilisterna beter sig också något osäkert inför dessa 
cyklister. 
 
Redovisningen av flödet på denna plats har slagits samman för gående och 
cyklister. Orsaken är de många varianterna på val av färdväg genom 
cirkulationsplatsen. 
 
Flödet tvärs E12 ökade totalt bägge riktningar med 33 % för gående och 
cyklister medan ökningen längs E12 i bägge riktningar blev 80 %, se 
tabell 11-13.



Tabell 11. Antal gående och cyklister som passerat tvärs respektive längs E12 vid Materialvägen 

      Tvärs E 12 Tvärs E 12   Längs E 12 Längs E 12   
 

     
Datum Tid mot väster 

 
mot öster 

 
∑ mot norr mot söder ∑ 

Tisdag 980526 08:00-16:15 205 175 380 47 23 70 
Onsdag       

       

       
       
       

980527 07.30-15:15 143 153 296 25 38 63 
Torsdag 980528 07.30-13:30 83 103 186 20 23 43 
Summa:       862     176 

               
Tisdag 010508 08.00-16:15 262 320 582 91 56 147 
Onsdag 010509 07.30-15:15 129 135 264 33 42 75 
Torsdag 010510 07:30-13:30 140 162 302 44 51 95 
Summa:       1148     317 
 
 
 
Tabell 12. Antal gående och cyklister som passerat tvärs E12 i bägge riktningar vid Materialvägen 

  Antal passager Antal kvartar Antal passager Standard- Medelvärdes- 
Datum   

 
  per kvart avvikelse (pop) standardavvikelse

 980526 380    33 11,5 9,51 1,66
980527      

      
     

   

296 31 9,5 7,66 1,38
980528 186 24 7,8 6,81 1,39

Summa: 862 88 9,6 8,34 0,89
            

010515 582 33 17,6     
010516 264 31 8,5     
010517 302 24 12,6     

Summa: 1148 88 12,9     
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  Antal passager Antal kvartar Antal passager Standard- Medelvärdes- 
Datum     per kvart avvikelse (pop) 

 
standardavvikelse 

 980526    70 33 2,1 2,37 0,41
980527      

      
     

   

63 31 2,0 1,51 0,27
980528 43 24 1,8 1,78 0,36

Summa: 176 88 2,0 1,95 0,21
            

010515 147 33 4,5     
010516 75 31 2,4     
010517 95 24 4,0     

Summa: 317 88 3,6     

Tabell 13. Antal gående och cyklister som passerat längs E12 i bägge riktningar vid Materialvägen 
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Bild 8. Korsningen Järnvägsgatan/Skolgatan. Vy mot söder 
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2.6 Kontrollkorsning Järnvägsgatan–Skolgatan 
 
Korsningen Järnvägsgatan–Skolgatan är belägen i samhällets västra del, inte 
långt från järnvägsstationen och därmed inte i anslutning till E12. Platsen har 
inte genomgått några ombyggnationer under den granskade perioden utan 
har tagits med som en kontrollplats för att se om någon förändring av flöden 
skett under analysperioden oberoende av ombyggnadsåtgärder. 
 
Korsningen saknar övergångsställen och gångpassager och har ett rätt stort 
flöde av framförallt skolbarn på väg till och från skolan. Ett flertal tunga fordon 
då främst skolbussar trafikerar också denna plats.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Videoanalysen visar att korsningens utförande leder till att cyklister och i vissa 
fall även fordon ofta sneddar på fel sida om den trafikdelare som placerats vid 
Skolgatans infart enligt videoanalysen. Den breda trottoaren intill har dålig 
markering som slutar längre bort. 
 
Videoanalysen innehåller endast två dagars jämförelse från före- respektive 
efterperioden pga. att det var vinterförhållanden under den tredje dagen från 
föreperioden. 
 
Resultaten visar på ett totalt ökat flöde med 19 % av cyklister och 55 % av 
gående längs Järnvägsgatan under efterperioden, se tabell 15 och 17. I det 
senare fallet har det noterats att två grupper med totalt 31 gående skolbarn 
passerat mätplatsen vid två tillfällen. Antalet svängande cyklister minskade 
totalt med 4 % i de fall de svängde in mot Skolgatan, se tabell 14. De 
svängande cyklister som kom från Skolgatan minskade totalt med 51 % färre 
passager, se tabell 14. 

Trafikdelare 
på Skolgatans 
infart 

Järnvägsgatan 
Skolgatan 



Tabell 14. Antal cyklister som passerat vid korsningen Järnvägsgatan–Skolgatan 

 

      Från norr mot söder Från söder mot norr   Svängande från norr Svängande från söder   
Svängande från 
Skolgatan    

   

         

Datum Tid längs Järnvägsgatan längs Järnvägsgatan ∑ mot Skolgatan mot Skolgatan ∑ 
mot norr 
Jvg.g. 

mot söder 
Jvg.g. ∑ 

Måndag 990518 09.35-16.15 2 40 42 68 4 72 102 31 133 
Tisdag         

         
         

990519 07:30-16:30 0 36 36 132 1 133 133 44 177 
Summa:       78     205     310 

                     
Tisdag 010515 09.35-16.15 30 23 53 76 2 78 58 0 58 
Onsdag 010516 07:30-16:30 18 22 40 117 1 118 92 2 94 
Summa:       93     196     152 

 
 

Tabell 15. Antal cyklister som passerat mot norr och söder längs Järnvägsgatan 

  Antal passager Antal kvartar Antal passager Standard- Medelvärdes- 
Datum     per kvart avvikelse (pop) standardavvikelse 

 990518     42 27 1,6 2,41 0,47
990519      

     

   

36 36 1,0 1,37 0,23
Summa: 78 63 1,3 1,91 0,24

            
010515 53 27 2,0     
010516 40 36 1,1     

Summa: 93 63 1,5     
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Tabell 17. Antal gående som passerat mot norr och söder längs Järnvägsgatan vid korsningen med Skolgatan*** 

  Antal passager Antal kvartar Antal passager Standard- Medelvärdes- 
Datum     per kvart avvikelse (pop) standardavvikelse

 990518     49 27 1,8 2,49 0,48
990519      

     

     

44 36 1,2 1,87 0,31
Summa: 93 63 1,5 2,18 0,27

            
010515 114 27 4,2     
010516 30 36 0,8     

Summa: 144 63 2,5   

      Längs Järnvägsgatan   
 Datum Tid 

    
mot norr mot söder 

 
∑ 

Måndag 990518 09.35-16.15 14 35 49 
Tisdag     

  

     
     

990519 07:30-16:30 16 28 44 
Summa:    93 

         
Tisdag 010515 09.35-16.15 68* 46** 114 
Onsdag 010516 07:30-16:30 15 15 30 
Summa:       144 

Tabell 16. Antal gående som passerat längs Järnvägsgatan vid korsningen med Skolgatan*** 
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***Endast två jämförande mätdagar pga. vinterförhållanden under den tredje dagen 

* En grupp på 14 skolbarn passerade 
** En grupp på 17 skolbarn passerade 
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3 Slutsatser 
 
Av de sex analyserade platserna har fem korsningar genomgått 
ombyggnationer i varierande grad. Den sjätte platsen har fungerat som en 
kontrollplats. Videoanalyserna visar på förändringar av flödet för gående och 
cyklister på flera platser. Syftet med ombyggnationerna har varit att öka 
tryggheten, framkomligheten och säkerheten för främst de oskyddade 
trafikanterna. 
 
Avslutningsvis visas fem tabeller som sammanfattar resultaten. I tabell 18 
sammanfattas cykeltrafikräkningarna längs E12, i tabell 19 räkningen av 
antalet gående tvärs E12 från två platser samt i tabell 20 räkningarna av 
antalet gående och cyklister tvärs E12. Tabell 19 och 20 innehåller inte data 
från samtliga ombyggda platser pga. ej jämförbara datamängder. 
 
Cykeltrafiken längs E12 har enligt mätningarna i allmänhet ökat med ca 20 %, 
men på några platser mera. Ett av syftena med ombyggnationen var att öka 
framkomligheten för cyklister. De i allmänhet ökade flödena av cyklister kan 
tyda att så också är fallet. 
 
Flödet tvärs E12 av gående och cyklister ökade i genomsnitt med 20 %. 
Flödesminskningen tvärs E12 vid Luspenskolan var eftersträvad och här 
saknas också markerad överfart.  
 
Det totala antalet passager av gående tvärs E12 vid Backvägen minskade 
med 29 %. Materialet var litet och innehöll endast data från en dags mätning 
från respektive mätperiod. 
 
Kontrollplatsen vid Järnvägsgatan visar på ett ökat flöde av oskyddade 
trafikanter längs Järnvägsgatan med 19 % respektive 55 %, se tabell 21-22. 
Vid eftermätningen passerade vid två tillfällen en grupp skolbarn på totalt 31 
personer vilket delvis kan förklara ökningen av flödet. 
 



Tabell 18. Antal cyklister längs E12 
Plats Före ombyggnad Efter ombyggnad Procent 

 Antal 
passager 

Antal 
kvartar 

Antal 
passager 
per kvart 

Medelvärdes-
standardav-

vikelse 

Antal 
passager 

Antal 
kvartar 

Antal 
passager 
per kvart 

Förändring 
% 

E12-Luspenskolan         143 88 1,6 0,16 166 88 1,9 16
E12-Backvägen         94 35 2,7 0,41 114 35 3,3 21
E12-Höjdvägen         155 98 1,6 0,15 193 98 2,0 25
E12-Stenselevägen         27 73 0,4 0,09 44 73 0,6 63
Summa 419        294 1,4 517 294 1,8 23

 
Tabell 19. Antal gående tvärs E12 

 Plats Före ombyggnad  Efter ombyggnad Procent 
 Antal 

passager 
Antal 

kvartar 

Antal 
passager 
per kvart 

Medelvärdes-
standardav-

vikelse 

Antal 
passager 

Antal 
kvartar 

Antal 
passager 
per kvart 

Förändring 
% 

E12-Luspenskolan      320 88 3,6 0,46 142 88 1,6 -56
E12-Backvägen    48 35 1,4 0,27 34 35 1,0 -29
Summa     472 211 2,2  316 211 1,5 -33

 
Tabell 20. Antal gående och cyklister tvärs E12 

 Plats Före ombyggnad  Efter ombyggnad Procent 
 Antal 

passager 
Antal 

kvartar 

Antal 
passager 
per kvart 

Medelvärdes-
standardav-

vikelse 

Antal 
passager 

Antal 
kvartar 

Antal 
passager 
per kvart 

Förändring 
% 

E12-Höjdvägen         30 98 0,3 0,08 176 98 1,8 487
E12-Stenselevägen         99 73 1,4 0,15 172 73 2,4 74
E12- Materialvägen 862 88 9.8 0,89 1148 88 13,0 33 
E12-Luspenskolan      415 88 4,7 0,26 188 88 2,1 -55
Summa 1406        347 4,1 1684 347 4,9 20
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Tabell 21. Antal cyklister längs Järnvägsgatan 

 Plats Före ombyggnad Efter ombyggnad Procent 
 Antal 

passager 
Antal 

kvartar 

Antal 
passager 
per kvart 

Medelvärdes-
standardav-

vikelse 

Antal 
passager 

Antal 
kvartar 

Antal 
passager 
per kvart 

Förändring 
% 

Järnvägsgatan-Skolgatan         78 63 1,2 0,24 93 63 1,5 19

 
 
Tabell 22. Antal gående längs Järnvägsgatan 

 Plats Före ombyggnad  Efter ombyggnad Procent 
 Antal 

passager 
Antal 

kvartar 

Antal 
passager 
per kvart 

Medelvärdes-
standardav-

vikelse 

Antal 
passager 

Antal 
kvartar 

Antal 
passager 
per kvart 

Förändring 
% 

Järnvägsgatan-Skolgatan         93 63 1,5 0,27 144 63 2,3 55
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