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Sammanfattning  
I Nollvisionen ingår bl.a. att utveckla principer för att säkra gångpassager och att demonstrera 
lämplig sådan utformning i demoprojekt. Ett sådant demoprojekt är Regementsgatan i 
Malmö. I en tidigare undersökning har korttidseffekten av implementerade åtgärder studerats. 
I föreliggande rapport undersöks effekten ett år efter implementeringen, dvs. på mellanlång 
sikt, dels i tre försökskorsningar längs Regementsgatan, dels i tre kontrollkorsningar två med 
övergångsställe och en utan. Kontrollkorsningen utan övergångsställe har tagits med för att 
kunna undersöka om beteendet förändrats på en plats där ingen åtgärd vidtagits.  

Studien avser trafiksäkerheten för och beteendena hos gående och cyklister, speciellt barn 
och äldre. Lagen som reglerar fordonsförares väjningsplikt mot gående vid markerade 
övergångställen stärktes 1 Maj 2000 i Sverige. Syftet med studien är att beskriva hur 
trafiksäkerhet och beteende påverkats av tiden efter ombyggnad och lagändring. Gåendes, 
cyklisters och bilförares beteenden har studerats vid fyra olika tidsperioder, före lagändring 
och ombyggnad, efter lagändring men före ombyggnad, efter både lagändring och 
ombyggnad och till sist ett år efter ombyggnad. De studerade platserna har videofilmats för 
att fånga de olika trafikanternas beteenden i översikt och närbild. Närbilden gör det möjligt 
att studera t.ex. huvudvridningar. Dessutom mättes hastigheten med radar.  

Medelhastigheterna hade sänkts signifikant (med ca 2-5 km/h) ett år efter ombyggnaden i 
försökskorsningarna i förhållande till mätningarna gjorda en kort tid efter ombyggnaden. 
Däremot hade medelhastigheten ökat något ca 1 km/h i kontrollkorsningarna med 
övergångsställen. Sänkningen i hastighet medför att svårhetsgraden i potentiella skador 
sänkts och säkerheten högst sannolikt ytterligare ökat för gående och cyklister på de 
studerade platserna.  

Nio experter bedömde att ombyggnaden inneburit att risken minskat 19 % för barn som 
cyklar längs Regementsgatan och 5 % för vuxna cyklister. För de som cyklar tvärs 
Regementsgatan bedömde experterna att risken minskat nästan 50 % för såväl barn som 
vuxna. Enligt experterna kunde dock detaljutformningen ha varit ännu bättre. 

Enligt experternas bedömning hade säkerhet och tillgänglighet för funktionshindrade blivit 
bättre. Åtta av de nio experterna bedömde att Regementsgatan var vackrare efter 
ombyggnaden.  

Ett säkert trafikantbeteende uttryckt i termer som ”att vrida på huvudet för att se sig om innan 
passage av vägen” ökade något vid de ombyggda korsningarna, medan ”att stanna vid 
trottoarkant innan passage” minskade efter ombyggnad. Framkomligheten mättes i termer av 
andelen fotgängare och bilister som lämnats företräde och andelen gående och cyklister, som 
stannat vid trottoarkanten innan de korsat vägen. I de studerade korsningarna med markerade 
övergångställen hade framkomligheten ett år efter ombyggnad ytterligare ökat för fotgängare, 
både i försökskorsningarna och i kontrollkorsningarna med övergångsställen. Både i de 
ombyggda platserna och kontrollkorsningarna med övergångställe lämnades 74 % av de 
gående företräde ett år efter ombyggnad. Vid kontrollkorsningen utan övergångsställe var 
förhållandena det motsatta, fotgängarna stannade oftare vid trottoarkant ett år efter 
ombyggnaden än just efter ombyggnaden. Barn och äldre gynnades inte mer än någon annan 
åldersgrupp. Effekten av tidsfaktorn med avseende på cyklisters framkomlighet var tvetydig, 
på en del platser ökade framkomligheten, på vissa minskade den. 



 
 

 

Abstract  
A part of the Swedish Vision Zero is to develop safe pedestrian crossings and to demonstrate 
suitable traffic calming measures in demo projects. One demo project is Regementsgatan in 
Malmö, Sweden. In a previous study the short-term effects of implementation of traffic 
calming has been studied. In this report the effect one year after implementation is studied, 
i.e. still not the long-term effect but rather a mid-term evaluation.  The study has been 
conducted at three intersections at Regementsgatan and in three control crossings, two with 
zebra crossings (same design as on Regementsgatan) and one without marked crossings. The 
intersection without marked crossings is used as a migration-of behaviour site, i.e. to study if 
the road users’ behaviour has changed there too. 

The emphasis of the study is on traffic safety and mobility for pedestrians and cyclists, 
especially children and elderly. The Swedish law concerning car drivers giving way to 
pedestrians was strengthened on May 1, 2000. The behaviours of pedestrians, cyclists and car 
drivers has been studied in four different time periods, before reconstruction and change of 
Code, after change of Code but before reconstruction, shortly after reconstruction (i.e. five 
months after change of Code), and now a year after reconstruction (i.e. a year and five 
months after change of Code). Places were video filmed from various angles to capture the 
different road-users’ behaviour. The vehicle speeds were measured with radar. 

The average vehicle speeds were significantly lowered (2-5 km/h) a year after reconstruction 
in the studied intersections compared with the measurements a few months after 
reconstruction. The average vehicle speeds at the control crossings were 1 km/h higher 
compared with the before situation, not a statistically significant change though. The lower 
speeds at the studied intersections most likely have the effect of lower severity in accidents 
and improved safety especially for cyclists and pedestrians. 

Nine experts in the field of traffic safety assessed that the risk decreased by 19% for children 
going by bike along Regementsgatan, and 5% for adult cyclists. The safety risk for cyclists 
crossing Regementsgatan was reduced by 50% for both child and adult cyclists according to 
the experts. The design of Regementsgatan could have been even better though. The safety 
and mobility for disabled people did improve as a result of the reconstruction, according to 
the experts. Eight of the nine experts also thought that Regementsgatan had become more 
beautiful after reconstruction.  

A safe traffic behaviour expressed in “head movements before and at the kerb” increased 
somewhat at the reconstructed intersections, while “stopping at the kerb” decreased. The car 
driver gave way more often both at the reconstructed intersections and at the control 
crossings. A year after reconstruction 74% of the pedestrians were given way both at the 
reconstructed intersections and at the control crossings with marked crossings. Children and 
elderly did not benefit more than other age groups. At the control intersection without zebra 
crossings the pedestrians stopped more often at the curb compared to before. The effect on 
mobility for cyclists is ambiguous, at some sites the mobility improved, at some sites it 
decreased. 

 



 
 

 

Förord 
Rapporten är finansierad av Skyltfonden, Vägverket. Den ingår som en del av 
forskningsprojektet VISion om trafiksäkerhet för BARN, BARNVIS. Skolenkäten före 
ombyggnad genomfördes i form av ett examensarbete av Ola Wilhelmsson. Skolenkäten kort 
efter lagändring och ombyggnad bekostades av Skyltfonden. Skolenkäten ett år efter 
ombyggnad genomfördes som en del av projektet Systemeffekter av TrafikSäkerhetsåtgärder 
I TätOrt, TSITO. Det är den andra projektrapporten som beskriver effekten av de 
trafiksäkerhetshöjande åtgärderna på Regementsgatan i Malmö. Den första beskrev 
korttidseffekten. 

Charlotta Johansson har analyserat resultaten samt utformat och skrivit större delen av 
rapporten. Beteendena på videofilmerna har analyserats av Charlotta Johansson och Peter 
Rosander. Lars Leden har varit projektledare, genomfört och skrivit om skolenkäten och 
intervjuerna med funktionshindrade och synskadade. Peter Rosander och Lars Leden har 
genomfört och analyserat expertanalysen. 

Inom projektet ingår beteendestudier och hastighetsmätningar baserade på videoinspelningar. 
Metodiken för beteendestudierna presenteras på vår hemsida 
http://www.sb.luth.se/tft/barnvis/barnvis.html. 

Jan Ramqvist vid Gatukontoret i Malmö har bidragit med olycksdata från Malmö. Laura 
Leden kodade skolenkäten efter ombyggnad. Olle Thor vid Gatukontoret i Malmö och lärarna 
Hanne Andersson, Gun-Lis Åberg och Anders Sörensson har ordnat distributionen av 
skolenkäterna. Lennart Andersson har stått för distributionen av enkäterna till de 
funktionshindrade och Åsa Sjöberg till de synskadade. Ett stort tack till de nämnda och även 
till berörda klasslärare och till de skolelever som vänligt svarade på enkäterna. Till sist ett 
särskilt tack till våra externa cykelexperter Björn Abelsson, Per Gårder, Sören Underlien 
Jensen, Leif Linderholm, Ari Liimatainen, Mauri Myllylä, Per Wramborg samt Mikko 
Räsänen. 
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Charlotta Johansson 
 



1 

Innehållsförteckning 
 

BAKGRUND OCH SYFTE ___________________________________________________1 

METOD___________________________________________________________________1 

BESKRIVNING AV PLATSER OCH DATAFÅNGST _____________________________2 

RESULTAT________________________________________________________________5 

Olycksdata ______________________________________________________________5 

Fordonshastigheter _______________________________________________________6 

Beteendestudier __________________________________________________________8 
Fotgängare _____________________________________________________________8 
Cyklister______________________________________________________________11 
Konflikter och Situationer ________________________________________________15 

Skolenkäter_____________________________________________________________16 

Expertenkät ____________________________________________________________20 

SAMMANFATTNING, DISKUSSION OCH SLUTSATSER _______________________20 

REFERENSER____________________________________________________________22 
 
 
 

 
 



 

1 

BAKGRUND OCH SYFTE 

Det här är den andra projektrapporten som beskriver trafiklugnande åtgärder som har anlagts 
längs Regementsgatan i Malmö samt regeländringen som reglera fordonsförares väjningsplikt 
gentemot fotgängare vid övergångställen. Den första rapporten (Johansson och Leden, 2002) 
beskriver korttidseffekten. Föreliggande rapport beskriver effekten på säkerhet och 
framkomlighet för gående och cyklister, speciellt barn efter det att en mellanlång tid, ett år, 
har förflutit efter åtgärderna anlades.  

Regementsgatan har byggts om från 50 km/h - gata till 50/30 - gata. Syftet med åtgärderna är 
att säkra att 90-percentilen för motorfordonens hastighet är lägre än 30 km/h. Syftet med 
åtgärderna är också att omkörningar vid övergångställen inte ska vara möjligt samt att öka 
förekomsten att fotgängare blir givna företräde av fordonsförare på övergångställen. 

Enligt FN: s konvention om barns rättigheter ska det som är bäst för barnen vara normgivande 
för alla myndighetsbeslut som berör barn, och barn ska ges möjlighet att ta del av och påverka 
samhället. 

Barns syn och perceptionsförmåga av omgivande trafik påverkas inte bara av deras kognitiva 
utveckling men också av deras längd, som begränsar deras sikt (Connely et al., 1998 och 
Sandels 1981). Parkerade bilar, träd och byggnader gör det ännu mera svårt att överblicka 
trafiken. För äldre försämras dessa fysiska och kognitiva tillgångar med åldern. 

Enligt svenska nollvisionen byggs 50-gatan i tätbebyggt område om till 50/30-gata, 30-gata 
eller gårdsgata där fotgängare, cyklister och bilister blandas. Syftet med utformningarna är att 
förhindra att fordonstrafiken färdas fortare än 30 km/h på övergångställen på 50/30 -gator 
eller på 30-gator. Kriteriet är baserat på sambandet mellan fordonens hastighet och risk för 
dödliga skador för oskyddade trafikanter (Teichgräber 1983, Ashton 1982, och Waltz et al 
1983, Leden et al 2000, Lugna gatan 1998, Belin et al, 1999).  

Den svenska regeln som reglerar fordonsförares väjningsplikt vid övergångställen skärptes 1 
Maj 2000. Efter det ska fordonsförare ge företräde åt fotgängare som avser att korsa vägen på 
markerade övergångställen. Regeln uttryckte tidigare att bilister borde, om möjligt ge 
företräde åt fotgängare vid markerade övergångställen. När den nya regeln inträdde togs ett 
antal övergångställen borts i Sverige. Från år 2000 till år 2002 minskades antalet 
övergångställen med 4800 stycken eller 12 % (opublicerat data, Ifver 2002). 

Fältmätningarna har gjorts i Malmö. Det är beskrivet i nollvisionen att åtgärder som görs i 
tätbebyggt område för att öka framkomlighet och säkerhet ska gynna barn, äldre och 
funktionshindrade särskilt. Dessa grupper har den största risken för skada när de färdas som 
gående eller cyklister (Thulin och Kronberg, 2000). Detta gäller även i de flesta länder 
(McGregor et al., 1999, Connely et al., 1998). 
 
 

METOD 

Nationella data för fotgängarolyckor från åren 1995-2001 analyserades. Även olycksdata för 
staden Malmö för åren 1997-2002 analyserads samt uppgifter från Ramqvist (opublicerat 
data, 2002). 

Platser videofilmades från olika vinklar för att fånga de olika trafikanternas beteenden och 
deras möten i fyra tidsperioder: 
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1. Före regeländring och ombyggnad (mars 1999), 

2. Efter regeländring men före ombyggnad (maj och juni 2000), 

3. Efter både regeländring och ombyggnad (september 2001). 

4. Ett år efter ombyggnad (med andra ord två år efter regeländring), (maj 2002). 

Fotgängares och cyklisters passage över gatan kodades och analyserades manuellt. Alla 
passager med barn (0-12 år), ungdomar (13-19 år) samt äldre (äldre än 64 år) som fotgängare 
eller cyklist kodades samt alla konflikter (enligt Almqvist och Ekman, 1999) och ”High 
Severity Situations” (på svenska situationer) oavsett de inblandades ålder. ”High Severity 
Situations” är oftast mindre allvarliga än en allvarlig konflikt. Även om trafikanterna inte har 
en kollisionskurs kan interaktioner bli kodade som High Severity Situations. Svensson (1998) 
menar att det kan finnas en tröskel i hierarkin i graderingen av allvarlighet inom 
konfliktstudietekniken där över tröskeln konflikten visar på en hög koppling till olyckor, och 
under tröskeln visar på relativt ofarliga interaktioner som ger en positiv inlärningseffekt. 
Förekomsten av konflikter lågt ner i konflikthierarkin skulle därför kunna vara ett bra tecken. 
Men denna tröskel kan vara olika belägen i hierarkin om ett barn är inblandat. Barn förstår 
inte alltid sambandet mellan hastighet, avstånd och tid och kan därför inte lära sig inte av sina 
misstag (Cross, 1988). 

Kodningen av videoupptagningarna gjordes med 37 olika parametrar som 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. 

Fria fordons hastighet mättes med radar i korsningarna, just före övergångsställena d.v.s. den 
teoretiska platsen för avvärjande av kollisioner. På de platser där busskuddar byggdes mättes 
hastigheterna just före busskudden. Skolbarns åsikter om åtgärderna och regeländringen 
samlades med enkäter vid tre olika tillfällen. Videoinspelningar gjordes också med en 
instrumenterad cykel med två videokameror fastsatta på cykeln. Dessa inspelningar användes 
för en expertenkät med temat trafiksäkerhet, framkomlighet och estetik.    

 

 

BESKRIVNING AV PLATSER OCH DATAFÅNGST 

Studier är gjorda i sex olika korsningar i Malmö. Inte alla studerade korsningar har byggts 
om. I kontrollkorsningen Munkhättegatan - Nydalastigen gjordes inga förändringar förutom 
regeländringen. I trevägskorsningen fanns inga övergångsställen, men det var ändå vanligt att 
fotgängare och cyklister korsar vägen där, se figur 1. Korsningen används som 
kontrollkorsning för att testa hypotesen att fotgängare och cyklister är modigare när de korsar 
vägen efter regeländringen, även utan markerade övergångställen. 

Två korsningar längs Bergsgatan i Malmö (Möllevångsgatan och Kristianstadsgatan) 
användes som kontrollkorsningar med markerade övergångsställen. Inga fysiska åtgärder 
gjordes där. Längs Bergsgatan finns en allé i mitten av gatan. Korsningen med 
Möllevångsgatan är en fyrvägskorsning. Korsningen med Kristianstadsgatan är en 
trevägskorsning med anslutande cykelbana i det ”fjärde benet”. Korsningen är utformad som 
en cykelöverfart på sträcka med två övergångställen, se figur 1. 
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Figur 1. Korsningen Munkhättegatan-Nydalastigen (vänster) och korsningen Bergsgatan-Kristianstadsgatan 
(höger). 

 

Figur 2. Korsningen Bergsgatan-Möllevångsgatan (vänster) och korsningen Bergsgatan-Kristianstadsgatan 
(höger). 

Under vintern 2000/2001 byggdes Regementsgatan i Malmö om och tre korsningar längs 
Regementsgatan (Skvadronsgatan, Sergels Väg och Dragonstigen) är kärnan i studien. De 
studerade korsningarna valdes av det faktum att det är vanligt at barn korsar vägen i dessa 
korsningar på väg till och från skolan. Ombyggnaderna syftar till att säkra 
fordonshastigheternas 90-percentil till under 30 km/h och att det inte ska vara möjligt att köra 
om vid övergångställen (Lugna gatan, 1998). Korsningarna Skvadronsgatan och Sergels Väg 
var lika varandra i design och trafiksammansättning både före och efter ombyggnad. 
Korsningen vid Dragonstigen är en gång- och cykelöverfart på sträcka med markerade 
övergångställe och cykelöverfart. Före ombyggnad var korsningen signalreglerad, i samband 
med ombygganden togs signalerna bort, se figur 3. Efter ombyggnad var alla markerade 
övergångsställen kvar, ett lades dessutom till i korsningen Skvadronsgatan, Vägen smalnades 
av till totalt åtta meter med en två meter bred refug i mitten. Busskuddar lades 4,4 till 5 meter 
före övergångstället (9 meter före vid Dragonstigen vid cykelöverfarten). Busskuddarna var 8 
cm höga och utformade för att vara ett mindre hinder för busstrafik än för annan trafik, se 
figur 5. Vit gatsten används för att markera övergångställena. se figur3 och 4. 
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Figur 3. Korsningen Dragonstigen – Regementsgatan före (vänster) och efter (höger) ombyggnad. 

 

 

 

Figur 4. Korsningen Skvadronsgatan–Regementsgatan  före (vänster) och efter (höger) ombyggnad. 

 

Data för första perioden, före lagändring och ombyggnad, samlades vid tre olika tidsperioder, 
en vecka i oktober 1998, en vecka i juni 1999 och en vecka i december 1999. Data för den 
andra perioden, efter lagändring men för ombyggnad samlades in i maj 2000. Tredje 
periodens data samlades i september 2001. Den fjärde och sista perioden, ett år efter 
ombyggnad och två år efter lagändring, samlades in i maj år 2002. Totalt 3183 fotgängar- och 
cyklistpassager analyserades från totalt 109,5 h film. 

 

 

 



 
 
 

 5

 
Figur5. Busskuddarnas mått (Towliat, 2001). 
 

Skolbarn svarade på enkäter vid tre olika tillfällen: 

1. Före ombyggnad (Wilhelmsson, 2000) 

2. Kort efter lagändring och ombyggnad  

3. Ett år efter ombyggnad  

Enkäterna vid tillfällena 1 och 3 besvarades av skolbarn i åldrarna 6-13 år på 
Ribersborgsskolan. 215 barn och 261 besvarade enkäterna vid respektive tillfälle. Enkäterna 
vid tillfälle 2 besvarades av skolbarn 11 till 13 år gamla på Ribersborgsskolan och vid två 
skolor nära kontrollkorsningen utan övergångställen. 277 barn svarade på enkäterna vid 
tillfälle 3. För att tillförlitligheten av resultatet från enkäten i tillfälle 2 skulle vara hög uteslöts 
svaren om: 

•  Skolbarnen vid Ribersborgsskolan sällan eller aldrig korsade Regementsgatan  

•  Skolbarnen vid de två skolorna vid kontrollkorsningen inte hade beskrivit regeländring 
korrekt eller nästan korrekt  

211 användbara svar var kvar efter gallringen.  

Enkäten baserat på filmning från den instrumenterade cykeln skickades till totalt 16 experter 
inom ämnet trafiksäkerhet/trafikteknik och nio av dessa svarade. 
 
 

RESULTAT 
Olycksdata  

I tioårsperioden för ombyggnad av Regementsgatan inträffade 19 fotgängarolyckor och 23 
cykelolyckor med personskador (ej dödliga). Vid de studerade korsningarna var det inga 
polisrapporterade eller sjukhusrapporterade olyckor i treårsperioden före regeländring. I 
perioden efter ombyggnad fanns det heller inga rapporterade polis- eller sjukhusolyckor med 
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gående eller cyklister. Det kan verka som att det inte fanns eller finns ett säkerhetsproblem i 
de studerade platserna. Detta är emellertid inte fallet, det är i denna typ av trafikmiljö, länkar i 
huvudnätet i tätbebyggt område i orter och städer som majoriteten av gående och cyklister blir 
skadade. Det faktum att det inte är olyckor i varje treårsperiod i varje sektion betyder inte att 
väntevärdet är noll. Men bristen på rapporterade olyckor visar att det behövs ett mindre 
trubbigt instrument att mäta trafiksäkerhet på än olycksdata för att utvärdera effekten av 
ombyggnadsåtgärder. Om vi förlänger den studerade tidsperioden till 5 år före regeländring 
vid de tre studerade korsningarna på Regementsgatan finns det rapporterat en fotgängarolycka 
och en olycka med en cyklist. 

Det är tydligt att olycksdata är för litet för att kunna dra några slutsatser om förväntat antal 
olyckor. Effekten av regeländringen har dock blivit analyserad i en makrostudie över hela 
landet av Ifver, 2002 (opublicerat data). Det är troligt att månaderna just efter regeländringen 
och även månaderna före regeländringen inte är representativa för en före- och efterstudie. 
Därför borde år 1999 och år 2001 vara jämförbara men år 1999 hade lägre antal olyckor och 
dödliga olyckor än åren innan, därför använd ett medel för åren 1995-1999 som jämförelse 
med år 2001. Åren 1995-1999 var det i medel sju personer dödade i Sverige på markerade ej 
signalreglerade övergångställen. År 2001 dödads åtta på markerade ej signalreglerade 
övergångställen. Ca 60 personer i medeltal skadades allvarligt på markerade ej 
signalreglerade övergångställen åren 1995-1999. År 2001 var den siffran 70. 

Vid jämförelsen ska man ha i åtanke att ett antal övergångställen blev borttagna i samband 
med regeländringen. Därför vore det rimligt att antalet olyckor hade minskat även om 
regeländringen inte hade någon effekt på säkerhetsrisken. Ett antal övergångsställen blev 
dessutom ombyggda i landet precis som i Malmö vilket borde ha minskat totala antalet 
skadade och dödade fotgängare vid markerade ej signalreglerade övergångställen i Sverige. 
Slutsatsen är därför att effekten av regeländringen så här långt inte har varit lyckosam med 
avseende på säkerhet. I Schweiz genomfördes en liknande regeländring är 1994. Första året 
efter regeländringen ökade fotgängarolyckorna med 13 %. Andra året efter ändringen 
minskade antalet olyckor till nivån före regeländringen. Det samma kan hända i Sverige. 
 
Fordonshastigheter 

I korsningen med Skvadronsgatan var medelhastigheten (just före övergångsstället) 46,3 
km/h, i korsningen med Sergels väg var motsvarande hastighet 47,8 km/h och i korsningen 
med Dragonstigen 48,3 km/h i tidsperiod 1, se tabell 1. 90-pecentilerna var 54, 55 och 55 
km/h. Efter regeländringen var hastigheterna i stort sett oförändrade. Kort efter ombygganden 
var hastigheterna signifikant sänkt, 90-percentilerna var 42, 39 och 35 km/h i de tre 
korsningarna på Regementsgatan. Ett år efter ombyggnad var 90-percentilerna 40, 40 och 31 
km/h och medelhastigheterna var signifikant sänkt (2-5 km/h) jämfört med kort efter 
ombyggnad, men målet med ombyggnaderna var inte nått, att 90-percentilen för 
motorfordonens hastigheter ska vara högst 30 km/h. Det var i princip uppnått endast på 
Dragonstigen.  

Hastigheterna mättes som nämnts tidigare just före busskudden, och det är rimligt att tro att 
hastigheterna är något lägre på övergångsställena jämfört med just före. Enligt Towliat (2002) 
är skillnaden i 85-percentilen typiskt 1-5 km/h. Därför är 90-percentilen på övergångsställena 
på Regementsgatan lägre än innan övergångsställen och på Dragonstigen troligtvis lägre än 30 
km/h. Enligt Towliats resultat (2002) var kriteriet om 90-percentilen ofta inte uppfyllt på 
åtgärder med busskuddar före övergångsställen. För 17 studerade platser var det nio som hade 
90-percentiler 30 km/h eller högre på övergångsstället.  
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Tabell 1. Fordonshastigheter och beräkningar av medel (m) och standardavvikelsen (s) för medelvärdet samt 90-
percentil. 

 tidsperiod 1 tidsperiod 2 tidsperiod 3 tidsperiod 4 
   
 alla tunga 

fordon 
alla tunga 

fordon
alla tunga 

fordon
alla tunga fordon

Regementsgatan - Skvadronsgatan  
n 304 48 334 43 65 13 106 9
m 46,3 44,3 47,9 44,7 34,3 28,1 32,7 31,0
s av medelvärdet 0,33 0,78 0,34 1,05 0,81 1,55 0,54 2,07
90-perc 54 50 56 51 42 36 40 35
Regementsgatan - Beridaregatan, Sergels Väg  
n 162 - 192 23 61 5 80 21
m 47,8 - 48,3 45,3 33,4 29,0 31,5 27,5
s av medelvärdet 0,52 - 0,46 1,33 0,56 1,20 0,66 1,45
90-perc 55 - 56 54 39 32 40 36
Regementsgatan - Dragonstigen  
n 198 - - - 51 7 116 18
m 48,3 - - - 28,6 26,3 23,7 22,9
s av medelvärdet 0,40 - - - 0,77 2,69 0,52 1,12
90-perc 55 - - - 35 34 31 29
Munhättegatan - Nydalastigen  
n - - 218 14 - - 217 66
m - - 50,4 47,9 - - 51,4 49,5
s av medelvärdet - - 0,41 1,82 - - 0,49 1,03
90-perc - - 59 57 - - 61 60
Bergsgatan - Kristianstadsvägen  
n - - 59 13 52 19 111 23
m - - 47,6 49,4 46,7 43,9 47,6 44,1
s av medelvärdet - - 0,76 1,96 0,78 1,99 0,61 0,88
90-perc - - 54 56 54 54 56 49

 

I kontrollkorsningarna med övergångsställen hade medelhastigheten ökat med ca 1 km/h ett år 
efter ombyggnad jämfört med just efter ombyggnad. 

Hastighetssänkningarna på Regementsgatan tyder på färre allvarliga olyckor i framtiden och 
med troligtvis lägre allvarlighetsgrad.   

På Munkhättegatan, korsningen utan övergångsställen, gjordes hastighetsmätningar vid två 
tillfällen. Efter lagändring var medelhastigheterna 50,4 km/h och två år efter lagändringen var 
medelhastigheterna 51,4 km/h, d.v.s. en liten signifikant ökning. 

Tunga fordon körde oftast saktare än den totala trafiken. 
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Beteendestudier 

Beteendestudierna baseras på videoobservationer. Antalet observationer för de studerade 
parametrarna varierar beroende på skiftande möjligheter att observera parametrarna. 
 
Fotgängare 
En hög andel av fotgängarna, 70-100 %, samspelade med eller mötte någon bil när de korsade 
Regementsgatan. Mindre än 20 % blev givna företräde innan regeländringen. Efter 
regeländringen blev minst 50 % givna företräde. Kort efter ombyggnad blev minst 60 % givna 
företräde, med undantag av barn, ungdomar och vuxna (20-64 år) som korsade i Sergels väg-
korsningen. Ett år efter ombygganden blev färre oavsett ålder givna företräden i korsningen 
med Skvadronsgatan, men vid Sergels väg och Dragonstigen blev barn, ungdomar och äldre 
oftare givna företräden, ca 80 % av de vuxna och nästan 100 % av de äldre, se figur 5. 

I kontrollkorsningarna på Bergsgatan ökade andelen fotgängare som blev givna företräde från 
färre än 30 % före regeländringen till minst 30 % efter regeländringen och ett år och fem 
månader efter regeländringen (tidsperiod 3) blev minst 40 % givna företräde. Två år efter 
regeländringen blev 74 % av fotgängarna givna företräde, se tabell 2. På Munkhättegatan 
mötte nästan alla fotgängare någon bil när de korsade vägen i alla fyra tidsperioder och nästan 
ingen av dem blev givna företräde, vilket dom lagligen inte skulle bli heller eftersom där inte 
fanns markerade övergångsställen. 
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Figur 6. Andel (%) fotgängare givna företräde av bilist. Antal fotgängare som mötte bilist och totalt antal fotgängare. 
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Tabell 2. Fotgängare som mötte något fordon och blev givna företräde. 

  Alla 
fotgängare 

Fotgängare som stannade vid trottoarkant  Fotgängare som inte stannade på trottoarkant  

  totalt      barn ungdomar vuxna äldre totalt               barn ungdomar vuxna äldre totalt 
 Tids- 

period 
(%) Tot. 

antal 
(%) Tot. 

antal
(%) Tot. 

antal
(%) Tot. 

antal
(%) Tot. 

antal
(%) Tot. 

antal 
(%) Tot. 

antal
(%) Tot. 

antal
(%) Tot. 

antal
(%) Tot. 

antal.
(%) Tot. 

antal 
Sergels väg och 1 16 166 24 46 25 8 8 25 14 14 18 93 7 30 6 16 27 11 19 16 12 73 
Skvadronsgatan 2 61 228 69 70 50 8 80 25 63 19 69 122 54 52 22 9 50 18 58 26 51 105 
 3 73 274 77 43 75 4 71 14 75 8 75 69 68 117 82 11 82 38 71 38 72 204 
 4 74 252 64 22 38 8 71 14 61 44 72 134 82 33 65 23 100 1 82 191 
Serg. och Skv. totalt  60 920 59 181 45 20 49 72 54 55 55 328 62 333 57 69 65 90 57 81 64 573 
Dragonstigen 1 0 3 0 2   0 1   
 2       
 3 65 65 43 7 67 3 100 1 90 10 71 21 57 14 80 10 0 2 61 18 61 44 
 4 92 37 100 3 100 3 100 2 88 8 93 15 100 5 83 6 100 3 93 29 
Dragonstigen totalt  73 105 60 10 67 3 67 6 92 12 76 29 73 30 87 15 62 8 67 21 74 73 
Munkhättegatan 1 6 235 10 20 8 12 11 27 0 5 9 64 13 15 0 62 6 62 0 1 4 140 
 2 1 165 0 23 3 33 0 10 0 2 1 68 0 15 0 50 14 7 0 1 1 73 
 3 3 138 0 7 0 26 0 6 0 2 0 41 0 9 3 65 0 11 33 3 3 88 
 4 14 148 29 24 10 29 13 15 50 2 19 70 13 8 8 59 0 6 50 2 9 75 
Munkhättegatan totalt  6 686 12 74 5 100 8 58 9 11 8 243 6 47 3 236 5 86 28 7 4 376 
Kristianstadsgatan 1 22 32 0 9 0 2 0 11 0 2 20 5 50 2 0 1 20 10 
och Möllevångsgatan 2 53 118 30 10 30 23 38 8 0 1 31 42 100 6 77 26 100 7 100 1 85 40 
 3 63 112 100 1 86 7 0 1 100 2 82 11 33 3 71 7 40 5 50 4 53 19 
 4 74 168 85 13 75 28 100 12 57 7 80 60 73 15 78 50 74 19 100 2 77 86 
Kri. och Möllev. totalt  62 430 63 24 51 67 72 21 50 12 56 124 69 26 74 88 73 33 63 8 72 155 
Totalt  44 2141 36 289 14 190 27 157 38 90 28 724 30 436 13 408 28 217 54 117 29 1003 
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Fotgängare som stannade vid trottoarkanten före de korsade gatan blev mindre ofta givna 
företräde ett år efter ombyggnad jämfört med just efter ombyggnad, se tabell 1. På 
Regementsgatan blev 75 % av dem som hade stannat på trottoarkanten givna företräde i 
tidsperiod 3 och i tidsperiod 4 blev 61 % givna företräde. Fotgängare som inte stannade vid 
trottoarkanten blev oftare givna företräde i tidsperiod 4 än i tidsperiod 3. På Regementsgatan 
blev 72 % givna företräde av dem som inte hade stannat på trottoarkanten i tidsperiod 3, i 
tidsperiod 4 blev 82 % givna företräde. Trenden är densamma på kontrollkorsningarna på 
Bergsgatan, men det omvända råder på kontrollkorsningen Munkhättegatan utan 
övergångsställen, men antalet observationer är lågt. Av de fotgängare som blev givna 
företräde gick de flesta på det markerade övergångsstället i de tre korsningarna på 
Regemenstgatan och de två korsningarna på Bergsgatan, i alla fyra tidsperioder. Detsamma 
gäller för de fotgängare som inte blev givna företräde i alla fyra tidsperioder. Av de totalt sex 
(fem stycken på Bergsgatan, en på Regementsgatan) personer som inte korsade vägen på det 
markerade övergångstället och mötte någon bil blev alla givna företräde. 
Barn stannade mindre ofta vid trottoarkant innan de korsade vägen efter regeländringen och 
ombyggnad på Regementsgatan. Före regeländring och ombyggnad stannade 58 % av barnen 
vid trottoarkant, efter regeländringen stannade ungefär samma andel, men ett år efter 
ombyggnad stannade bara 12 % vid trottoarkant.  

I kontrollkorsningarna på Bergsgatan ökade andelen som stannade vid trottoarkant något från 
26 % i tidsperiod 3 till 28 % i tidsperiod 4. Ökningen var ganska stor för åldersgrupperna, 
barn, vuxna och äldre (från ca 20 % till 40 %) men antalet observationer var lågt för dessa 
grupper, men för ungdomar minskade andelen (från 32 % till 22 %) och antalet ungdomar var 
högt. Fotgängare som hade stannat vid trottoarkant blev mer sällan givna företräde i 
tidsperiod 4 jämfört med tidsperiod 3, medan fotgängare som inte stannade vid trottoarkant 
blev oftare givna företräde, vilket visas i tabell 1. 

Andelen fotgängare med ett ”säkert” trafikantbeteende, beskrivet i termer att vrida på huvudet 
innan man korsar vägen, ökade något vid de ombyggda korsningarna, men färre stannade vid 
trottoarkant. Längs Regementsgatan var andelen som vred huvudet åt båda håll innan man 
nådde trottoarkant oförändrat lågt. Andelen fotgängare som vred huvudet åt vänster ökade 
dock från 78 % i tidsperiod 3 till 82 % i tidsperiod 4. Vid kontrollkorsningen Bergsgatan 
ökade andelen som vred huvudet till vänster från 8 % i tidsperiod 3 till 27 % i tidsperiod 4. 
Även i kontrollkorsningen utan övergångställen, Munkhättegatan gjorde fotgängarna mer 
huvudvridningar till vänster innan trottoarkant, men antalet observationer är lågt. 

 På Regementsgatan ökade huvudvridningar till vänster från 56 % i tidsperiod 3 till 70 % i 
tidsperiod 4 vid trottoarkant. Att vrida på huvudet åt båda håll ökade också från 14 % till 19 
%. Vid kontrollkorsningarna med övergångsställe minskade andelen som såg sig om åt båda 
håll medan andelen som såg sig om endast till vänster ökade något i tidsperiod 3. I 
kontrollkorsningen utan övergångsställe ökade andelen som såg sig om åt båda håll.  
 
 
Cyklister 
Totalt 535 cyklister observerades vid de sex korsningarna. Antalet observationerna var inte 
tillräckligt för att redovisa resultatet för olika åldersgrupper. I de två korsningarna på 
Regementsgatan utan trafiksignaler blev cyklisterna givna företräde oftare efter både 
regeländring och ombyggnad, trots att regeländringen inte gäller bilförares väjningsplikt mot 
cyklister. Andelen cyklister som blev givna företräde ökade också i kontrollkorsningarna på 
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Bergsgatan, men inte lika mycket som på Regementsgatan. I korsningen på Munkhättegatan 
observerades få cyklister och nästan ingen blev given företräde av bilister, endast en av 30 
blev given företräde. 

I korsningarna Skvadronsgatan och Dragonstigen ökade andelen cyklister som blev givna 
företräde ett år efter ombyggnad till 56 % och 67 %, men i korsningen Sergels väg minskade 
andelen till 33 %. I kontrollkorsningarna på Bergsgatan var effekten av faktorn tid inte heller 
tydlig, vid Kristianstadsgatan ökade andelen till 41 % och vid Möllevångsgatan minskade den 
till 27 %. På Munkhättegatan var antalet observationer fortfarande lågt och ingen cyklist blev 
given företräde. 

 
Tabell 3. Andel (%) cyklister som mötte något fordon och andel cyklister som blev givna företräde av någon 
bilst. 
 Tidsperiod Totalt antal 

cyklister
Mötte något 
fordon (%)

Andel ** som blev 
givna företräde (%)

Skvadronsgatan 1 27 93 12
 2 35 94 33
 3 31 68 52
 4 24 75 56
Skvadronsgatan totalt  117 83 36
Sergels väg 1 17 94 13
 2 24 79 26
 3 35 77 52
 4 11 55 33
Sergels väg totalt  87 78 34
Dragonstigen 1 41 100 50
 2 - - -
 3 34 88 47
 4 21 86 67
Dragonstigen totalt  96 88 54
Munkhättegatan 1 19 74 7
 2 13 92 0
 3 4 100 0
 4 2 100 0
Munkhättegatan totalt  38 84 3
Kristianstadsgatan 1 8 75 17
 2 42 57 25
 3 52 38 20
 4 39 44 41
Kristianstadsgatan totalt  141 47 27
Möllevångsgatan 1 -
 2 22 55 25
 3 11 27 67
 4 23 96 27
Möllevångsgatan totalt  56 66 30
Totalt  535 67 34

** Av de som mötte ett fordon. 

På grund av dess likheter i utformning och trafikflöden både före och efter ombyggnad är 
observationerna från korsningarna Sergels väg och Skvadronsgatan i de följande analyserna 
sammanslagna för att få tillräckligt antal observationer. Också observationerna från de två 
korsningarna på Bergsgatan (Kristianstadsgatan och Möllevångsgatan), är sammanslagna. 

Alla observerade cyklister korsade vägen på den markerade cykelöverfarten (alldeles vid 
övergångstället) i alla fyra tidsperioder i korsningen Dragonstigen. I de två andra 
korsningarna på Regementsgatan korsade ca hälften av cyklisterna vägen på de markerade 
övergångsställena i tidsperiod 1, se tabell 4. Andelen minskade till 34 % efter ombyggnad. I 
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kontrollkorsningarna på Bergsgatan minst 70 % korsade på markerade övergångställen eller 
markerade cykelöverfarter i alla studerade tidsperioder. För de cyklister som inte möter något 
fordon när de korsar vägen är resultatet liknande förutom vid de två grupperade korsningarna 
på Regemenstgatan, där är det färre som korsar på de markerade övergångsställena. 

Andelen cyklister som blev givna företräde på markerade övergångsställen ökar på alla platser 
i de studerade tidsperioderna. Vid Sergels väg och Skvadronsgatan blev 91 % av cyklisterna 
givna företräde.  

 
Tabell4. Andel (%) cyklister som korsade gatan på markerade övergångsställen och andel som blev givna 
företräde av någon bilist.  
 Tidsperiod Totalt antal 

cyklister
Korsade på markerat 

övergångställe ( %)
Andel** som blev 

givna företräde (%)
Sergels väg and 1 43 51 14
Skvadronsgatan 2 59 8 40
 3 67 34 47
 4 35 34 91
 Serg. och Skv. totalt  204 30 76
Dragonstigen 1 41 100 *
 2 - - -
 3 34 100 47
 4 21 100 67
Dragonstigen totalt  96 100 54
Kristianstadsgatan 1 8 100 17
and Möllevångsgatan 2 64 72 24
 3 63 90 24
 4 62 73 38
Krist. och Möllev. totalt  197 79 35
Munkhättegatan***   
Totalt  497 63 53
*Ingen cyklade mot röd signal och alla cyklister var givna företräde vid grön signal. 
** Av de som mötte ett fordon. 
*** Inget övergångställe eller cykelöverfart. 

Som framgår av tabellen ovan var det vanligt att korsa vägen i körbanan på Regementsgatan i 
korsningarna Segels väg och Skvadronsgatan. I tidsperiod 1 blev 11 % av cyklisterna som 
korsade Regementsgatan i körbanan givna företräde. Andelen ökade till 30 % (tidsperiod 2) 
respektive 39 % (tidsperiod 3). Men ett år senare, i tidsperiod 4, blev bara 15 % givna 
företräde, medan 91 % av dem som cyklade på övergångsställena blev givna företräde. På 
Bergsgatan var det för få observationer för att dra några slutsatser. 

Andelen cyklister som stannade vid trottoarkant innan de korsade gatan är presenterat i tabell 
5. At stanna vid trottoarkant minskade i de två korsningarna på Regementsgatan, från 58 % i 
period 1 till 42 % i period 3. Ett år efter ombyggnad stannade endast 20 % vid trottoarkant. 
Andelen cyklister som blev givna företräde av dem som hade stannat vid trottoarkant ett år 
efter ombyggnad ökar jämför med tidsperiod 3. Av dem som inte stannade vid trottoarkant är 
det färre som blev givna företräde jämfört med tidsperiod 3. Vid Dragonstigen blev alla som 
hade stannat vid trottoarkant givna företräde, och 60 % av dem som inte stannat blev givna 
företräde. I kontrollkorsningarna blev det vanligare att cyklister stannade vid trottoarkant i 
fjärde tidsperioden, och andelen givna företräde var alltjämt 20 %. 
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Tabell 5. Andel (%) av cyklisterna som stannade vid trottoarkanten och andel cyklister som blev given företräde. 

  Alla cyklister Cyklister som mötte bil och 
stannade vid trottoarkant

Cyklister som mötte bil och som inte
stannade vid trottoarkant 

 Tids-
period 

stannar vid 
trottoarkant (%) 

Tot. 
antal

Blev given 
företräde (%)

Tot. 
antal 

Blev given 
företräde (%)

Tot. 
antal 

Sergels väg and 1 58 43 12 25 13 15
Skvadronsgatan 2 53 59 32 31 29 21
 3 42 67 45 24 58 24
 4 20 35 57 7 47 28
 Serg. och Skv. totalt  42 204 32 87 40 88
Dragonstigen 1 73 41 91 11 0 2
 2  - - -
 3 27 34 44 9 48 21
 4 14 21 100 3 60 18
Dragonstigen totalt  24 96 74 23 51 41
Munkhättegatan 1 24 17 25 4 0 9
 2 50 12 0 6 0 5
 3 0 4 - 0 4
 4 50 2 0 1 0 1
Munkhättegatan totalt  31 35 9 11 0 19
Kristianstadsgatan 1 0 5 - 20 5
and Möllevångsgatan 2 21 42 11 9 23 17
 3 12 17 100 1 16 6
 4 43 44 21 19 17 25
Krist. och Möllev. totalt  27 108 21 29 19 53
Totalt  34 443 35 150 33 201

 

Endast en av alla 60 cyklister som inte mötte någon bil stannade vid trottoarkant. Detta hände 
vid en av kontrollkorsningarna på Bergsgatan i tidsperiod 3. 

Den svåraste parametern att bedöma var gående och cyklisters huvudvridningar för att 
upptäcka bilar innan trottoarkant. Av de 535 observerade cyklisterna var det möjligt att 
upptäcka huvudvridningar för bara 117 av dem.  

Av de 58 observerade cyklisterna i de sammanslagna korsningarna var det bara 6 st. (10 %) 
som gjorde huvudvridningar åt båda håll innan trottoarkant. Dessa siffror är liknande för hela 
studien, 15 % av de 117 st. cyklister som det gick att bedöma huvudvridningar för vred 
huvudet åt båda håll innan trottoarkant. Det var mycket vanligare att vrida huvudet bara till 
vänster, 51 % eller 50 cyklister gjorde det. Totalt sett vred 67 % av de observerade cyklisterna 
huvudet åtminstone till vänster innan trottoarkant, och på Regemenstgatan vred 71 % huvudet 
åtminstone till vänster innan trottoarkant. Tilläggas kan att en del cyklister kan ha sett sig om 
utan att synligt ha vridit på huvudet, en del kan ha sett sig om innan det var möjligt att se dem 
på videoupptagningarna samt lyssnat på trafiken. Därför antas att de cyklister som det inte har 
observerats huvudvridningar för inte var helt omedvetna om ankommande trafik när de 
närmad sig korsningen. 

Det var lättare att observera huvudvridningar vid trottoarkant, totalt 251 sådana observationer 
gjordes. I de två grupperade korsningarna på Regementsgatan såg 30 % åt båda håll vid 
trottoarkant i de tre första tidsperioderna, men andelen cyklister som såg bara till vänster 
minskade från 60 % i första tidsperioden till 26 % i den tredje tidsperioden, se tabell 6. Till 
den fjärde tidsperioden ökade det dock till 38 % som såg åt båda håll och 44 % som såg 
endast till vänster. På Bergsgatan ökade andelen som såg bara till vänster från 75 % i första 
tidsperioden till 97 % i tredje tidsperioden, men i fjärde tidsperioden hade andelen sjunkit till 
63 %. Resultaten är dock baserade på ett lågt antal observationer. 
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Tabell 6. Andel (%) cyklister som gjorde huvudvridningar vid trottoarkant. 
 Tidsperiod Vred åt båda håll (%) Vred bara åt vänster (%) Totalt antal observationer 
Sergels väg och 1 30 60 20 
Skvadronsgatan 2 30 50 10 
 3 29 26 55 
 4 38 44 16 
Serg. and Skv. totalt  31 38 101 
Dragonstigen 1 31 39 26 
 2 - 
 3 20 30 30 
 4 31 44 16 
Dragonstigen totalt  26 36 72 
Munkhättegatan 1 33 67 3 
 2 0 100 2 
 3 50 50 2 
 4 - 
Munkhättegatan totalt  29 72 7 
Kristianstadsgatan 1 25 75 4 
och Möllevångsgatan 2 8 85 13 
 3 0 97 30 
 4 25 63 24 
Krist. och Möllev. totalt  11 85 71 
Totalt  24 52 251 

 
 
Konflikter och Situationer 
Totalt 66 konflikter eller situationer observerades, i de fyra studerade tidsperioderna. Av dem 
var 22 allvarliga konflikter. Antalet allvarliga konflikter var för få för att dra några slutsatser 
om hur säkerheten förändrats på de olika platserna. 

I de allvarliga konflikterna var det oftast fordonsföraren som gjorde den avvärjande manövern 
oberoende av tidsperiod. I de ej allvarliga konflikterna var det den gående eller cyklisten som 
gjorde den avvärjande manövern i de tre första tidsperioderna, i den fjärde tidsperioden var 
det oftare bilföraren (i 13 av 17 ej allvarliga konflikter). 

Av de totalt 148 personerna som var inblandade i konflikter eller situationer var 61 vuxna, 49 
ungdomar, 27 barn och 11 äldre. Nästan hälften av barnen och fyra av de äldre observerades 
på Skvadronsgatan. Mer än hälften av ungdomarna, 29 st., observerades på Munkhättegatan, 
kontrollkorsningen utan övergångställe. Något fler vuxna observerades i korsningen till 
Möllevångsgatan på Bergsgatan än i andra korsningar. 

23 personer var inblandade i allvarliga konflikter och mer än hälften, 12 st., var vuxna, fem 
var ungdomar, ett barn och fem äldre. Det var inga förändringar mellan tidsperioderna i åldern 
på personerna inblandade i konflikter eller situationer.  

Andelen personer som stannade vid trottoarkanten ökade efter regeländringen i 
kontrollkorsningarna på Bergsgatan och Munkhättegatan bland dem som var inblandade i 
konflikter eller situationer. På Regementsgatan minskade andelen som stannade efter 
regeländringen. Efter ombyggnation var det fler som stannade på trottoarkanten på 
Regementsgatan, men i kontrollkorsningarna hade det minskat. I fjärde och sista tidsperioden 
hade andelen ökat ännu mer på Regementsgatan, men i kontrollkorsningarna var det då färre 
som stannade vid trottoarkant, färre än på Regementsgatan. 

Av konflikterna och situationerna som observerades i korsningar med markerade 
övergångsställen gick de gående på övergångsställena. Cyklisterna korsade på cykelöverfarter 
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där sådana fanns (Bergsgatan och Dragonstigen), annars korsade de i själva korsningen och 
inte på de markerade övergångställena (Regementsgatan), oberoende av tidsperiod.  

Att vrida huvudet innan man nådde gatan var inte lika vanligt i situationer och konflikter som 
i ”vanliga” fotgängar- och cyklistpassager i de tre första tidsperioderna. 58 % vred huvudet 
åtminstone till vänster innan de nådde gatan och det var 10 procentenheter lägre än för 
”vanliga” passager. I tidsperiod 4 vred 73 % huvudet åtminstone till vänster och det är 
liknande andel jämfört med alla cyklist- och fotgängarpassager. Vid trottoarkant vred de 
inblandade i konflikter och situationer huvudet lika mycket som alla andra, ej inblandade i 
konflikter och situationer i alla fyra tidsperioder. 

 
Tabell 7. Antal personer inblandade i konflikter och situationer.  

Antal personer 
observerade i situationer Antal konflikter Antal allvarliga  Antal  

 
Tids-

period och konflikter filmtid (h) totalt allvarliga Konflikter per timme situationer
Skvadronsgatan 1 6 7,5 3 2 0.27 2

 2 13 9 4 2 0.22 6
 3 14 9 5 0 0 8

 4 6 10,5 3 0 0 1
Skvadronsgatan totalt 39 36 15 4 0,11 17
Sergels väg 1 1 9 1 0 0 0

 2 4 9 2 0 0 1
 3 3 9 1 1 0.11 2

 4 1 4,5 1 0 0 0
Sergels väg totalt 9 31,5 5 1 0,03 3
Dragonstigen 1 0 4,5 0 0 0 0

 2 - - - - - -
 3 2 4,5 2 1 0.22 0

 4 2 10,5 2 1 0.11 0
Dragonstigen totalt 4 19,5 2 2 0,10 0
Munkhättegatan 1 9 4,5 3 0 0 2

 2 15 4,5 4 1 0.22 5
 3 13 9 5 2 0.22 2

 4 14 10,5 5 1 0.10 4
Munkhättegatan totalt 51 28,5 17 4 0,14 13
Kristianstadsgatan 1 1 4,5 0 0 0 1

 2 9 9 8 5 0.55 1
 3 4 9 1 0 0 2

 4 8 7,5 5 2 0.27 2
Kristianstadsgatan totalt 22 30 14 7 0,23 6
Möllevångsgatan 1 - - - - - -

 2 7 4,5 3 1 0.22 2
 3 5 3 2 2 0.66 1

 4 11 9 6 1 0.11 5
Möllevångsgatan totalt 23 16,5 11 4 0,24 8
Totalt 148 162 64 22 0,14 47

 
Skolenkäter 

Enkäter 1 och 3, före respektive ett år efter ombyggnad 
Andelen skolbarn som markerade en farlig plats på Regementsgatan var lägre efter 
ombyggnad än före, se tabell 8. Men andelen barn som angav en farlig plats efter ombyggnad 
var fortfarande hög i årskurs 1 och 2, hela 73 % och 67 % i respektive årskurs tyckte det. 
Detta syns också i figur 6 som visar de farliga platserna enligt skolbarnen i de olika 
årskurserna efter ombyggnad. 
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Tabell 8. Andel av barnen som markerat en farlig plats på Regementsgatan före och efter ombyggnad.  
Årskurs 1 2 3 4-6 Medel 
Före (%) 78 68 79 66 73 
Efter (%) 73 67 58 61 64 
Totalt antal svar 53 52 55 41 226 
 

 
Årskurs 1-3. 
 

 
Årskurs 4-6. 
Figur 6. Farliga platser längs barns skolväg enligt årskurs 1-3 och årskurs 4-6 efter ombyggnad. Siffrorna 
anger antalet barn som angett platsen som farlig.  
 
Fler skolbarn cyklade längs Regementsgatan efter ombyggnad, framförallt i årskurs 4-6, se 
figur 7 och 8. 
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Ribersborgsskolan

  
Före 
 

 
Efter 
Figur 7. Skolbarns cykelvägar på fritiden årskurs 1-3. Siffrorna anger antalet barn. 

 

Andelen barn som gick ensam eller tillsammans med en kamrat ökade från 46 % till 64 % 
efter ombyggnad, se tabell 9. Andelen barn som cyklade till skolan, ensamt eller med kamrat, 
ökade från 4 % till 8 %, medan andelen som cyklade med vuxen minskade, se tabell 10.  
 
Tabell 9. Andel barn som gick till skolan före och efter ombyggnad av Regementsgatan.   
Årskurs 1 2 3 4 5 6 Medel 
Gick ensam eller med kamrat       FÖRE 7 43 56 53 53 68 46 
Gick ensam eller med kamrat       EFTER 19 43 59 75 78 88 64 
Gick med vuxen                            FÖRE 59 28 22 2 0 5 19 
Gick med vuxen                            EFTER 63 35 13 3 0 0 15 
Totalt antal skolbarn                     FÖRE 34 41 40 43 33 23 214 
Totalt antal skolbarn                     EFTER 34 42 49 59 45 48 277 
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Tabell 10. Andel barn som använder annat färdmedel till skolan före och efter ombyggnad av Regementsgatan.  
 Före (%) Efter (%) 
Cyklade ensam eller med kamrat 4 8 
Cyklade med vuxen 5 2 
Buss 1 2 
Bil 9 8 
Annat 16 1 
Totalt antal svar 213 276 
 

Ribersborgsskolan

 
Före 
 

 
Efter 
Figur 8. Skolbarns cykelvägar på fritiden årskurs 4-6. Siffrorna anger antalet barn. 

 
Enkät 2, kort efter lagändring och ombyggnad 
I kontrollkorsningen utan övergångsställen, Munkhättegatan, menade bara 27 % av barnen att 
säkerheten hade förbättrats efter regeländringen, men av barnen som färdades på 
Regementsgatan menade hela 87 % att säkerheten hade förbättrats efter ombyggnationen. 
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Ökningen i upplevd säkerhet berodde på ombyggnationen eller till största delen av 
ombyggnationen enligt 49 % av barnen. 

Av de barn som korsade Munkhättegatan menade 18 % att de korsade vägen mindre ofta 
tidigare, innan lagändringen, medan 39 % av barnen på Regemenstgatan menade att de 
korsade gatan mindre ofta tidigare, innan ombyggnationen och regeländringen. 
 
Expertenkät 

Säkerhetseffekten av ombyggnationen skattades till 5 % för vuxna och 19 % för barn som 
cyklar längs Regementsgatan. För cyklister som korsar Regementsgatan skattades 
säkerhetsökningen till 46 % för både barn och vuxna. Sammanvägda effekten skattas till 40 % 
för cyklande barn och 30 % för cyklande vuxna. Det fanns dock ingen samstämmighet i 
skattningen av säkerheten för cyklande vuxna. 

Experterna bedömde att framkomligheten blev dubbelt så bra för cyklande barn efter 
ombyggnationen än tidigare. Åtta av nio experter menade att Regementsgatan blev vackrare 
efter ombyggnad. Alla experter skattade att säkerheten och framkomligheten för 
funktionshindrade personer hade förbättrats i allmänhet, men inte så mycket som för 
cykeltrafiken. Enligt experterna kunde utformningen av Regementsgatan ha varit ännu bättre, 
t.ex. med enkelriktade cykelbanor på var sida om gatan. 

 

SAMMANFATTNING, DISKUSSION OCH SLUTSATSER  

Medelhastigheterna sänktes signifikant efter ombyggnation och hade sänkts ytterligare (2-5 
km) ett år efter ombyggnation, men målet att 90-percentilen för motorfordonens hastighet 
skulle understiga 30 km/h var inte uppfyllt. I korsningen Dragonstigen var målet nästan 
uppfyllt. Hastighetssänkningen betyder att färre allvarliga olyckor och en lägre skaderisk kan 
förväntas i framtiden. 

Experterna skattade att säkerhetseffekten var större för cyklister som korsa Regementsgatan 
än som cyklade längs med gatan. Cykelbanorna bedömdes vara mera effektiva ur 
säkerhetssynpunkt för barn än för vuxna. Experterna skattade att framkomligheten var dubbelt 
så bra för barn efter ombyggnaden. Enligt experterna kunde utformningen av Regementsgatan 
ha varit ännu bättre. Alla experter skattade att säkerheten och framkomligheten hade 
förbättrats för funktionshindrade personer, men inte så mycket som för cykeltrafik. 

Framkomligheten vid markerade övergångställen efter regeländringen uttryckt i termer att 
fordonsförare ger företräde och att fotgängare inte behöver stanna och vänta vid trottoarkant 
ökade både för fotgängare och för cyklister på Regementsgatan. Ombyggnationen ökade 
framkomligheten ännu mer, och också säkerheten då fordonens hastighet sänktes signifikant. 
Barn och äldre gynnades dock inte mer än andra åldersgrupper. Fotgängarnas ”säkra” 
trafikbeteenden uttryckt som att vrida på huvudet för att se sig om innan man korsar vägen 
ökade något i de ombyggda korsningarna, men att stanna vid trottoarkant innan man korsade 
vägen minskade. Ett år efter ombyggnaden på Regementsgatan, hade andelen gående som 
blev givna företräde ökat något jämfört med tidsperiod 3. Fotgängare som inte stannade på 
trottoarkant blev oftare givna företräde än de som stod och väntade på trottoarkant. 

I de två kontrollkorsningarna på Bergsgatan hade andelen fotgängare som blev givna 
företräde också ökat efter regeländringen. Andelen ökade också i tidsperiod 3 och i tidsperiod 
4. Inte heller på Bergsgatan gynnades barn och äldre mer än andra åldersgrupper dock. 
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Framkomligheten ökade således för gående som en grupp men inte explicit för barn och äldre, 
de svagaste åldersgrupperna.  

Framkomligheten hade ökat i maj 2002 jämfört med september 2001 för fotgängare, både på 
de ombyggda platserna och på de ej ombyggda platserna. Både i de ombyggda platserna och i 
kontrollkorsningarna med övergångställe lämnades 74 % av de gående företräde ett år efter 
ombyggnad. Barn och äldre gynnades dock inte mer än andra åldersgrupper. I 
kontrollkorsningen utan övergångsställen stannade fotgängare oftare vid trottoarkanten. 

Skolbarnens åsikt var att framkomligheten hade ökat på Regementsgatan, medan skolbarnen 
vid kontrollkorsningarna menade att framkomligheten där var mer eller mindre oförändrad. 
Beteendena tyder också på detta, mer skolbarn cyklade och gick mer ofta till skolan efter 
ombyggnad, och fler cyklade också längs Regementsgatan på fritiden än tidigare. 

Barn når trafikmognad vid ungefär 12 års ålder (McGregor et al., 1999) och uppfattningen om 
tid, hastighet och avstånd utvecklas efterhand hos barn.  Barn yngre än 12 år har funnits ha 
särskilt svårt att bedöma riktning, hastighet och avstånd till fordon som närmar sig. Resultaten 
enligt föreliggande fallstudie indikerar att hastigheterna fortfarande är för höga på 
Regementsgatan speciellt för de yngsta skolbarnen. Speciellt barn i åldrarna 6-10 år i 
årskurserna 1-3 tyckte att Regementsgatan var farlig. Barns framkomlighet hade dock ökat. 
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