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Sammanfattning 
 
Bakgrund 
Studierna i detta examensarbete är en uppföljning av ett forsknings- & utredningsprojekt som 
har genomförts av Tekn. Dr. Mohsen Towliat på Institutionen för Teknik och Samhälle (LTH) 
under 1995-2002. Under 1995-2002 har Mohsen Towliat forskat kring oskyddade trafikanters 
säkerhet vid övergångsställe på huvudgator. En av de åtgärderna som han har tagit fram och 
testat är ”omställbara skyltar” vid övergångsställe som bygger på principen förstärkt och 
relevant information till bilister om gåendes närvaro vid övergångsställe. 
 
Denna åtgärd har införts och studerats vid tre olika övergångsställen i följande orter: På 
Mörners väg i Växjö (1996-1997), Gamla Skärgårdsvägen och Lövstavägen i 
Stockholmsregionen (1999-2002). Towliat studerade korttidseffekter av åtgärden på 
framförallt trafiksäkerheten i dessa platser under de nämnda perioderna.  
 
I mitt examensarbete (oktober 2004) har jag studerat långtidseffekter av åtgärden i de 
ovannämnda platserna som grundar sig på relevant information till bilister om 
gångtrafikanters närvaro vid övergångsställen.  
 
Syfte 
Syftet med denna studie är att belysa långtidseffekterna av omställbara skyltar i dessa 
försöksplatser och jämföra med en kontrollplats vid övergångsställe samt att följa upp 
effekten av den nya lagen om väjningsplikt för fordonsförare mot gående på obevakat 
övergångsställe, som började gälla från och med början av maj år 2000 samt 
hastighetssäkrande åtgärder som vidtagits för förbättring av trafiksäkerhet. Avsikten är att 
följa utvecklingen av dessa effekter under på lång sikt genom att göra nya efterstudier i 
oktober 2004.  
 
Hypoteser om åtgärdens långtidseffekter 
Vid hypoteser om omställbara skyltar vid övergångsställe har det varit viktigt att ta reda på 
förändring av bilisters hastighetsbeteende och deras beteende gentemot gående som ska korsa 
vägen vid dessa platser eftersom detta har stor betydelse för trafiksäkerheten. Tre viktiga 
frågeställningar har formulerats som ligger till grund för genomförandet av mina empiriska 
studier.  
 

• H1: Bilisters hastighet har inte ökat med tiden när skyltsystemet är tänt vid 
övergångsstället.   

• H2: Bilisters hastighet har inte sjunkit (kan även öka över tiden) med tiden när 
skyltsystemet är släckt.  

• H3: Bilisternas benägenhet att släppa fram gång- och cykeltrafikanter har ökat när 
skyltsystemet är tänt (både med  och utan textmeddelande på skyltarna).  

 
Med resultat från dessa studier testas uppställda hypoteser om åtgärdens långtidseffekter på de 
ovannämnda platserna. 
 
Undersökningsmetoder och genomförande 
I min studie har ambitionen varit att följa de tidigare genomförda studierna Towliat (1999, 
2002) och använda samma studiemetoder dvs hastighetsmätning, beteendestudier och 
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trafikräkningar. Min studie genomfördes under oktober 2004. Metoderna som ger möjligheter 
att registrera händelseförlopp, samspel och beteenden på ett betryggande och snabbt sätt i 
verklig trafik. Metoderna, genomförandet av mätningarna, bearbetning och analys av 
insamlade fältdata beskrivs i min studie. I försöksplatserna och kontrollplatsen under oktober 
2004 genomfördes: 
 

• Totalt mättes ca 960 fordonshastigheter på till- och frånfarterna före och efter 
införandet av åtgärder på platser med skylt samt 240 hastighetmätningar i 
kontrollplatsen. 

 
• Totalt genomfördes 917 interaktionsstudier, varav 444 på platser med skylt och 473 på 

platser utan skylt. Beteendestudierna genomfördes från upptagna videofilmer (ca 6 
videoband).  

 
• Trafikräkningar genomfördes från upptagna videofilmer (totalt ca 22 timmar). Då 

beräknades antalet gångtrafikanter i varje plats. 
 
Resultat 
Nedan presenteras resultat från försöksplatserna och kontrollplatsen. 
Analys av både biltrafikflöde och gångtrafikräkningar visar marginella förändringar både på 
försöksplatserna och kontrollplats under utvärderingsperioden. Förändringarna är inte så stora 
att de påverkar trafiksituationen t ex bilisternas hastighets- eller väjningsbeteende. 
 
Tabell 1   Jämförelse av Medel på tillfarterna i olika platser med- och utan VMS-skylt  
(F: P1, P4 Vår 96 samt P2 Hö 97), (EI: P1, P4 Hö 96 samt  
P2, P3 Hö 98), (EII: P1, P4 Hö 97 samt P3 Hö 99), (EIII: P4 Hö 04). 
 

Medel 
(km/h) 

 
Tänd skylt 

 
Ej Tänd skylt 

 
Platser med VMS-skylt F EI EII EIII F EI EII EIII 

1.Mörners väg/Ulriksbergspr. 
               

31,7 25,6 27,3 27,2 31,7 31,6 31,9 29,2 

2.Gamla Skärgårdsvägen     
          

49,2 25,3 - 33,3 49,2 39,7 - 35,8 

3.Lövstavägen 
         

* 38,8 39,2 47,4 - 56,0 56,2 52,7 

Plats utan VMS-skylt         
4.Mörners väg/Liedbergsgatan 

(kontrollplats) 
31,5 - - - 31,5 32,1 32,5 26,2 

*medelhastighet från förestudie saknas 
 
Vid jämförelse av medelhastigheten under hela perioden från förestudie till efterstudie III ser 
man att medelhastigheten har minskat högst ca 16 km/h vid tänd signal och högst ca 13 km/h 
vid släckt signal. Vid jämförelse av medelhastigheter (EII & EIII) vid släckt signal på 
försöksplatser och kontrollplats ser man att medelhastigheterna gått ner högst ca 3 km/h på 
försöksplatsen och ca 6 km/h på kontrollplatsen. Slutsatsen är att hastighetsminskningen på  
kontrollplatsen är en konsekvens av lagen om väjningsplikt för fordonsförare mot gående på 
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obevakat övergångsställe. Detta verkar ha en positiv effekt på bilisternas hastighetsbeteende 
ur säkerhetsinpunkt dvs bilisterna minskar sin hastighet när de passerar GC-överfarten. 
 
 
Tabell 2  Jämförelse mellan andelen bilister som stannar (vid tänd- och släckt signal) och   
släpper fram gångtrafikanter under före- och efterstudierna på  försöksplatser och  
kontrollplats. 
F: P1, P4 (Maj 96), P2 (Okt 97), P3 (Sep 97), EI: P1, P4 (Sep,Okt, Nov- 96), P2 (Maj 99), P3 
(Apr 98), EII: P1, P4 (Nov 97), P2 (Okt 04), P3 (Sep98), EIII: P1 (Apr 03), P3  (Sep 98), P4 
(Okt 04), EIV: P1, P3 (Okt 04). 
 

Väjningsbeteende (%) 
Platser med VMS-skylt 

Tänd signal 
F EI EII EIII EIV 

1.Mörners väg/Ulriksbergspr. 
               

14% 
101* 

46%
181*

54%
181*

56%
421*

64% 
339* 

79% 
193* 

94% 
150* 

2.Gamla Skärgårdsvägen     
          

33% 
89* 

72% 
124* 

62% 
63* 

- - 

3.Lövstavägen 
         

5% 
203* 

36% 
78* 

35% 
130* 

42% 
206* 

42% 
132*

 

Plats utan VMS-skylt 
Släckt signal 

      
4.Mörners väg/Liedbergsg. 

(kontrollplats) 
25% 
465* 

21%
547*

24%
84*

23%
445*

37% 
355* 

88% 
473*

- 

*Andel interaktioner 
 
Som framgår av tabell 2 har det önskade beteendet hos bilister (EIII & EIV) i Mörners väg/ 
Ulriksbergspromenaden förbättrats jämfört med EII och denna effekt har förstärkts något 
under utvärderingsperioden. Däremot har väjningsbeteendet försämrats (EII) i Gamla 
Skärgårdsvägen avsevärt jämfört med EI men effekten av övergångsställeslagen har 
försvagats något under utvärderingsperioden. Dessutom är väjningsbeteendet (EIV) i 
Lövstavägen oförändrat jämfört med EIII och denna effekt har varit  konstant under 
utvärderingsperioden trots att övergångsställeslagen (1 maj 2000) införts mellan de två sista 
perioderna. Vid jämförelse med väjningsbeteendet (EII & EIII) på kontrollplatsen ser man att 
det önskade beteendet hos bilister förbättrats. Denna effekt har förstärkts något under 
utvärderingsperioden. Man kan konstatera att lagändringen har påverkat bilisternas 
väjningsbeteende under utvärderingsperioden i kontrollplatsen. 
 
Bilisternas väjningsbeteende mot väntande gående vid övergångsstället på Mörners väg/ 
Ulriksbergspromenaden förbättrades signifikant efter april 2003 och oktober 2004 (se bilaga 
B: chi2-tester) och har varit stabil under utvärderingsperioden). Efterstudie IV (oktober 2004) 
visar att totalt stannar 94% (98% i tillfarterna och 91% i frånfarterna) jämfört med efterstudie 
III (april 2003) som visade att totalt stannar 79% (87% på tillfarterna och 69% på 
frånfarterna) av bilisterna och släpper fram väntade gående på övergångsställena på 
Mörnersväg. Förbättringarna är störst på tillfarterna där skyltarna placerades ca 20 meter före 
övergångsställena.Väjningsbeteendet har även förbättrats på frånfarterna (hos bilisterna på 
Mörners väg) efter april 2003.  
 
Bilisternas väjningsbeteende mot väntande gående vid övergångsställena på Gamla 
Skärgårdsvägen förbättrades signifikant efter maj 1999 och oktober 2004 (se bilaga B: chi2-
tester) men bilisternas väjningsbeteende har varit instabilt under utvärderingsperioden. 
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Efterstudie II (oktober 2004) visar att totalt 62% stannar jämfört med efterstudie I (maj 1999) 
vilken visade att totalt stannar 72% av bilisterna och släpper fram väntade gående på 
övergångsställena på Gamla Skärgårdsvägen. 
 
Bilisternas väjningsbeteende mot väntande gående vid övergångsställen på Lövstavägen 
försämrades ej signifikant efter september 1999 och oktober 2004 (Se bilaga B: chi2-tester) 
och har varit konstant under utvärderingsperioden. Efterstudie IV (oktober 2004) visar att 
totalt stannar 42% jämfört med efterstudie III (september 1999) som visade att totalt stannar 
42% av bilisterna stannar och släpper fram väntande gående på övergångsställena på 
Lövstavägen. 
 
Bilisternas väjningsbeteende mot väntande gående vid övergångsstället på Mörners väg/ 
Liedbergsgatan förbättrades signifikant från november 97 till oktober 2004 (Se bilaga B: chi2-
tester) och har varit stabil under utvärderingsperioden. Efterstudie III (oktober 2004) visar att 
totalt stannar 88% ( 97% i tillfarterna och 91% i frånfarterna) jämfört med efterstudie II 
(november 97) som visade 37% av bilisterna stannar (53% i tillfarterna och 26% i 
frånfarterna) och släpper fram väntande gående på övergångsställena på Mörners väg. 
Förbättringarna är störst i tillfarterna.Väjningsbeteendet har även förbättrats i frånfarterna 
(Hos bilisterna på Mörners väg) efter november 1997, men denna kontrollplats visar att 
väjningsbeteendet generellt har ökat, vilket innebär att effekten av väjningslagen har påverkat 
bilisternas körbeteende vid övergångsställen. 
 
Min studie har visat att kontrollstudien har fått den största effekten av lagändringen.men det 
kan bero på antingen att kontrollplatsen ligger nära försöksplatsen eller mellan två tidigare 
försöksplatser. Slutsatsen är att det ökade väjningsbeteendet är en konsekvens av lagen om 
väjningsplikt för fordonsförare mot gående på obevakat övergångsställe i Växjö. 
 
Slutsatser och diskussioner 
Som en konsekvens av min studie kan jag konstatera en förbättring av långtidseffekten av 
VMS-skyltarna vid övergångsställena. Samtidigt kan man dock konstatera att effekten av 
lagändring var störst vid övergångsstället på kontrollplatsen. Resultatet av min studie visar att, 
 

• Hastigheterna har minskat något när skyltsystemet är tänt vid övergångsställe 
• Hastigheterna har sjunkit när skyltsystemet är släckt 
• Bilisternas benägenhet att stanna och lämna företräde åt fotgängare har ökat när 

skyltsystemet är tänt 
 
Enligt min uppfattning fungerade själva skyltsystemet dvs den tekniska utrustningen inte bra i 
försöksplatserna. Detekteringssystemet, i sin nuvarande utformning, är känsligt för passerande 
tungtrafik. Detta gjorde att skyltarna tändes utan fotgängares närvaro på övergångsstället. 
Detta ställer krav på produkttillverkaren att arbeta med att förbättra detekteringssystemet. Jag 
kan konstatera att bilisternas benägenhet att släppa fram gående vid övergågsställen varierar 
med antalet gående.  
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                       V 

 
 
Framtida studier 
Det finns ett par studier som jag av resursskäl inte har kunnat arbeta med i mitt 
examensarbete. Bland annat kan följande två moment nämnas.  
 

• konfliktstudier 
• intervjuundersökning av fotgängare& bilister 

 
Om jag hade haft tid att göra dessa studier hade jag kunnat besvara ett antal andra relevanta 
frågeställningar t ex: 
Hur har fotgängarnas beteende påverkats av införandet av skyltsystemet under de senaste fem 
åren? 
Vad tycker bilförare om skyltarnas funktion? 
Vad tycker fotgängare om bilisternas reaktion vid övergångsställena? 
 
Dessa frågeställningar bör ligga till grund för fortsatt arbete av skyltsystemens olika 
långtidseffekter i huvudgator i tätortstrafik.  
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Summary 
 
Background 
The studies in this project is a follow-up of research implemented by Mohsen Towliat from 
the Department for Technology and Society (LTH) during 1995-2002. During 1995-2002 
Mohsen Towliat has investigated unprotected road users' security at pedestrian crossings on 
main streets. One of the measures that he has tested is a ”variable message sign” at pedestrian 
crossings that builds on the principle strengthened and relevant information to motorists about 
pedestrians at pedestrian crossings. 
 
The project has been introduced and studied at three different crossings in the following 
towns: on Mörners väg in Växjö (1996-1997), Gamla Skärgårdsvägen and Lövstavägen in the 
Stockholm region (1999-2002). Towliat studied short-term effects of the measure on all 
places during the mentioned periods. 
 
In my thesis project (october 2004) I have studied the long-term effects of the measures taken 
in the above-mentioned places. 
 
Aim 
The aim with this study is to elucidate the long-term effects of variable message signs in these 
experimental sites and to compare them with a control place at pedestrian crossings and, 
finally, to follow-up the effects of the new laws on give-way attendance for drivers on 
unattended pedestrian crossings. The intention is to follow the development of these effects. 
 
Hypotheses about the measure's long-term effects 
It has been important find out changes in motorists' speed behaviour and their behaviour 
towards pedestrians crossing the roads at these places since this has a major importance for 
the traffic security.  
 
Three important issues have been formulated for the implementation of my empirical studies.  

• H1: Motorists' speed has not increased over time when the sign system is lit at the 
transition place. 

• H2: Motorists' speed has not fallen (can also increase over the time) over time when 
the sign system is quenched.  

• H3: The motorists' trend to release forward time - and bike road users has grown 
when the sign system is lit (both with and without text message on the signs). 

 
Evaluations methods and implementation 
In my study the aim has been to follow the previous implemented studies Towliat (1999, 
2002) and to use same study methods i.e. speed measurement and behaviour studies. My 
study was implemented during October 2004. The methods that give possibilities to register 
development, ensembles and behaviours on a secure and fast ways in true traffic. The 
methods, the implementation of the measurements, processing and analysis of collected field 
computer is described in my study. In the experimental sites and the control place during 
October 2004 was implemented: 
 

• In total, approximately 960 vehicle was measured - their speed before and after the 
introduction of measures  
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• In total 917 interaction studies were implemented. The behaviour studies were 

implemented from recorded video films (approximately 22 videotapes). 
 

• Traffic bills were implemented from recorded video films (total approximately 22 
hours). Then, the number pedestrians in each place was calculated.  

 
Results 
Below the results are presented from the experimental sites and the control place. 
Analysis of both motor traffic flow and time traffic bills shows marginal changes both on the 
experimental sites and control place during the evaluation period. The changes are not so big 
that they influence the traffic situation for example the motorists' speed's - or give-way 
behaviour. 
 
Table 1   Comparison of average on to speeds in different places with - and without VMS-  
sign (F: P1, P4 Spring 96 and P2 Autumn 97), (E1: P1, P4 Autumn 96 and                           
P2, P3 Autumn 98), (E II:  P1, P4 Autumn 97 and P3 Autumn 99), (E III: P4 Autumn 04). 
 

Average 
(km/h) 

 
Lit sing 

 
quenched sing 

 
Places with VMS-sign F EI EII EIII F EI EII EIII 

1.Mörners road/Ulriksbergspr. 
               

31,7 25,6 27,3 27,2 31,7 31,6 31,9 29,2 

2.Gamla Skärgårdsvägen     
          

49,2 25,3 - 33,3 49,2 39,7 - 35,8 

3.Lövstavägen 
         

* 38,8 39,2 47,4 - 56,0 56,2 52,7 

Place whitout VMS-sign         
4.Mörners väg/Liedbergsgatan 

(control place) 
31,5 - - - 31,5 32,1 32,5 26,2 

* Average speed from the before study is missing 
 
By comparing the average speed during the entire period from before study to after study III 
one sees that the average speed has decreased at the most approximately 16 km/h at a lit 
signal and [no] [more] [than] approximately 13 km/h at a switched-off signal. By comparing 
average speeds (E II & E III) at quenched signal on experimental sites and control place sees 
one that the average speeds gone down highest approximately 3 km/h on the experimental 
sites and approximately 6 km/h on the control place. The conclusion is that the speed 
reduction on the control place is a consequence of the teams about give-way duty for vehicles 
driver against going on unattended crossing. This seems to have a positive effect on the 
motorists' speed behaviour from safety viewpoint i.e. the motorists decrease their speed when 
they pass the pedestrian/cyclist crossing. 
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Table 2   Comparison between the number of cars that stopped (at lit - and quenched signal)  
and gave way to unprotected road users during the before study and after studies on  
experimental sites and control place. 
F: P1, P4 (May 96), P2 (Oct 97), P3 (Sep 97), E I: P1, P4 (Sep, Oct, Nov - 96), P2 (May 99), 
P3 (Apr 98), E II: P1, P4 (Nov 97), P2 (Oct 04), P3 (Sep 98), E III: P1 (Apr 03), P3 (Sep 98), 
P4 (Oct 04), E IV: P1, P3 (Oct 04). 
                 

Give-way behavioural (%) 
Places with VMS-sign 

Lit signal 
F EI EII EIII EIV 

1.Mörners road/Ulriksbergspr. 
               

14% 
101* 

46%
181*

54%
181*

56%
421*

64% 
339* 

79% 
193* 

94% 
150* 

2.Gamla Skärgårdsvägen     
          

33% 
89* 

72% 
124* 

62% 
63* 

- - 

3.Lövstavägen 
         

5% 
203* 

36% 
78* 

35% 
130* 

42% 
206* 

42% 
132* 

Place without VMS-sign 
quenched signal 

     
4.Mörners väg/Liedbergsg. 

(control place) 
25% 
465* 

21%
547*

24%
84*

23%
445*

37% 
355* 

88% 
473*

- 

*number of interactions 
 
As is clear from table 2 that the desired behaviour of motorists (E III & E IV) in Mörners väg/ 
Ulriksbergspromenaden has been improved compared with E I and this effect have been the 
give-way behaviour somewhat strengthened during the assessment period. On the one hand 
the give-way behaviour has deteriorated (E II) in Gamla Skärgårdsvägen considerably 
compared with E I but the effect of the pedestrian crossing laws has been weakened 
somewhat during the assessment period. Moreover the give-way behaviour (E IV) in 
Lövstavägen is unchanged compared with E III and this effect has been constant during the 
assessment period despite that law of the pedestrian crossing (1 May, 2000) been introduced 
between the two last periods. Compared with the give-way behaviour (E II & E III) on the 
control place one sees that the desired behaviour of motorists has been improved. This effect 
has been strengthened somewhat during the give-way behaviour. One can establish that the 
amendment to law has influenced the motorists' give-way behaviour during the give-way 
behaviour in the control place. 
 
The motorists' give-way behaviour towards waiting pedestrians at the pedestrian crossing on 
Mörners väg/Ulriksbergspromenaden was significantly improved after April 2003 and 
October 2004 (see annex B: chi2-tester) and has been stable during the assessment period). 
The study IV (October 2004) shows that total stops 94% (98% in the approachings and 91% 
in the leavings) compared with After study III (April 2003) as shown that total stops 79% 
(87% on the approachings and 69% on the leavings) of the motorists and releases forward 
waiting pedestrians on the pedestrian crossings on Mörners väg The improvements are most 
significant on the approachings where the signs were placed approximately 20 metres before 
the pedestrian crossings. The give-way behaviour has also improved on the leavings (at the 
motorists on Mörners väg) after April 2003. 
 
 
 
 



 

                                                                       IX 

The motorists' give-way behaviour towards waiting pedestrians at the pedestrian crossings on 
Gamla Skärgårdsvägen was improved significantly after May 1999 and October 2004 (see 
annex B: chi2-tester) but the motorists' give-way behaviour has been jittery during the 
evaluation period. After study I (October 2004) shows that a total of 62% stops compared 
with the after study in (May 1999) which shows that the total stops 72% of the motorists and 
releases forward waiting pedestrians on the pedestrian crossings on Gamla Skärgårdsvägen. 
 
The motorists' give-way behaviour against waiting pedestrians at the pedestrian crossing on 
Lövstavägen has not deteriorated significantly after September 1999 and October 2004 (see 
annex B: chi2-tester) and has been constant during the evaluation period. The after study IV 
(October 2004) shows that the total stops of 42% compared with the after study III 
(September 1999) has shown that total stays 42% of the motorists stops and releases forward 
waiting pedestrians on the pedestrian crossings on Lövstavägen. 
 
The motorists' give-way behaviour against waiting pedestrian at pedestrian crossing on 
Mörners väg/Liedbergsgatan was improved significant from November 97 to October 2004 
(see annex B: chi2-tester) and has been stable during the evaluation period. After study III 
(October 2004) shows that total stays 88% (97% in the approachings and 91% in the leavings) 
compared with after study I (November 97) as shown 37% of the motorists stays (53% in the 
approachings and 26% in the leavings) and releases forward waiting pedestrians on the 
pedestrian crossings on Mörners väg. The improvements are most significant in the 
approachings. The give-way behaviour has also been improved in the leavings (at the 
motorists on Mörners väg) after November 1997, but this control place shows that the give-
way behaviour general has increased, which means that the effect of the give-way law has 
influenced the motorists' behaviour at the pedestrian crossing. 
 
My study has shown that the control study has got the biggest effect after the changing of the 
law. The reason for this can be either that the control place lies near the experimental sites or 
between two earlier experimental sites. The conclusion is that the increased give-way 
behaviour is a consequence of the teams about give-way duty for vehicle driver against going 
on unattended pedestrian crossing in Växjö. 
 
Conclusions and discussions 
As a consequence of my study I can establish an improvement of the long-term effect of 
VMS-signs at the pedestrian crossings. Concurrent can one however establish that the effect 
of amendment to law where biggest at pedestrian crossing on the control place. The result of 
my study shows that: 
 

• The speed has decreased some when the sign system is lit at pedestrian crossing 
• The speed has fallen when the sign system is switched off 
• The motorists' trend to stay and to submit precedence to a pedestrians has grown 

            when the sign system is lit 
 
According to my view, the sign system functioned i.e. the technical equipment was not good 
in the experimental sites. The detection system is sensitive for heavy traffic passing. This 
made the signs lit up without pedestrians' presence on the pedestrian crossing. This sets 
requirements on product producing clean to work with improving the detection system. I can 
establish that the motorists' trend to release forward going at the pedestrian crossing varies 
with the number pedestrian. 
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Future studies 
There are a pair of studies that I can not work with in this degree project. The following two 
aspects can be mentioned. 
 

• conflict studies 
• interview survey of pedestrians & motorists 

 
If I had had time to do these studies I would respond to a number of other relevant issues -  
for example: 
How has pedestrians' behaviour been influenced with the introduction of the sign system 
during the last five years? 
How do car drivers like the signs' function? 
What do pedestrians like the motorists' reaction at the pedestrian crossings? 
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1     Inledning 

1.1   Bakgrund  
Denna studie baseras på tidigare genomförd forskning kring framtagande av nya typer av 
åtgärder vid övergångsställe på huvudgator som har genomförts av Tekn. Dr. Mohsen Towliat 
på Institutionen för Teknik och Samhälle (LTH) under 1995-2002.  
 
Under 1995-2002 har Mohsen Towliat forskat kring oskyddade trafikanters säkerhet vid 
övergångsställe på huvudgator. En av de åtgärderna som han har framtagit och testat är 
”omställbara skyltar” vid övergångsställe som bygger på principen förstärkt och relevant 
information till bilister om gåendes närvaro vid övergångsställe. Åtgärdssystemet enligt 
Towliat (1999) heter ”Automatiska varnings- & detekteringssystem vid övergångsställe” . 
 
Denna åtgärd har införts och studerats vid tre olika övergångsställen i följande orter: På 
Mörners väg i Växjö (1996-1997), Lövstavägen och Gamla Skärgårdsvägen i Stockholm 
(1999-2002). Towliat studerade korttidseffekter av åtgärden på framförallt trafiksäkerheten i 
dessa platser under de nämnda perioderna. I detta examensarbete studeras långtidseffekter av 
åtgärden på de nämnda platserna som alltså grundar sig på relevant information till bilister om 
gångtrafikanters närvaro vid övergångsställen. 

1.2 Syfte 
I mitt examensarbete kommer jag att studera långtidseffekter av åtgärden i de ovannämnda 
platserna. Syftet med denna studie är att belysa långtidseffekter av olika åtgärder, t.ex. den 
nya väjningspliktslagen och hastighetssäkrande åtgärder.  

1.3   Metod 
Följande två metoder har använts för att kartlägga långtidseffekter av omställbara skyltar vid 
övergångsställe. 
 
1. Litteraturinventering: Handlar om en trafiksäkerhet för gående och om andra typer av 
effekter vid övergångsställe och omställbara skyltars användning i väg och trafikmiljö i olika  
situationer.  
 
2. Empiriska studier vid de nämnda tre försöksplatserna och en kontrollplats. Enligt 
Towliat 2002 var det två kontrollplatser men en kontrollplats i stockholmsregionen var  
oanvändbar i min studie. På alla platserna handlade det om trafikräkningar, hastighetsmätning 
och studie av bilisters väjningsbeteende i dessa platser. 
Med resultaten från dessa studier testas uppställda hypoteser om åtgärdens långtidseffekter i 
försöksplatserna. Sedan dras slutsatser och en diskussion om behov av fortsatt forskning. 
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2     Litteraturinventering 
Litteraturstudien har varit ett moment i arbetet och används för bakgrundsinformation som 
leder till införandet av olika typer av åtgärder som kan förbättra säkerheten vid 
övergångsställe. Detta görs genom olycksutvecklingsstudier för gående.  
Tanken med olycksutvecklingsstudier är att förstå vad som har hänt före- och efter det att 
olika åtgärder vid övergångsställen genomförts. 

2.1   Olycksutvecklingen  
I en studie har polisrapporterade olyckor med personskada studerats under 6 år (1979-1984). 
Enligt Ekman 1998 sker de flesta olyckor på markerat övergångsställe, se figur 2.1. 

 
Figur 2.1   Fördelning av antalet olyckor mellan motorfordon och fotgängare efter typ av       
passageställe. (Ekman, 1988) 
 
 
Enligt SIKA (2003) uppgick antalet gåendeolyckor med dödlig utgång eller svår personskada 
år 2003 till 435, vilket utgör 11 procent av samtliga vägtrafikolyckor. Antalet gåendeolyckor 
har halverats sedan 1989 då antalet var som högst, 862 olyckor. Nästan 83 procent av alla 
gåendeolyckor har inträffat inom tättbebyggt område. Antalet gåendeolyckor har minskat 
jämfört med år 1985 både inom och utanför tättbebyggt område. 51 gåendeolyckor slutade 
med dödlig utgång, vilket är elva procent av samtliga dödsolyckor. I tabellen 2.1 redovisas 
utvecklingen, år 1985-2003, av antalet gåendeolyckor med dödlig utgång eller svår 
personskada fördelat på trafikmiljö samt andel av samtliga trafikolyckor. 
 
Tabell 2.1   Gåendeolyckor efter trafikmiljö, 1985-2003  
 

 
a Uppgiften avser andelen av samtliga polisrapporterade vägtrafikolyckor med dödlig utgång 
eller svår personskada.  
Källa: SIKA vägtrafikskador 2003 
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Olyckor vid passage på obevakat övergångsställe 
Följande figurer 2.2-2.4 visar antal dödade och skadade i olyckor mellan gående och 
motorfordon i tätorter då den gående korsat gatan eller vägen. 
 
Ingen förändring av statistiskt säkerställt slag skedde av antalet fotgängare som dödats på 
obevakat övergångsställe efter det att väjningspliktsregeln infördes, se figur 2.2. 
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Figur 2.2   Årligt antal fotgängare som dödats i tätort. Källa: VITS. 
 
 
En viss ökning kan sägas ha skedd efter väjningsregelns införande av antalet fotgängare som 
skadats svårt (inklusiv dödats) på obevakat övergångsställe. Figur 2.3 visar att antalet 
fotgängare som skadats svårt (inklusiv dödats) på obevakat övergångsställe var signifikat 
lägre under båda föreperioderna jämfört med efterperioden. Antalet svårt skadade ca 25% 
högre perioden 2001-2004 jämfört med perioden 1997-1999.  
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Figur 2.3  Årligt antal fotgängare som dödats eller skadats svårt i polisrapporterade olyckor 
som inträffat i tätort. Källa: VITS. 
 
 
Antalet fotgängare, som skadats (inklusiv dödats) i kollisionsolycka med motorfordon på 
obevakat övergångsställe ökade efter införande av väjningsplikten, se figur 2.4. 
Antalet skadade (sett på årsbasis) var ca 40% fler perioden 2001-2004 jämfört med perioden 
1997-1999.  
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Figur 2.4  Årligt antal fotgängare som dödats eller skadats i polisrapporterade olyckor som 
inträffat i tätort. Källa: VITS. 
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Som framgår av all olycksstatistik är gående en utsatt trafikkantgrupp.  
Den 9 oktober 1997 beslutade riksdagen att det långsiktiga målet för trafiksäkerheten skall 
vara att ingen skall dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor inom 
vägtransportsystemet (nollvisionen) samt att vägtransportsystemets utformning och funktion 
skall anpassas till de krav som följer av detta. Riksdagen beslutade om ett etappmål av högst 
270 dödade i slutet av år 2007. 
 
Cirka 40% av alla olyckor mellan gående och motorfordon inom tättbebyggt område sker på 
ett övergångsställe (SIKA, 2001). Man kan konstatera att en stor del av olyckorna med 
fotgängare inträffar på markerade övergångsställen och även på signalreglerade 
övergångsställen. När lagen ändrades 1 maj 2000 ökade andelen bilar som stannade eller som 
synligt saktade ned hastigheten för att släppa fram gående från 20% till 50%. Störst var 
ökningen på sträcka, relativt sett. Den skedde från en betydligt lägre nivå än vad som gällde i 
korsning. Trots den större ökningen stannade procentuellt sett ändå färre bilar på sträcka 
jämfört med i korsning i eftersituationen (VTI rapport 468, 2001). 
 
På gator med dubbla körfält är omkörningar av fordon som stannat för att släppa fram 
fotgängare ett annat problem (Towliat m.fl.1999). Olyckor på övergångsställe beror ofta på 
förarens bristande omdöme och hänsyn, t.ex. att han/hon inte ’’märker’’att han/hon passerar 
ett övergångsställe eller att uppmärksamheten är riktad på annat håll. 
I en studie av Ekman (1988) visar det sig att säkerhetseffekten mycket väl kan ifrågasättas 
vad gäller obevakade övergångsställen. Dessa resultat visar att fotgängare som korsar gatan 
vid ett obevakat övergångsställe löper dubbelt så stor risk att bli inblandad eller skadad i en 
olycka som vid passage i anslutning till korsningar som saknar markering och där 
förhållandena i övrigt liknar varandra. Várhelyi (1998) konstaterade att bilisterna inte sänker 
hastigheten påtagligt när de närmar sig övergångsställen, även om fotgängaren befunnit sig på 
eller på väg ut på övergångsstället. Rent allmänt visar det sig att Sverige har relativ låga risker 
för fotgängare men att det obevakade övergångsstället tycks ge en avsevärt bättre effekt i 
England och Norge. Speciellt Norge har en väldigt låg risk kring deras övergångsställen 
(Ekman, 1988). En trafiksäkerhetssatsning på övergångsställen är därför välgrundad i ett 
samhällsekonomiskt perspektiv. 
 
Bilisters hastighetsbeteende inför ett friliggande markerat övergångsställe utan mittrefug har 
studerats (Várhelyi 1998). Resultatet visade att i endast 5% av alla interaktiva situationer 
passerade fotgängare före bilen. Interaktiva situationer definierades som situationer när en bil 
närmare sig övergångsstället (inom 70m) och en fotgängare befann sig vid övergångsstället. 
 
Hastigheten är en mycket viktig faktor när det gäller fotgängares säkerhet. En sänkning av 
hastigheten innebär radikalt ökad säkerhet för fotgängare vid en olycka. Vid 50 km/h dör åtta 
av tio som blir påkörda. Vid 30 km/h överlever nio av tio fotgängare (NTF, 
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande). 
 
Problemet är att det är väldigt svårt för bilförare att känna att 30 är en lagom fart på en lång, 
bred och rak gata. Tyvärr är människan inte byggd för att förstå de här höga hastigheterna 
som man kommer upp i med bil.  
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2.2   Den nya väjningspliktslagen vid obevakade övergångsställen 
Regeln infördes 1 maj år 2000. I en tidigare undersökning har VTI undersökt regelns effekt på 
framkomligheten (Thulin 2001). Den avsikten markerade också en ändrad syn på 
övergångsstället från att mer ha betraktats som en trafiksäkerhetsåtgärd till att ses som en 
framkomlighetsåtgärd. 
 
En trafiksäkerhetsundersökning baserades på polisrapporterade olyckor och fältstudier, 
(Thulin 2004). Den visade att risken att bli inblandad och skadad i en olycka för en korsande 
fotgängare vid obevakat övergångsställe ökade efter införandet av regeln. Åren 1994–1999 
har använts som jämförelseperiod. Mot denna har år 2000 och åren 2001–2002 jämförts. 
Jämförelse har gjorts på årsbasis och på tertialbasis.  

Effekten av den nya Lagen  
I Thulin och Obrenovics rapport (2001) framkom att väntetiden för gående minskade med en 
tredjedel eller med 2,3 sekunder per väntade gående (före (6,6), efter (4,3)) medan däremot 
väntetiden för bilisterna ökade med ca en sekund per väntande bil före (4,5) efter (5,6). Vidare 
framkom det att antalet gående som tvingades att vänta på biltrafiken vid övergångsställena 
minskade från 52% till 31%, efter införandet av den nya lagen. Andelen bilar som stannade 
eller som saktade ner för att släppa fram gående ökade från 20% till 50%.  
Det framkom även att bilisternas stannandefrekvens varierade kraftigt om gångflödet var stort 
eller litet. Barn och äldre fick innan lagändringen vänta på bilisterna ca 75% av de gånger som 
de skulle passera ett obevakat övergångsställe. Efter lagändringen sjönk detta värde till strax 
under 40%. Thulin och Obrenovic skriver i sin rapport att de har för avsikt att göra samma 
studie 2002 och 2003, för att sedan göra en sammanställning av alla tre rapporterna. 
 
Resultatet från omfattande studier (Thulin 2004) visade att antalet skadade i olyckor som 
inträffade mellan gående och motorfordon på obevakat övergångsställe ökade efter införandet 
av regeln om väjningsplikt för fordonsförare mot gående på obevakat övergångsställe. Thulin 
konstaterade att antalet skadade var större andra och tredje tertialet år 2000 jämfört med 
motsvarande ”genomsnittstertial” perioden 1994–1999. Ökningen kvarstod under perioden 
2001–2002. Den kvarstående ökningen gäller antalet lindrigt skadade trafikanter i första hand 
men också antalet svårt skadade. Dessutom skedde en ökning av olyckor som inträffade då en 
bil stannat för gående på obevakat övergångsställe och då blivit påkörd bakifrån av annan bil. 
Möjligen ökade också antalet olyckor med väjande bilist något.  
 

2.3   Gåendes situation vid obevakat övergångsställe 
Väldigt många människor är positivt inställda till och vill ha såväl obevakade som 
signalreglerade övergångsställen. Men det har visat sig att när bilister och fotgängare 
konkurrerar om samma utrymme så väljer en del bilister att markera sin makt och ovilja att 
släppa fram fotgängare genom att höja sin hastighet (Várhelyi, 1996). Ett förslag till 
förbättring skulle kunna vara att man sänker hastigheten till 30 km/h vid övergångsställena, 
vilket skulle skapa goda förutsättningar för ett bra samspel mellan bilist och fotgängare. Detta 
förslag kanske kan tyckas lite väl drastiskt, men det är tydligt att något måste göras. För att ett 
övergångsställe ska ha god standard krävs en hastighetssäkring på 30 km/h före 
övergångsstället (Vägverket 1999). 
 
Det obevakade övergångsstället är en av de mest förekommande åtgärderna som förekommer 
i trafiken när det handlar om säkerhet. Det finns t.ex. nästan 2000 obevakade övergångsställen 
bara i Malmö kommun. I en stor stad med mycket människor är det naturligtvis extra viktigt 
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att kanalisera så många fotgängare som möjligt till övergångsställen förutsatt att det är säkrare 
att korsa där. Enligt Wilde (1994) finns det något som man kallar för riskkompensation. 
Denna teori utgår från ett grundläggande antagande om att människan som trafikant anpassar 
sitt körsätt så att det uppstår en balans mellan vad som händer på vägen och en risknivå som 
föraren kan acceptera. Man vill alltså bibehålla en önskad risknivå. Wilde har dock fått en del 
kritik då hans teori borde efterlysa riskmekanismer hos individen och vad det är i den 
omedelbara trafikmiljön som gör att en trafikant upplever att risken för olycka är hög eller låg 
(Bergendorf, 2001/ 2002).  
 
Resultatet från VTI notat-17 (Thulin 2006) baseras på de enkäter som VTI skickat ut vid olika 
tillfällen till landets kommuner innehållande frågor om det kommunala vägnätet visade att 
totalt 16% av de obevakade övergångsställena togs bort på det kommunala vägnätet under 
perioden år 2000 t.o.m. 2003. Samtidigt tillkom det nya obevakade övergångsställen svarande 
mot 1-2% av totalen. Den totala minskningen av antalet obevakade övergångsställen blev 
därigenom 14%. Det totala antalet obevakade övergångsställen på det kommunala vägnätet 
sjönk från 43 000 som var nivån vid ingången till år 2000 till 37 000 vid utgången av år 2003. 
Thulin konstaterar att väjningsplikten fungerar relativt bra bland kommunerna och det har 
skett en viss förbättring sedan regeln introducerades men han anser också att det finns 
negativa effekter av väjningsregeln. Olyckstillbuden och även antalet olyckor anser många av 
kommunerna har ökat och då kanske i första hand upphinnandeolyckorna men också olyckor 
vid omkörning på övergångsställe. Motiveringen till att ta bort övergångsställen bygger på 
forskningsrapporter, bl.a. Lars Ekmans litteratursammanställning från LTH daterad den 22 
maj 1997. I rapporten betonas framkomlighetsaspekten på övergångsställen. Han konstaterar 
också att behovet av nya övergångsställen är enligt kommunerna i allmänhet inte särskilt stort. 
Det grundläggande synsättet är att övergångsstället anläggs av framkomlighetsskäl. Därför 
krävs som regel trafiksäkerhetskompletterade åtgärder i form av upphöjningar, avsmalningar, 
refuger etc. 
 
Elvik (1997) sammanställer, i ett stort undersökningsmaterial, effekten av markerade 
övergångsställen på trafikolyckor och får följande resultat: markerade övergångsställenutan 
andra åtgärder leder till en ökning av antalet olyckor både för fotgängare och för motorfordon 
(30% respektive 35% olycksökning). Ökningen av fotgängarolyckorna kan bero på en 
kombination av dålig respekt för övergångsstället både hos fotgängare och hos bilister samt 
ökad risk vid korsning utanför övergångsställe i en zon på intill 50 meter från 
övergångsstället. Föreliggande undersökningar tyder inte på att fotgängarolyckorna på själva 
övergångsstället reduceras. Ökningen av motorfordonsolyckorna förklaras av flera 
upphinnandeolyckor. Vidare är det ingen skillnad mellan övergångsställen anlagda vid 
korsningar och övergångsställen på sträckor när det gäller olycksantalet. 

2.4 Hastighetssäkrande åtgärder 
Här beskrivs olika typer av fysiska åtgärder (Gupp, H-gupp, väghåla, vägkudde samt 
upphöjt övergångsställe) som påverkar fordonsförarens hastighetsbeteende genom att göra 
passagen obekväm vid för hög hastighet.  
 
Gupp anläggs i särskilda punkter t.ex. före korsningar eller på sträckor före övergångsställen 
eller som upphöjt övergångsställe/cykelöverfart där fordonshastigheterna anses bidra till höga 
olycksrisker eller otrygghetskänsla för framförallt oskyddade trafikanter. Avsikten med att 
anlägga gupp är att påverka fordonsförarens hastighetsbeteende genom att göra passagen 
obekväm och obehaglig vid för höga hastigheter. Guppets utformning bestäms av vilken 
referenshastighet som önskas på gatan samt vilken sorts fordon som trafikerar gatan. Då 
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referenshastigheten är bestämd används tre faktorer för att göra guppet så effektivt som 
möjligt; guppets höjd, rampens lutning samt avståndet mellan två gupp. Ett långt gupp med 
stor vertikalradie och därmed långa ramper ger en mindre hastighetsreduktion än ett gupp 
med en liten vertikalradie och korta ramper (Vägverket, 1999), se figur 2.5.  
 
 

 
 
Figur 2.5  Exempel på en Körbana med gupp i Arvika, (Källa:  
 www.vv.se/ bussar &  bulor, 1999:147) 
 
H-gupp är ett hastighetsdämpande gupp som uppifrån ser ut som ett H. Guppet utnyttjar att 
personbilar och bussar har olika spårvidd och ger bussar en längre ramp än personbilarna och 
därmed en mer jämförbar hastighetsdämpning. Två spår av betong är lagda med avståndet 1.6 
m. Fordon med smalare spårvidd måste åka med ena hjulparet på de prismastenar som lagts 
mellan körspåren. Stenarna är kantiga och satta i sand. Sanden gör underlaget dränerande, 
därför är det ingen risk att hindret ska vattenfyllas. Mitt i hindret ligger en mittbalk i betong. 
Den är till för snöplogen som lägger plogen mot balken för att inte hyvla av prismastenarna. 
Det sitter en stolpe på ena sidan om hindret som gör det omöjligt för en personbil att 
balansera på mittbalken med ena hjulparet och köra med det andra hjulparet på andra sidan. 
Det är dock inget problem eftersom mittbalken är så smal att personbilen måste krypa fram 
för att kunna balansera på den. 
 
Det finns prefabricerade gupp av betong som kallas Watts gupp. Denna typ av gupp kan göras 
så korta som 3,7 meter på grund av den cirkulära överytan och förlängas i princip så långt 
man vill. Det Wattsa guppet ger normalt en hastighetsdämpning för personbilar till omkring 25 
km/tim över guppet medan det för bussar och tyngre fordon ger hastigheter omkring 15 
km/tim. Med H-guppet kan både personbilar och bussar passera guppet i hastigheter omkring 
30 km/tim. För närvarande finns H-guppet endast på ett fåtal platser i landet, men 
erfarenheten från dessa är god. En nackdel med denna typ av gupp är att de är komplicerade 
att anlägga samt att de kräver mycket underhåll för att behålla sin funktion (Vägverket, 1999), 
se figur 2.6.  
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Figur 2.6  Exempel på H-gupp i Veberöd ( Personbilshinder, Källa:  
www.vv.se/ bussar &  bulor, 1999:147) 
 
Väghålan är en vertikal förändring i vägbanan, anläggs före korsningar och/eller på särskilda 
platser på sträckor, t.ex. framför gång- och cykelöverfarter. Den speciella utformningen av 
väghålan medför att åtgärden är lämplig för användning på dels lokalgator och dels 
huvudgator med stor andel tung trafik och bussar i linjetrafik (Hydén, Odelid 1985). Bussar 
och tung trafik kan passera hålen utan besvär medan personbilstrafiken måste sänka sin 
hastighet. Syftet med väghåla är att påverka fordonsförarens hastighetsbeteende genom att 
göra passagen obekväm och obehaglig vid för hög hastighet. Avsikten med åtgärden är att 
dämpa hastigheterna och därmed minska olycksrisken, otryggheten och även att minska 
barriäreffekten från höga hastigheter på framförallt huvudgator (Vägverket, 1999), se figur 
2.7. 
 
 

 
Figur 2.7  Bild ur ’’Kollektivtrafikens framkomlighet i Umeå’’ (Källa: www.vv.se/     
bussar & bulor, 1999:147) 
 
Vägkudden är utformad som ett gupp men sträcker sig inte över hela körbanebredden, vilket 
gör att den kan gränslas av bussar och stora fordon. Utformningen gör att den är lämplig för 
användning både på lokalgator och huvudgator framför övergångsställe och GC-överfarter i 
de miljöer där personbilshastigheterna anses vara för höga och medför säkerhetsrisker samt 
otrygghetskänsla för GC-trafikanter. Åtgärderna kan med fördel anläggas i närheten av 
övergångsställe för att sänka hastigheten. I jämförelse med upphöjt övergångsställe blir 
säkerheten densamma. På så sett ökar man säkerheten för fotgängare när bilarna sänker 
hastigheten en bit före övergångsstället. En typ av vägkudde är 3.4 m lång och 2.55 m bred. 
Den har en höjd av cirka 7 cm. Platåytan, den upphöjda delen är 
2.0 x 1.15 m (Vägverket, 1999), se figur 2.8-9.  
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Figur 2.8  Bild av körbana med vägkudde (Källa: www.gfk.stockholm.se) 
 
 

           
                                                                   
Figur 2.9  Exempel på en körbana med vägkudde i Vallentuna i Stockholmsregionen (Källa: 
www.vv.se/ bussar & bulor, 1999:147)                         
                                                                                                
                                                                                                
Upphöjt övergångsställe kan även kallas plåtgupp som har till uppgift att sänka hastigheten i 
samband med ett övergångställe. Konstruktionen av övergångstället består av en plan yta med 
två ramper. Höjden och lutningen på ramperna kan varieras för att uppnå önskad effekt, se 
figur 2.10.  
 
Vid viktiga gångpassager som används av många gående eller är viktiga vägar för barn, äldre 
och funktionshindrade, bör det vara en upphöjning som ger låga fordonshastigheter. 
Nivåskillnaden och ramplängden kan variera från 6-10 cm respektive 1,5-2,5 meter bland 
annat beroende på trafikmängden och andelen tung trafik. Om det går bussar bör dessutom 
platån vara minst 7 meter lång. Viktiga gångpassager med kraftfulla åtgärder bör regleras som 
ett övergångsställe. Vid låga hastigheter bedöms efterlevnaden av väjningsregeln vara god 
(Vägverket, 1999), se figur 2.11.  
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Figur 2.10  Exempel på en upphöjd anslutning av lokalgator i Stockholmsregionen   
(Källa: www.vv.se/ bussar & bulor, 1999:147)   
 

 
Figur 2.11  Exempel på ett upphöjt övergångsställe (Källa: Vägverket Region Mälardalen 
2002) 
                      
 
Effekter  
Gupp:  Ett gupp med längden 4 m och höjden 10 cm ger en hastighet om cirka 15-20 km/h för 
bussar och cirka 25-30 km/h för bilar. Hastigheten för bussar brukar vara cirka 60% av 
personbilars för vanliga gupp. (Vägverket publikation 1999:147)  
  
I en studie där nio stycken halvcentrala korsningar försågs med gupp, kunde man konstatera 
att antalet olyckor/år minskades till 4,9 från att ha varit 14,9 före åtgärden (Hydén, Odelid 
1985). I en annan studie i Göteborg undersöktes effekten av 150 gupp på en samlad gatulängd 
av 17 km. Resultaten av undersökningen visade att den genomsnittliga olycksreduktionen 
med hänsyn till förändringen av trafikvolymen var 40%. De svåraste olyckorna minskade 
mest (åtgärdskatalog 1991). I ett försök (Hydén m fal, 1983) i ett bostadsområde i Göteborg 
fann man att gupp i olika former, med och utan refug, samt som upphöjt övergångsställe, hade 
den största hastighetsreducerade effekten bland olika typer av farthinder. Medelhastigheterna 
efter åtgärdens införande (tre gupp i olika former lades längs med gatan) varierade mellan 17-
23 km/h jämfört med 30-45 km/h före åtgärden. Elvik (1995) har i en sammanfattande analys 
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av genomförda studier konstaterat att personskadeolyckorna minskade med mellan 25%  och 
över 60%. Troligtvis är storleken på effekten beroende på hur den relativa 
hastighetsminskningen är, vilket dels beror på vad hastigheterna var i försituationen och dels 
på detaljutformningen av systemet. 
 
Väghåla: I en studie i Västerås (TSV 1985) anlades väghålor på en huvudgata med 7700 f/d 
(av dessa var 160 bussar i linjetrafik) samt en omfattande gång- och cykeltrafik.  
Följande effekter konstaterades: Trafikmängden minskade med 10%, medelhastigheten 
minskade från 50 km/h till 44 km/h samt olycksrisken minskade med 40%. En tredjedel av 
fordonen ändrade inte sitt körsätt i någon nämnvärd omfattning vid passage av väghålan. 
 
Vägkudden: Implementering av vägkuddar framför ett antal övergångsställen i en huvudgata 
(affärsgata med 10 000 fordon/dygn, 3000 cyklar/dygn samt busstrafik) i Langenfeld i 
Tyskland visade följande resultat (Traffic calming guidelines, 1992): Hastigheterna hos 
biltrafiken sjönk till under 40 km/h vid passage av vägbulorna. Placering av vägbulorna före 
övergångsställena resulterade i att bilister oftare stannade och lämnade fotgängarna företräde 
vid övergångsställena. Man konstaterade också att stadsbussar bekvämt kunde passera 
vägbulorna utan att det blev obekvämt för busspassagerarna. Effekter av 
hastighetsreducerande åtgärder, vägkudde, platå samt minskning av körbanebredd på 
selektiva vägsträckor, studerades i ett storskaligt demoprojekt i Berlin i Tyskland under 
mitten av 80-talet (traffic calming guidelines, 1992). Syftet med projektet var att förbättra 
trafiksäkerheten, underlätta för gående och cyklister samt förbättra den lokala miljön för 
boende i området. Efterstudien visade att medelhastigheten i området nästan halverades till ca 
20 km/h och 85-percentilen hade sjunkit från 50 km/h till ca 24 km/h. Mycket sällan körde en 
bilist med hastigheter över ca 32 km/h och man kunde konstatera ett lugnt körbeteende hos 
bilister i allmänhet, dvs mindre retardation och acceleration. Antalet personskador 
reducerades med 41%, dödsolyckorna med 57%, allvarliga personskadeolyckorna med 34% 
och de lindriga personskadeolyckorna med 34%. Barnens personskadeolyckor minskade med 
69%.  
 
Towliat (2002) har i sin doktorsavhandling tagit fram nya typer av vägkuddar och studerat 
effekter av dessa i en storskalig försöksverksamhet vid 17 övergångsställen på huvudgator i 
Örebro/ Stockholm. Hans studie visar bal a att personbilars och stadsbussars högsta 
hastigheter mätt som 85-percentilnivån har sjunkit från 49-60 km/tim till 26-34 km/tim precis 
före passage av vägkuddarna. Personbilarnas och bussarnas hastigheter har blivit mer lika. En 
positiv effekt av byggnadstekniska åtgärder är att personbilförararnas acceptans av åtgärderna 
ökar med tiden. Ett år efter implementering av åtgärder i försöksplatserna är det 75% i 
Stockholmsregionen resektive 50% i Örebro som är positivt inställda till åtgärderna jämfört 
med 50% respektive 25% precis efter införandet av åtgärderna.  
 
Väjningsbeteendet hos bilisterna gentemot gående och cyklister har signifikant förbättrats 
under utvärderingsperioden i försöksplatserna. Slutsatsen av detta är att bilisternas beredskap 
att samspela med gång- och cykeltrafikanterna har blivit bättre jämfört med föresituationen. 
Förbättringen av väjningsbeteendet bilisterna är störst i de försöksplatser där gång- och 
cykeltrafiken är mest omfattande. Hans studier visar också att ju lägre medelhastigheten är 
hos bilisterna desto större är benägenheten att släppa fram gång- och cykeltrafikanter. 
Utvecklingen vad gäller minskningen av antalet allvarliga konflikter och deras 
allvarlighetsgrad är positiv i försöksplatserna. Man kan konstatera att åtgärderna har förbättrat 
säkerheten för bilister (vinkelrät kollision) i högre grad än säkerheten för gång- och 
cykeltrafikanterna i interaktionen med bilister. Efter införandet av åtgärderna på huvudgator 
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vid mötespunkterna har beteendet hos samliga gång- och cykeltrafikanter förändrats i 
interaktion med bilister. Allvarliga konflikter mellan bilister som körde in från en sidogata 
med väjningsplikt till en huvudgata och mellan vänstersvängande och raktframkörande 
bilister på huvudgatan har reducerats. Anledningen tycks vara den kraftiga 
hastighetsreduktionen på huvudgator med vägkuddar.  
 
Vid byggandet av demonstrationsstråket för cykel mellan Slussen och Huvudstad i Stockholm 
sänktes den tillåtna hastigheten på Kungsholms Strand till 30 km/tim och vägkuddar 
användes. Projektet genomfördes år 2003. Resultaten visade bland annat att hastighetsnivån 
på sträckan sänktes från cirka 45 km/tim till cirka 25 km/tim vid farthindren och cirka 35 
km/tim mellan farthindren. Spridningen mellan de olika fordonens hastigheter minskade 
också. Anläggningen av vägkuddar kräver ofta kompletterande åtgärder, exempelvis 
avsmalning av körbanan där vägkuddar verkar. 
 
Upphöjt övergångsställe: Ett upphöjt övergångsställe bidrar till en lägre hastighet vilket även 
det leder till ett minskat antal olyckor. Om övergångsstället ligger på en lokalgata i anslutning 
till en huvudgata kan konfliktsituationer uppstå då fordon skymmer sikten för både cyklister 
och gående så att de inte ser ordentligt (Linderholm 1996). 

2.5   Andra hastighetsdämpande och riskreducerande åtgärder 
Åtgärder som beskrivs här är olika typer av körbanekonstruktioner (Sidoförskjutningar, kort 
avsmalning). Dessa typer av åtgärder kan också reducera bilisters hastigheter. 
 
Sidoförskjutningar används i första hand för att bryta siktlinjen på långa raksträckor 
och därmed motverka en känsla av god sikt som lätt inbjuder till höga hastigheter. 
Sidoförskjutningar ska också tvinga bilisterna att dämpa farten. Detaljutformningen spelar 
stor roll för utfallet och med rätt utformning kan åtgärden anses hastighetssäkrande. Det är 
naturligtvis bäst att använda sidoförskjutning vid nybyggnationer så att 
gatorna redan från början planeras med svängar med olika mellanrum. Det går givetvis också 
att i efterhand bygga in en sidoförskjutning på en befintlig gata genom att ta bort delar av 
körbanan, men detta innebär normalt att möten omöjliggörs i själva förskjutningen, se figur 
2.12. 
 
En enkel sidoförskjutning ger en liten hastighetsdämpande effekt och den bör därför inte 
regleras som ett övergångsställe. Gångpassagen på bilden är därför en så kallad "ordnad 
gångpassage", se figur 2.13. 
 
Säkerhetseffekten av sidoförskjutningen är helt beroende av den hastighetsdämpande 
effekten, som i sin tur är beroende av geometrin. Sidoförskjutningar som inte tillåter möte 
skapar irritation. Emellanåt ökar förarna hastigheten för att komma först till 
sidoförskjutningen. Risken finns också att förarna kör över på fel sida av vägen, för att få 
rakare spår genom hindersträckan (Linderholm 1996). 
I Sverige används sidoförskjutningar i ganska liten omfattning. På flera platser har 
sidoförskjutningarna ersatts med gupp eftersom dessa har flera fördelar jämfört med 
sidoförskjutningarna. I kategorin sidoförskjutningar kan även nämnas utsättande av 
blomlådor. Denna åtgärd är en provisorisk sidoförskjutning och måste betraktas som en 
tillfällig lösning i väntan på andra åtgärder. Hastighetsdämpning med blomlådor anses vara en 
mindre lämplig metod, bland annat beroende på att lådorna är relativt lätta att flytta och 
förstöra (Gfk, Stockholm 2003). 
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Figur 2.12  Exempel på en sidoförskjutning vid nybyggnation på Pilvingegatan i Skarpnäck  
(Källa: www.gfk.stockholm.se)                                        

        
Figur 2.13  Exempel på en enkel sidoförskjutning, Ordnad gångpassage (Källa: Vägverket  
Region Mälardalen 2002)   
                      
Kort avsmalning: Kort avsmalning av körbanan används för att sänka fordonens hastighet 
och underlätta för gående och cyklister att korsa en gata. Avsikten är att göra passagen över 
körbanan kortare, samtidigt som de oskyddade trafikanterna lättare kan observera och 
observeras av bilisterna. Avsmalningarna görs därför ofta i samband med ett övergångsställe 
på en sträcka eller i en korsningsmynning. Korta avsmalningar används i första hand på gator 
med hög barriäreffekt där man vill underlätta för svaga trafikantgrupper att korsa gatan, men 
mittrefug och gupp är ofta bättre åtgärder. Man kan avsmalna en körbana antingen med en 
refug eller genom att anlägga klackar på en eller båda sidor av gångbanan. På så sätt kan 
hastigheten reduceras. Denna åtgärd kan kombineras med andra åtgärder t ex. upphöjning 
eller vägkudde (Linderholm 1996). 
 
Enligt Linderholm beror minskningen av olyckor när en refug delar upp övergångsstället på 
att fotgängaren kan korsa gatan i två etapper och behöver endast uppmärksamma en 
körriktning i taget. Refugen bidrar till att passagen blir kortare i tid och rum och 
fordonsförarens uppmärksamhet ökar vid övergång. 
 
Avsmalningarna där fordon inte kan mötas får inte vara för långa. Då finns risk att det bildas 
köer eller att fordonsförarna tävlar om att komma först in i avsmalningen. Detta medför höga 
hastigheter och lägre uppmärksamhet hos förarna. Den hastighetsdämpande effekten av 
avsmalningar kan förstärkas med en liten refug före avsmalningen på sidorna, så att bilföraren 
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måste göra en liten sidoförflyttning och därmed måste sänka hastigheten (Vägverket, 1999), 
se figur 2.14. 
   

      
 
Figur 2.14   Exempel på en körbana med avslutning i Stockholmsregionen (Källa: 
www.vv.se/ bussar & bulor, 1999:147)              

2.6   Omställbara skyltar (VMS) 
VMS står för Variabla MeddelandeSkyltar. Syftet med VMS-skyltarna är att upplysa trafiken 
på sträckan om aktuellt framkomlighetsläge samt att vid behov, framförallt vid trafikolyckor, 
stänga av till exempel en väg och styra om trafiken till annan väg. På så sätt kan 
räddningsfordonen arbeta snabbt och säkert samtidigt som framkomligheten på sträckan 
bibehålls.  
 
VMS är inget nytt utan har funnits i många år i många olika former. I England började man 
med VMS redan 1962. Det finns mycket VMS installerat i bland annat Frankrike, England, 
Holland och USA. I Sverige har användningen varit mer sparsam. På senare år har bland 
annat sex VMS-skyltar installerats i Göteborgsområdet och ett större system i Skåne. Det 
finns även VMS för vissa specialtillämpningar, till exempel vid motorvägsbron i Södertälje. 
Figur 2.15 visar information om störning och alternativ väg. 
 

 
 
Figur 2.15   Exempel på VMS (Göteborg respektive Skåne,  källa: www.movea.se) 
 
Hastighetsreducerande information kan ges i form av variabla skyltar som visar budskap och 
kan kombineras med varningssignaler. Skyltarna är vanligtvis kopplade till en detektor som 
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mäter bilarnas hastighet. Vanligast är variabla skyltar som uppmärksammar bilisten på att 
hastighetsnivån är för hög, exempelvis ”Du kör för fort”-skyltar. Systemet kan också 
användas till att detektera exempelvis gående för att underlätta deras korsande av gatan. 
Gatu och fastighetskontoret (Stockholm) använder idag flera s k "Du kör för fort”-skyltar, se 
figur 2.16.  
 
Dessa skyltar är mycket uppskattade (Feychting 2003). Skyltarnas effekt på bilarnas hastighet 
är beroende av i vilken miljö skylten finns och vilken hastighetsnivå bilarna har när skylten 
inte är på plats. Skyltarna placeras efter ett rullande schema vid skolor. Skyltarna hyrs och 
leverantören handhar det praktiska med skyltarna, allt från skötsel till flyttningar. Skyltarna 
placeras främst vid förskolor och skolor. Placeringen är ofta kopplad till önskemål från 
skolor, föräldrar eller andra, men de placeras även på andra vägsträckor där behov finns. 
 
 

 
 
Figur 2.16   Exempel på VMS (källa: www.gfk.stockholm.se)                  
 
VMS-skylt i Storbritannien 
I en studie undersöktes omställbara skyltar i ett tätortsområde. Syftet med försöket var dels att 
öka säkerheten i området och dels komma fram till ett billigare alternativ. Sedan 1990  har 
omställbara skyltar installerats i Storbritannien för att minska trafikolyckor vid de mest 
olycksbelastade vägarna. I försöket testades fyra olika skyltar: 
 
-   Rekommenderad hastighetsgräns  
-   Varning för kurva 
-   Varning för korsning 
-   Upprepningsskylt för övervakningskamera  
 
Försöket genomfördes på uppdrag av ’’Department for Transport ’’ i fyra städer (Nordfolk, 
Kent, West Sussex och Wiltshire). Vid försöket deltog 450 personbilar under 1-12 månader. 
Man installerade 60 skyltar i tätortsområde och hastighetsbegränsningen skiftade mellan 30 
km/h och 50 km/h. Storbritannien har en policy för hastighetsval som baseras på oskyddade 
trafikantens trafiksäkerhet och olycksstatistik. I bostadsområden är medelhastigheten ofta 
lägre än den generellt gällande hastighetsgräns 50 km/h. Medelhastigheten påverkas därefter 
ganska lite av en sänkning av den tillåtna hastigheten till 30 km/h.  
Man kontrollerade fordonsflödet i 7 dagar. Resultatet visade att andelen trafikolyckor 
minskade och hastigheterna dämpades mellan 2-23 km/h på de mest trafikerade vägarna. Man  
konstaterade att hastigheten reducerades med 11 km/h vid korsningar (Winnett M A. m.fl. 
2002).  



 

                                                                       17 

Nedan diskuteras slutsatserna om olika effekter av omställbara skyltar. Detta görs genom att 
resonera om de positiva och negativa effekterna av åtgärderna baserat på resultaten från 
studierna. Åtgärder som har tagits fram i denna del av rapporten har huvudsakligen varit 
inriktade på att ändra bilisternas beteende på huvudgator, se figurerna 2.17-2.20. 
 

- Bilförare reducerar sin hastighet i större grad när de ser VMS-skyltar jämfört med 
fasta skyltar (plåtskyltar). 

- Fordonsaktiverade skyltar visar sig vara mycket effektiva för att reducera 
hastigheten för en del av de bilister som kör fortare än andra. 

- Fordonsaktiverade skyltar kan ersätta polisen vid bevakade vägar. 
- I nuläget finns inget som pekar på att bilister inte tar hänsyn till omställbara skyltar 

även efter 3 år. 
- Skyltarnas kostnader är låga.  
- Försöket visade att olyckorna har reducerats.  

 
         

                            
 
Figur 2.17   Exempel på ”Rekommenderad hastighetsgräns”        Figur 2.18   Exempel på’’Varning                               
med VMS, källa: TRL                                                                     för korsning’’med VMS, källa:TRL 
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Figur 2.19   Exempel på’’Varning för kurva’’   Figur 2.20   Exempel på ’’upprepningsskylt för    
med VMS, källa: TRL                                        övervakningskamera’’ med VMS, källa: TRL                                        
                  
                                                                                              
Ny teknik för hjälp med hastighetsanpassning-ISA 
ISA står för Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet och är en teknik som ska hjälpa 
föraren att hålla rätt hastighet. Under åren 1999 – 2002 genomförde Vägverket i samarbete 
med fyra kommuner, Borlänge, Lidköping, Lund och Umeå, ett storskaligt försök med ISA i 
tätort. 5 000 fordon har utrustats med smarta, stödjande, frivilliga system för att hjälpa 
bilisterna att hålla hastighetsgränserna, se figur 2.21. 
Projektet har visat vad användarna tycker, hur tekniken kan integreras i fordonet och vilka 
effekter ISA har på trafiksäkerhet och miljö, Gränssnittet till föraren kan indelas i tre 
kategorier: 
 
 

 
Figur 2.21   Exempel på ISA (källa: www.gfk.stockholm.se)                 
 

• Informerande och varnande system. En lampa blinkar och en ljudsignal hörs när 
hastighetsgränsen överträds. Föraren får på en display i bilen reda på gällande 

            hastighet. 



 

                                                                       19 

• Aktivt stödjande system, s.k. "aktiv gaspedal". När föraren försöker köra fortare än 
högsta tillåtna hastighet aktiveras ett motstånd i gaspedalen. När situationen kräver det 
kan föraren koppla ur systemet genom att trampa lite hårdare på gaspedalen, s.k. 
"kickdown-funktion". 

• Intervenerande system: System som begränsar fordons hastighet tar bort möjligheterna 
för förare att överskrida hastighetsgränsen, men att även kunna ändra 
hastighetsgränserna dynamisk beroende på rådande förhållande. 

   
Med hjälp av ISA kan fysiska farthinder ersättas med ”elektroniska gupp” och den tillåtna 
hastigheten kan enkelt anpassas till de förhållanden som råder. 
Försöket avslutades och resultaten redovisades under 2002. De sammanfattande 
slutsatserna av försöket är att sammantaget har trafiksäkerheten förbättrats väsentligt 
med ISA. Om alla hade ISA skulle antalet personskadeolyckor i trafiken kunna 
minska med 20–30 procent. Restiden blir oförändrad (t.o.m. en marginell förbättring) 
trots lägre maxhastigheter. Förklaringen är förmodligen att det blir färre stopp och 
bromsningssituationer med ISA (Vägverket, 2002). 

2.7   Förstärkt information vid övergångsställe 
Åtgärder som behandlas här är olika typer av förstärkt information till bilister i mötespunkter 
med GC-trafikanter. Förstärkt information till bilister kan ske genom automatiskt 
detekterings- och varningssystem. Till exempel kan man detekter fotgängare/cyklister 
automatiskt vid en GC-överfart (i korsningen eller på vägsträcka) och samtidigt informera 
förare om rätt beteende vid GC-överfart. Genom relevant och förstärkt information till 
bilisterna, kan man få dessa uppmärksammade på fotgängares/cyklisters närvaro i 
mötespunkten, utan att detta leder till att oskyddade trafikanter invaggas i falsk trygghet 
(Towliat 1999). 
 
Planath (Vägverket 2000) utförde olika försök som syftade till att förbättra gåendes säkerhet 
vid passage av gatan på övergångsställen, detta genom att åstadkomma bättre 
hastighetsanpassning och väjningsbeteende hos motorfordonstrafikanterna.  
 
 
VMS-skylt i Vellinge 
Planath (Vägverket 2000) genomförde en studie som handlade om automatiska varnings- och 
detekteringssystem vid ett övergångsställe i Vellinge kommun. Försöken gjordes vid ett 
övergångsställe med trafikljus, nära en huvudgata som ska korsas när boende i området är på 
väg till och från skolan. Historiskt sett har rödljuskörningar och hastighetsöverträdelser varit 
frekventa på platsen. Gångtrafikanter har inte tyckt att ljusen uppfyller deras behov av en 
säker, snabb och smidig passage över övergångsstället. Hastighetsbegränsningen på berörd 
vägsträcka är 50 km/h. ÅDT (årsdygnstrafik) på gatan är ca 2000 fordon och andelen tung 
trafik är drygt 6%. I ett försök att förbättra trafiksituationen för gångtrafikanter har ljusen 
täckts över och ersatts med en elektronisk skylt som styrs av rörelsedetektorer.  
Enligt Planath har skylten god funktion för bilister på den berörda gatan. Den syns mycket bra 
i alla typer av ljusförhållanden som observerades under mätningarna. Dock ser inte 
gångtrafikanterna att skylten är aktiv p.g.a. att vinkeln är för liten. Beträffande körsätt har 
detta till viss del förändrats. Den aktiva skylten syns på långt håll och bilisten kan därför sakta 
ner och anpassa sin hastighet till situationen. På så sätt kan körsättet bli mjukare än vid 
trafikljus. Den tydliga skylten gör även att bilisten uppmärksammar en passage över 
övergångsstället tidigare. Under fältförsöken gjordes inga observationer av hastiga 
inbromsningar (konflikter). 
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Vid betraktande av resultaten måste skyltens syfte sättas i fokus. I studien i Vellinge har ett 
gott resultat erhållits vad avser jämförelser med rödljuskörningar. Däremot har 
medelhastigheterna ökat något. En spekulation till varför kan vara att bilisterna känner sig 
trygga med skylten, att den fungerar och larmar när en gångtrafikant är på väg över 
övergångsstället. En annan spekulation kan vara att bilisterna vet att de ej kommer att få rött 
ljus och därför inte behöver sänka sin hastighet när de passerar övergångsstället. Bilförare vet 
att detekteringen av gångtrafikanter är automatisk och behöver således ingen manuell insats 
för att aktiveras. Risken att glömma eller missa knapptryckningen för grönt har eliminerats.  
 
 
Roterande ljus för gående 
Ett exempel på Roterande ljus vid övergångsställe hittar man vid Järnvägsgatan i Bollnäs, se 
figur 2.22. 
 

 
 
Figur 2.22  Exempel på Roterande ljus, källa: Byggindustrin 
 
Sensorer och en styrenhet känner av när gående närmar sig övergångsstället. Då tänds en 
roterande lampa som varnar bilisterna. Lampan är av samma slag som på arbetsfordon, men 
här är den monterad på en rörställning. Idén är utformad av Jan-Erik Tibbling, till vardags 
reparatör vid Milko mejeri i Bollnäs. Han har visat den för Vägverket och fått positiva 
reaktioner. Räddningstjänsten har skrivit tackbrev för att ambulanserna slipper bulor just här. 
Senast i går tackade en människa Jan-Erik Tibbling för att han räddat honom från att köra på 
en mörkklädd dam som klev rakt ut i gatan. Utformningen är en prototyp. Bollnäs kommun 
lät Jan-Erik Tibbling placera den vid Järnvägsgatan där mellan 700 och 1 000 personer 
passerar per dag. Tekniskt fungerar den klanderfritt. Men ljuset är egentligen en nackdel. 
Fotgängarna känner sig trygga och ser sig inte för, säger Kjell Sundström, trafikingenjör vid 
Bollnäs kommun. Bilisterna uppfattar det som ett rödljus, och det blir ofta kraftiga 
inbromsningar eftersom läget är rätt skymt. Men eftersom de gående vant sig vid ljuset vågar 
kommunen inte heller ta bort det just nu. Det sker när Järnvägsgatan byggs om nästa år. Då 
blir det ny utformning av passagen till stationen. Jan-Erik Tibbling hoppas att alla lovord ska 
resultera i att någon kan ställa upp och vidareutveckla idén, men någon riktig utvärdering har 
inte gjorts.  
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3   Övergångsställen med omställbara skyltar  
Towliat (1999 och 2002) studerade effekter av omställbara skyltar vid tre obevakade 
övergångsställen (försöksplatser) och en kontrollplats utan åtgärder. I mitt examensarbete har 
jag genomfört studier av långtidseffekten av dessa omställbara skyltar. I följande avsnitt 
beskrivs platserna    

3.1   Mörners väg/ Ulriksbergspromenaden  
I denna plats, en rondellkorsning, infördes två stycken omställbara skyltar (med måtten 2 m 
(höjd)*1,7 m (bredd)* 0.245 m (djup)) på huvudvägen Mörners väg i september 1996. 
Skyltsystemet består av två fiberoptiska skyltar som är placerade 20 meter före 
övergångsställena på Mörners väg. Vid båda övergångsställena finns två signalstolpar som 
vardera är bestyckade med en IR-detektor. IR-detektorerna är modifierade för att automatiskt 
detektera gående som vill korsa gatan. När en eller flera gående detekteras, tänds skyltarna 
och varningsmeddelandet lyser i 20 sekunder. Varningsmeddelandet består av ett 
textmeddelande (Stanna för gående, varningstriangel med en gubbe i mitten samt två 
blinkande lampor).  
 
Mörners väg/ Ulriksbergspromenaden i ligger i ett halvcentralt område Växjö. Mörners väg är 
en av de viktigaste och största trafiklederna i Växjö, sträcker sig från öst till väst och skär 
Ulriksbergspromenaden, dragen från söder till norr, som är betydligt smalare och kortare med 
mindre trafik än Mörners väg. Mörners väg är ca 6 m bred (På varje sida av vägen) med ett 
körfält i varje riktning från Ulriksbergsrondellen. Mörners väg blir lite bredare på båda sidor 
om cirkulationsplatsen. Ulriksbergspromenaden är ca 4,5 m (På varje sida av vägen) bred med 
ett körfält i varje riktning från Ulriksbergsrondellen. 
 
Gång- cykelöverfarter finns både öster och väster om cirkulationsplatsen. Övergångsstället är 
ca 10 m långt. Mittrefugen är ca 1,5 m bred. På Mörners väg finns en dubbelsidig cykelled 
som ansluter sig till körfälten på båda sidor om cirkulationsplatsen. En av de viktigaste 
aktiviteterna som finns i området är en lågstadieskola.  
Sikten för alla trafikanter, så väl för gående och cyklister som bilförare, är bra och det finns 
inga topografiska svårigheter för trafikanterna, se figur 3.1. 
 
Enligt uppgifter från gatukontoret är trafikflödet öster om cirkulationen ca 11350 
fordon/dygnet (mätår 1999). Maxtimmarna är mellan 11.00-12.00 (940 f/d, passerar 8% av 
trafiken) och mellan 16.00 - 17.00 (1094 f/d, passerar 10% av trafiken). Hastighetsgränsen är 
50 km/h och tung trafik förekommer i liten mängd.  
 
Enligt gatukontorets olycksstatistik (1995.01.01 – 2000.01.01) har det hänt totalt 10 
trafikolyckor före- och efter implementeringen av skyltsystemet (den 19 september 1996) på 
Mörners väg/ Ulriksbergspromenaden (Ulriksbergsrondellen).  
Innan skyltsystemet infördes rapporterades 4 trafikolyckor, varav 3 bil/cykel (2L+S) och 1 
bil/bil (L). Efter införande av skyltsystemet rapporterades 6 trafikolyckor, varav 3 bil/cykel 
(2L), 1 cykel singel (L), 1 bil/bil och 1 bil singel, se tabell 3.1. 
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  Figur 3.1  Mörners väg/ Ulriksbergspromenaden (Växjö) 
 
 
Tabell  3.1   Olycksstatistik i Mörners väg/ Ulriksbergspromenaden (Växjö) före- och efter 
implementeringen av skyltsystemet (Sep 1996). L=Lindrigt skadad, S=Svårt skadad, 
Pb=Personbil, C= Cykel 
 

Datum 
Före Sep 96 Olyckstyp Svårighetsgrad 
1995. 02. 28 Pb/C L 
1995. 11. 09 Pb/C S 
1995. 12. 08 Pb/Pb L 
1996. 05. 27 Pb/C S 
Efter Sep 96  
1996. 11. 25 Pb/C - 
1996. 12. 22 C L 
1998. 01. 18 Pb/C L 
1998. 05. 28 Pb/Pb - 
1998. 11. 16 Pb/C L 
1999. 09. 30 Pb - 

 

3.2   Lövstavägen  
På denna plats, ett obevakat övergångsställe som ligger på Lövstavägen i Hässelby, en 
infartsled till Stockholm, infördes två stycken omställbara skyltar i april 1998. Skyltsystemet 
består av två fiberoptiska skyltar som är placerade 20 meter före övergångsstället på 
Lövstavägen. Vid övergångsstället finns två signalstolpar som vardera är bestyckade med en 
IR-detektor. IR-detektorerna är modifierade för att automatiskt detektera gående som vill 
korsa gatan. När en/flera gående detekteras, tänder skyltarna upp sitt varningsmeddelande 
som varar i 20 sekunder. Varningsmeddelandet på skyltarna består av en varningstriangel med 
en gubbe i mitten samt två blinkande lampor.  
 
Lövstavägen som är en av de viktigaste och största trafiklederna i Stockholmsregionen, 
sträcker sig från öst (Bergslagsplan) till väst på västerort och skär korsningen Växthusvägen/ 
Sandviksvägen, ansluter sig till Bergslagsvägen som är störst i Hässelby/ Vällingby. 
Lövstavägen är ca 6 m bred med ett körfält i varje riktning från Skattegårdsvägen.  
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Det finns en dubbelsidig cykelled parallellt med Lövstavägen. Övergångsstället är ca 6 m 
långt. Det finns två busshållplatser, en på vardera sidan om GC-överfarten. Dessa alstrar en 
stor del av den gångtrafik som passerar överfarten. Sikten för alla trafikanter är bra och det 
finns inga topografiska svårigheter för trafikanterna, se figur 3.2.  
  
Enligt uppgifter från gatukontoret i Stockholmsregionen är trafikflödet ca 16000 fordon/dygn 
(mätår 2001-2002). Maxtimmarna på både för- och eftermiddag är 1400 f/d (9% av trafiken). 
Hastighetsgränsen är 50 km/h och tung trafik förekommer i liten mängd.    
 
Enligt gatukontorets olycksstatistik (1996.01.01 – 2001.01.01) har det hänt totalt 4 
trafikolyckor i Lövstavägen (Skattegårdsvägen-Växthusvägen/ Sandviksvägen) före- och efter 
implementeringen av skyltsystemet (april 1998).  
 
Innan införandet av skyltsystemet rapporterades 2 trafikolyckor, varav 1 bil/bil (L), 1 bil/buss 
(L). Efter införande av skyltsystemet rapporterades 2 trafikolyckor, varav 1 bil singel (L) och 
1 cykel singel (L), se tabell 3.2. 
 

   
 
  Figur 3.2  Lövstavägen (Stockholmsregionen) 
 
 
Tabell  3.2   Olycksstatistik i Lövstavägen (Skattegårdsvägen-Växthusvägen/  
Sandviksvägen) före- och efter implementeringen av skyltsystemet (April 1998).  
L=Lindrigt skadad, Pb=Personbil, B=Buss 
 

Datum 

Före Apr 98 Olyckstyp Svårighetsgrad 
1997. 04. 23 Pb/B L 
1997. 07. 17 Pb/Pb L 
Efter Apr 98  
1999. 03. 23 Pb L 
2000. 05. 21 C L 
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3.3   Gamla Skärgårdsvägen  
På denna plats, ett obevakat övergångsställe som ligger på Gamla Skärgårdsvägen i Värmdö, 
en förort till Stockholm, infördes två stycken omställbara skyltar i maj 1999. Skyltsystemet 
består av två fiberoptiska skyltar som är placerade ovanför övergångsstället. Vid 
övergångsstället finns två signalstolpar som vardera är bestyckade med en IR-detektor. IR-
detektorerna är modifierade för att automatiskt detektera gående som vill korsa gatan. När 
en/flera gående detekteras, tänder skyltarna upp sitt varningsmeddelande som varar i 20 
sekunder. Varningsmeddelandet på skyltarna består av en varningstriangel med en gubbe i 
mitten samt två blinkande lampor.  
 
Gamla Skärgårdsvägen är ca 6 m bred med ett körfält i varje riktning från Gustavsbergsvägen. 
Gamla Skärgårdsvägen blir smalare på båda sidor nära övergångsstället. Övergångsstället är 
ca 7 m långt. Mittrefugen är ca 1 m bred, se figur 3.3. 
 
Det finns enkelsidig cykelbana i varje riktning från Gustavbergvägen. En av de viktigaste 
aktiviteterna som finns i området är skolorna. En grundskola och en gymnasieskola ligger 
norr respektive söder om Gamla Skärgårdsvägen. Det finns två busshållplatser, en på vardera 
sidan av GC-överfarten. Dessa alstrar en stor del av den gångtrafik som passerar överfarten. 
Sikten för alla trafikanter är bra och det finns inga topografiska svårigheter för trafikanterna. 
 
Enligt uppgifter från gatukontoret är trafikflödet ca 5614 fordon/dygn (mätår 2003.10.22-
2003.10.30). Hastighetsgränsen är 30 km/h och tung trafik förekommer i liten mängd. Enligt 
gatukontorets olycksstatistik (97.01.01-2001.01.01) rapporterades inga trafikolyckor före- och 
efter implementeringen av skyltsystemet (Maj 1999) på östra delen av Gamla 
Skärgårdsvägen. 
 
 
 
 

 
 
Figur 3.3  Gamla skärgårdsvägen (Värmdö/Stockholmsregionen) 
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3.4   Mörners väg/ Liedbergsgatan (Kontrollplats) 
Denna plats är en rondellkorsning och fungerar som en kontrollplats (framförallt till 
försöksplatsen i Växjö) i denna studie. Mörners väg som är en av de viktigaste och största 
trafiklederna i Växjö, sträcker sig från öst till väst och korsar Liedbergsgatan som är betydligt 
bredare med större trafik än Mörners väg. Mörners väg är ca 7 m bred med ett körfält i varje 
riktning från Dalborondellen. Den blir lite bredare på båda sidor om cirkulationsplatsen.  
 
Liedbergsgatan är ca 11 m bred med två körfält i varje riktning till och från Dalborondellen. 
Liedbergsgatan sträcker sig från norr (Nydalavägen/ Kungsgårdsvägen) till söder (Söder 
järnvägsgatan/ Wennerbergsgatan) och skär rondellkorsningen (Dalborondellen).  
Det ligger gång- och cykelöverfarter både öster och väster om cirkulationsplatsen. 
Övergångsstället är ca 10 m långt i båda riktningarna (till och från Dalborondellen). 
Mittrefugen är ca 1,5 m bred. På Mörners väg finns en dubbelsidig cykelled som ansluter sig 
till körfältet i båda sidor om cirkulationsplatsen. Sikten för alla trafikanter, såväl för gående 
och cyklister som bilförare, är bra och det finns inga topografiska svårigheter för 
trafikanterna. 
  
Enligt uppgifter från gatukontoret är trafikflödet öster om cirkulationen ca 14846 fordon/dygn 
(Växjö Gatukontor 2002). Hastighetsgränsen är 30 km/h och tung trafik förekommer i liten 
mängd.  
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4   Hypoteser om åtgärders långtidseffekter 
För att belysa långtidseffekterna av omställbara skyltar vid övergångsställe har det varit 
viktigt att ta reda på förändringen av bilisters hastighetsbeteende och deras beteende gentemot 
gående som ska korsa vägen vid dessa platser eftersom detta har stor betydelse för 
trafiksäkerheten i dessa platser. Tre viktiga frågeställningar har formulerats som ligger till 
grund för genomförandet av mina empiriska studier. Dessa är:   
 
H1: Bilisters hastighet har inte ökat med tiden när skyltsystemet är tänt vid övergångsstället.   
 
Motivation: Om systemet för omställbara skyltar fungerar väl ska de tändas upp och ge 
förstärkt och relevant information till bilister när gående ska korsa vägen. Nu när det har gått 
lång tid efter implementeringen av åtgärden vid övergångsställena (ca 6-8 år) bör bilisterna ha 
vant sig vid systemet och lärt att en tänd skylt innebär att gående ska korsa vägen och då 
måste de sänka farten vid ankomst till övergångsställena.   
 
Indikator: för att testa hypotesen görs hastighetsmätningar vid övergångsstället när 
skyltsystemet är tänt. Sedan jämförs dessa hastighetsdata med de hastighetsdata från Towliats 
studier (1999 och 2002).  
 
H2: Bilisters hastighet har inte sjunkit (kan även öka över tiden) med tiden när skyltsystemet 
är släckt.  
 
Motivation: Nu när det har gått lång tid efter implementeringen av åtgärden vid 
övergångsställena (ca 6-8 år), bör bilisterna ha vant sig vid systemet och lärt sig att en icke 
tänd skylt innebär att det inte finns någon gående som ska korsa vid övergångsställena och 
därför kör de fortare vid icke tänd skylt än vad de gjorde kort tid efter införandet av åtgärden 
vid övergångsställena.   
 
Indikator: för att testa hypotesen görs hastighetsmätningar när skyltsystemet är släckt vid 
övergångsstället. Sedan jämförs dessa hastighetsdata med hastighetsdata från Towliats studier 
(1999 och 2002).  
 
H3: Bilisternas benägenhet att släppa fram gång- och cykeltrafikanter har ökat när 
skyltsystemet är tänt (både med  och utan textmeddelande på skyltarna).  
 
Motivation: Om systemet för omställbara skyltar fungerar väl ska det tändas upp och ge 
förstärkt och relevant information till bilister när gående ska korsa vägen. Nu när det har gått 
lång tid efter implementeringen av åtgärden vid övergångsställena (ca 6-8 år) bör bilisterna ha 
vant sig vid systemet och lärt sig att en tänd skylt innebär att gående ska korsa vägen. Detta 
innebär att bilister bör sänka farten, vara uppmärksamma på gåendes närvaro och släppa fram 
gående i större omfattning än de gjorde kort tid efter införandet av åtgärden vid 
övergångsstället. Detta beteende bör också ha blivit bättre med hänsyn till införandet av den 
nya lagen om beteendet vid övergångsställen den 1 maj 2000.  
 
Indikator: För att testa hypotesen görs väjningsbeteendestudier vid övergångsstället när 
skyltsystemet är tänt. Sedan jämförs väjningsbeteendet med motsvarande data från Towliats 
studier (1999 och 2002).  
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5   Undersökningsmetoder  
I min studie har ambitionen varit att följa de tidigare genomförda studierna av Towliat (1999, 
2002) och använda samma studiemetoder dvs hastighetsmätning, beteendestudier och 
trafikräkningar. Min studie genomfördes under oktober 2004 med hastighetsmätningar, 
beteendestudier samt trafikräkningar (korsande fotgängare, biltrafik). Dessa metoder ger 
möjligheter att registrera händelseförlopp, samspel och beteenden på ett betryggande och 
snabbt sätt i verklig trafik. Metoderna och genomförandet av mätningarna, liksom bearbetning 
och analys av insamlade fältdata beskrivs i följande avsnitt.  

5.1   Trafikräkningar 
I denna studie genomfördes trafikräkningar från upptagna videofilmer (totalt ca 22 timmar på 
vardagar mellan klockan 7.30-18.00) under hösten 2004. Då beräknades antalet 
gångtrafikanter i varje plats. 
Dessutom användes kommunens fordonsräkningar på försöksplatserna och kontrollplatsen för 
att jämföra trafikmängden under studietiden (oktober 2004) med tidigare studier (1996-2000). 

5.2   Hastighetsmätningar 
Hastighetsmätningar genomfördes med radarpistol. Bilisternas hastighet mättes vid 
övergångsstället i både till- och frånfarten. I denna studie genomfördes hastighetsmätningar i 
alla platser i Växjö och Stockholmsregionen/ (Lövstavägen och Värmdö) under hösten 2004. I 
Växjö utfördes hastighetsmätningar även på kontrollplatsen Mörners väg/ Liedbergsgatan, en 
plats utan åtgärden omställbara skyltar, se skisser 5.1-5.3. 
 
För att belysa hastighetsvalet hos bilisterna mättes hastigheterna på fria fordon (slumpmässigt 
valda bilister) ca 5-20 meter före övergångsställena på tillfarterna samt ca 3 meter efter på 
frånfarterna i de aktuella platserna. Med fria fordon menas fordon som själva kunde välja 
hastighet och inte var tvungna att anpassa/hålla hastigheten i en bilkö. Hastigheten mättes i 
varje körriktning på 120 motorfordon (framförallt personbilar men även tunga fordon (buss 
och/eller lastbil) efter införandet av åtgärden (när skylten var släckt och då skylten var tänd). 
Totalt mättes ca 960 fordonshastigheter på till- och frånfarterna efter införandet av åtgärder på 
platser med skylt samt 240 hastighetsmätningar i kontrollplatsen. Insamlade hastighetsdata i 
denna studie har bearbetats och analyseras med dataprogrammet Exel och med en statistisk 
metod, s.k. Bootstrap. Denna producerar olika hastighetsdata: hastighetsfördelningskurvor 
med 50- och 85-percentil med 90%-igt konfidensintervall längs med hela fördelningskurvan, 
medelvärde, median och standardavvikelse per mätpunkt och per plats.                                                             
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Kontrollplats Försöksplats 

Mörners väg/ UlriksbergspromenadenMörners väg/ Liedbergsgatan N

GC-överfart GC-överfart GC-överfart
Vms-skylt 

Mörners väg
Vms-skylt

Rikt 1 Rikt 2

Rikt 2

Rikt 1
Ca 500 m

GC-överfart

 
 
Skiss 5.1  Principskiss över Mörners väg / Ulriksbergspromenaden (försöksplats), 
Mörners väg/ Liedbergsgatan (kontrollplats), skyltarnas placering och bilisternas tillfart 
(riktning 1: tillfart).  
 
Skissen ovan visar hur hastigheterna har mätts cirka 5 meter före övergångsstället på till- och 
frånfarterna på Mörners väg och enbart på bilar som inte stannar.   
Syftet med att ha denna skiss är att visa hur den fysiska utformningen av cirkulationsplatser 
och gatukorsningar i allmänhet med GC- överfarter i till- och frånfarterna erbjuder en trygg 
och säker trafikmiljö för alla trafikanter genom åtgärden i försöksplatsen, främst de 
oskyddade trafikanterna och hur effekten av tänd skylt påverkar hastigheterna på 
kontrollplatsen. 

Vms-skylt

Vms-skylt

GC-överfart

N

Rikt 1 

 
Skiss 5.2   Principskiss över Lövstavägen (Stockholmsregionen), skyltens placering och 
bilisternas tillfart (riktning 1: tillfart). 
 
Skissen ovan visar hur hastigheterna har mätts cirka 20 meter före övergångsstället på 
Lövstavägen och enbart på bilar som inte stannar.                  
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Vms-skylt

Vms-skylt 

GC-överfart 

N

Rikt 1 

 
Skiss 5.3  Principskiss över Gamla Skärgårdsvägen (Stockholmsregionen), skyltarnas 
placering och bilisternas tillfart (riktning 1: tillfart). 
    
Skissen ovan visar hur hastigheterna har mätts cirka 20 meter före övergångsstället på Gamla 
skärgårdsvägen och enbart på bilar som inte stannar. 
 

5.3   Väjningsbeteendestudier 
Väjningsbeteendestudier genomfördes på samma sätt som tidigare studier (Towliat 1999 och 
2002). Följande beteenden registrerades: 
 

• Om bilföraren stannar och släpper fram väntande gång- och cykeltrafikanter vid 
övergångsstället. 

• Om bilföraren kör vidare utan att släppa fram väntande gång- och cykeltrafikanter vid 
övergångsstället. 

 
I långtidseffektstudien som jag genomförde (hösten 2004) genomfördes totalt 917 
interaktionsstudier, varav 444 på platser med skylt och 473 på platser utan skylt. 
Beteendestudierna genomfördes från upptagna videofilmer (ca 22 timmar).  
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6   Resultat 
Resultatet från trafikräkningar, hastighetsmätningar och väjningsbeteendestudier från hösten 
2004 (långtidseffektstudie) jämförs med resultatet från tidigare genomförda studie (under 
1996-2000) från Towliats studie (1999 och 2002). I fortsättningen står beteckningen ”Efter, 
2004” i alla tabeller och står för den studie av långtidseffekten som jag gjorde.  
 
 

6.1   Resultat från trafikräkningarna  
Förändringar av trafikflödena analyserades genom att jämföra bil- gångtrafikmängderna för 
alla platser med- och utanVMS-skylt under före- och efterstudierna under jämförbara tider (se 
tabell 6.1-6.6). I bilaga C återfinns resultat och analys av trafikmängdsförändringarna med 
statistiska tester för varje plats med- och utanVMS-skylt under före- och efterstudierna i 
Växjö och Stockholmsregionen. Här ges en bild av trafikmängdsförändringarna på 
försöksorterna med- och utan VMS-skylt under före- och efterstudierna. 
 
Tabell  6.1   Jämförelse av gångtrafiken i olika perioder på Mörners väg/ 
Ulriksbergspromenaden och på Mörners väg/ Liedbergsgatan (kontrollplats) i Växjö. 
 

Gångtrafik (per timme) 
 

Plats med VMS-skylt 
 

Plats utan VMS-skylt 
(kontrollplats) 

Före 
(maj-juni 1996) 

24 154 

Efter 
(oktober 1997) 

22 145 

Efter 
(april 2003) 

22 - 

Efter 
(oktober 2004) 

34 102 

 
 
Som framgår av trafiksiffrorna i tabellen 6.1 är gångtrafiken på försöksplatsen högre i 
efterperioden oktober 2004 än under föreperioden maj-juni 1996. I kontrollplatsen är 
trafiksiffrorna lägre under efterperioden oktober 2004 än under föreperioden maj-juni 1996. 
 
Tabell  6.2   Jämförelse av gångtrafik på Lövstavägen under olika studieperioder. 
 

Genomsnitt gångtrafik (per timme) 
 

Före 
(oktober 1997) 

9 

Efter 
(september 1998) 

12 

Efter 
(september 1999) 

7 

Efter 
(oktober 2004) 

5 
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Som framgår av trafiksiffrorna i tabellen 6.2 är gångtrafiken i försöksplatsen lägre efter 
perioden oktober 2004 än före perioden i oktober 1997. Talen är små och slumpen kan därför 
ha spelat roll. 
 
 
Tabell  6.3   Jämförelse av gångtrafik på Gamla Skärgårdsvägen i Stockholmsregion under  
 olika perioder. 
 

Gångtrafik /medeltimme 
 

Före 
(november 1997) 

12 

Efter 
(maj 1999) 

10 

Efter 
(oktober 2004) 

14 

                                      
 
Som framgår av trafiksiffrorna i tabellen 6.3 är gångtrafiken i försöksplatsen i efterperioden i 
oktober 2004 något högre än i föreperioden i oktober 1997. Talen är något högre men 
slumpen kan ha spelat roll för att förklara skillnaden. 
 
 
Tabell  6.4   Jämförelse av biltrafikmängderna i olika perioder på Mörners väg/ 
Ulriksbergspromenaden och på Mörners väg/Liedbergsgatan (kontrollplats) i Växjö.            
                  

Biltrafikflöde 
under en vardag 

Plats med VMS-skylt 
 

Plats utan VMS-skylt 
(kontrollplats) 

Före 
(maj-juni 1996) 

12027 10550 

Efter 
(okt-nov 1997) 

12320 11200 

Efter 
(juli 1999) 

11350 - 

Efter 
(oktober 2002) 

- 14846 

 
Som framgår av trafiksiffrorna i tabellen 6.4 är biltrafikflödena på försöksplatsen lägre i 
efterperioden juli 1999 än i föreperioden maj-juni 1996. På kontrollplatsen är trafiksiffrorna 
högre i efterperioden oktober 2002 än i föreperioden maj-juni1996. Eftersom uppgifter för 
biltrafikflödet på platsen med VMS-skylt saknas i efterperioden oktober 2002, är det svårt att 
göra en jämförelse med kontrollplatsen under samma period. 
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Tabell  6.5   Jämförelse av biltrafikmängderna på Lövstavägen. 
 

Biltrafikflöde/timme 
 

Före 
(oktober 1997) 

1289 

Efter 
(september 1998) 

1061 

Efter 
(september 1999) 

1180 

Efter 
under 2001-2002) 

1400 

 
Som framgår av trafiksiffrorna i tabellen 6.5 är biltrafikflödena på försöksplatsen i 
efterperioden 2001-2002 högre än i föreperioden i oktober 1997. 
 
 
Tabell  6.6   Jämförelse av biltrafikmängderna på Gamla Skärgårdsvägen under  
 olika perioder. 
 

Biltrafikflöde/dygn 
 

Före 
(juni 1997) 

5099 

Efter 
(juni 2000) 

4499 

Efter 
(juni 2003) 

5667 

Efter 
(oktober 2003) 

5614 

 
 
Som framgår av trafiksiffrorna i tabellen 6.6 är biltrafikflödena på försöksplatsen högre efter 
oktober 2003 än i föreperioden juni 1997. 
 
Resultatet av både biltrafik- och gångtrafikräkningarna visar marginella förändringar både på 
försöksplatserna och på kontrollplatsen. 
 

6.2   Resultat från hastighetsstudierna 
Resultaten från hastighetsmätningarna under hösten 2004 på till- och frånfarterna i alla platser 
visas i figurer 6.1-6.5 och tabeller 6.7-6.15. Med resultat från hastighetsstudierna testas 
hypoteserna 1 och 2. Här redovisas hastighetsfördelningar, antalet mätningar, 85-percentil 
med 90%-igt konfidensintervall, median, medelvärde samt standardavvikelse. Dessutom 
jämförs hastigheterna före- och efter i varje aktuell plats.  
 
I bilaga A återfinns en generell jämförelse av 85-percentilen, Median, Medel och 
Standardavvikelse för alla försöksplatserna och kontrollplatsen. 
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TDIST

X  – X 
Motivation:  t = ---------- ;   Är t-fördelad = 0, Om medelhastighet =

S /     n
antagand  medelvärde med n-1(frihetsgrader).                       
Mätningen har tydligt ”signifikant” mätvärdena skiljer sig  från det antagande
värdet.

_
• X = Medelvärde av antal mätvärde     
• X =  Antagande medelvärde
• S =  Standardavvikelse för mätvärden
• n = Antal mätvärde

 
Mörners väg/ Ulriksbergspromenaden 
Följande figurer 6.1-6.2 och tabeller 6.7-6.8 visar resultatet från hastighetsstudier i 
försöksplatsen. 
             

 
Figur 6.1   Hastighetsfördelningar med 90%-igt konfidensintervall och olika hastighetsdata    
cirka 5 meter före övergångsstället i tillfarterna på Mörners väg/ Ulriksbergs pr.(Växjö) vid  
tänd och icke tänd skylt (Riktning 1: tillfart). 
 
Som framgår av figur 6.1 (efterstudie III) har tänd skylt signifikant påverkan på bilisternas 
hastighetsval både på medelnivån (-2,0 km/h) och på 85-percentilnivån (-1,4 km/h) jämfört 
med när skyltsystemet är släckt vid övergångsstället. Man kan se att när skylten är tänd- och 
icke tänd, varierar 85-percentilen mellan 30-32 km/h och 31-33 km/h.  
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Tabell 6.7  Jämförelse av 85-percentilen, Median, Medel och STD-Standardavikelse cirka 5  
 meter före övergångsställe på tillfarterna på Mörners väg/ Ulriksbergspr.(Växjö)  
 vid tänd- och icke tänd skylt (F: Vår 96), (E1: Hö 96), (EII: Hö 97), (EIII: Hö 04). 
                                      

Mörners väg/ Ulriksbergspromenaden 
Tänd skylt Ej Tänd skylt 

Hastigheter (km/h) F EI EII EII1 F EI EII EIII 
85-percentil 36,4 29,9 32,0 31,3 36,4 36,3 36,8 32,7 
Median 31,5 25,0 27,5 27,0 31,5 33,0 31,0 29,0 
Medel         31,7 25,6 27,3 27,2 31,7 31,6 31,9 29,2 
STD-Standardavvikelse 5,0 4,8 5,3 3,8 5,0 5,6 4,6 4,5 

 
Vid jämförelse av hastigheterna mellan efterstudie II och efterstudie III ser man att 
hastigheterna inte har förändrats vid tänd skylt medan det har minskat ca 4 km/h vid släckt 
skylt. Man kan konstatera att effekten av tänd skylt är nästan stabilt över efterstudie III på 
tillfarterna. TDIST visar en signifikansnivå på 1,86E-07 (konfidensintervall på 99,9%). 
 
 

 
 
Figur 6.2   Hastighetsfördelningar med 90 % -igt konfidensintervall och olika  
 hastighetsdata cirka 5 meter före övergångsstället på frånfarterna på Mörners  
väg/ Ulriksbergs pr.(Växjö) vid tänd och icke tänd skylt (Riktning 2: frånfart). 
                      
Som framgår av figur 6.2 (efterstudie III) har tänd skylt ej signifikant påverkan på bilisternas 
hastighetsval, varkan på medelnivån (-0,7 km/h) eller på 85-percentilnivån (-0,5 km/h) 
jämfört med när skyltsystemet är släckt vid övergångsstället. Man kan se att när skylten är 
tänd- och icke tänd, varierar 85-percentilen mellan 31-36 km/h och 31-34 km/h. 
 
 



 

                                                                       35 

Tabell 6.8  Jämförelse av 85-percentilen, Median, Medel och STD-Standardavikelse cirka 5  
 meter före övergångsstället på frånfarterna på Mörners väg/ Ulriksbergspr. (Växjö) vid tänd 
och icke tänd skylt (F: Vår 96), (E1: Hö 96), (EII: Hö 97), (EIII: Hö 04).       
                                   

Mörners väg/ Ulriksbergspromenaden 
Tänd skylt Ej Tänd skylt 

Hastigheter (km/h) F EI EII EII1 F EI EII EIII 
85-percentil 37,8 32,4 34,2 31,7 37,8 38,6 40,2 32,2 
Median 34,0 29,0 31,0 29,0 34,0 34,0 36,0 29,0 
Medel         34,0 29,0 30,8 28,2 34,0 34,4 36,0 28,9 
STD-Standardavvikelse 4,8 4,0 4,2 4,2 4,8 4,5 5,2 4,2 

                   
Vid jämförelse av hastigheterna mellan efterstudie II och efterstudie III ser man att 
hastigheterna har gått ner högst ca 3 km/h vid tänd skylt och ca 8 km/h vid släckt skylt.  
Slutsatsen är att effekten av den nya väjningspliktslagen påverkat bilisternas 
hastighetsbeteende vid passage av övergångsställen. Man kan konstatera att effekten av tänd 
skylt är stabilt över efterstudie III på frånfarterna. TDIST visar en signifikansnivå på 0,43 
(konfidensintervall på 57%).  
 
 
Mörners väg/ Liedbergsgatan (Kontrollplats) 
Figur 6.3 och tabell 6.9 visar resultatet från hastighetsstudier i kontrollplatsen. 
 

 
Figur 6.3  Hastighetsfördelningar med 90 % -igt konfidensintervall och olika hastighetsdata    
cirka 5 meter före övergångsstället på till- och frånfarterna på  Mörners väg/ Liedbergsgatan   
(kontrollplats), Riktning 1: tillfart, Riktning 2: frånfart)                                                                                       
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Som framgår av figur 6.3 visar långtidseffektstudien (efterstudie III) både på medelnivån 
(26,2 km/h i tillfarterna, 30,2 km/h i frånfarterna) och på 85-percentilnivån (30,0 km/h i 
tillfarterna, 33,4 km/h i frånfarterna) att hastighetsförändringen är något högre i frånfarterna. 
Man kan också se att 85-percentilen varierar på till- och frånfarter mellan 29-31 km/h och 33-
34 km/h. 
 
Tabell 6.9  Jämförelse av 85-percentil, median, medel och standardavvikelse cirka 5 meter  
före övergångsstället i till- och frånfarterna på Mörners väg/ Liedbergsgatan (kontrollplats), 
(F: Vår 96), (E1: Hö 96), (EII: Hö 97), (EIII: Hö 04).                        
                   

Mörners väg/ Liedbergsgatan 
(kontrollplats) 

tillfart frånfart 
Hastigheter (km/h) F EI EII EII1 F EI EII EIII 

85-percentil 34,8 35,7 36,9 30,0 38,3 38,2 38,3 33,4 
Median 30,5 32,0 33,0 26,0 35,0 34,0 32,5 31,0 
Medel         31,5 32,1 32,5 26,2 34,2 33,2 33,1 30,2 
STD-Standardavvikelse 4,2 4,1 5,0 3,5 4,6 5,4 4,9 3,8 

 
Vid jämförelse av hastigheterna mellan efterstudie II och efterstudie III ser man att 
hastigheterna har gått ner högst ca 7 km/h på tillfarten medan det har minskat ca 5 km/h på 
framfarten. Om man jämför hastigheter (EIII) på kontroll- och försöksplatsen ser man att 
hastigheterna har minskat nästan lika mycket på kontrollplatsen som på försöksplatsen. Det 
innebär i så fall att skylten inte har haft större effekt än andra saker som påverkat hastigheten 
generellt t.ex. väjningspliktslagen.  
 
Lövstavägen 
Figur 6.4 och tabell 6.10 visar resultatet från hastighetsstudier i försöksplatsen. 
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Figur 6.4   Hastighetsfördelningar med 90 % -igt konfidensintervall och olika 
hastighetsdata cirka 20 meter före övergångsstället på Lövstavägen vid tänd och icke tänd 
skylt.   
                       
Som framgår av figur 6.4 efterstudie (III) har tänd skylt signifikant påverkan (därför att de 
båda fördelningarnas konfidensintervall inte överlappar varandra) på bilisternas hastighetsval 
både på medelnivån (-5,3 km/h) och på 85-percentilnivån (-5,1 km/h) jämfört med när 
skyltsystemet är släckt vid övergångsstället. Man kan också se att när skylten är tänd- och 
icke tänd, varierar 85-percentilen mellan 53-58 km/h och 57- 62 km/h. 
 
Tabell 6.10  Jämförelse av 85-percentilen, Median, Medel och STD-Standardavikelse cirka  
20 meter före övergångsstället på Lövstavägen vid tänd och icke tänd skylt (E1: Hö 98), (EII: 
Hö 99), (EIII: Hö 04). 
                                                                                                

Lövstavägen 
Tänd skylt Ej Tänd skylt 

Hastigheter (km/h) F EI EII EII1 F EI EII EIII 
85-percentil 62,0 44,3 47,1 54,6 62,0 67,0 62,7 59,7 
Median 55,0 39,0 39,0 48,0 55,0 55,0 56,0 53,0 
Medel *       - 38,8 39,2 47,4 - 56,0 56,2 52,7 
STD-Standardavvikelse * - 8,6 12,2 8,6 - 8,2 6,9 8,3 

    * Hastigheter (Medel, STD) på förestudie saknas 
 
Vid jämförelse av hastigheterna mellan efterstudie II och efterstudie III ser man att 
hastigheterna har ökat med 7 till 9 km/h vid tänd skylt medan det har minskat ca 3 km/h vid 
släckt skylt. Det innebär i så fall att skylten inte har haft någon effekt. TDIST visar en 
signifikant nivå på 1,14E-09 (konfidensintervall på 99,9%). 
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Gamla Skärgårdsvägen     
Figur 6.5 och tabell 6.11 visar resultatet från hastighetsstudier i försöksplatsen. 
 

 
Figur 6.5   Hastighetsfördelningar med 90 % -igt konfidensintervall och olika   
hastighetsdata cirka 20 meter före övergångsstället på Gamla skärgårdsvägen      
vid tänd- och icke tänd skylt. 
 
Som framgår av figur 6.5 (efterstudie III) har tänd skylt ej signifikant påverkan på bilisternas 
hastighetsval  på medelnivån (-2,5 km/h) och signifikant påverkan på 85-percentilnivån (-7,2 
km/h) jämfört med när skyltsystemet är släckt vid övergångsstället samt man kan se att när 
skylten är tänd- och icke tänd, varierar 85-percentilen mellan 37- 44 km/h och 43-50 km/h.                   
 
Tabell 6.11  Jämförelse av 85-percentil, Median, Medel och STD-Standardavikelse cirka 20 
meter före övergångsstället på Gamla Skärgårdsvägen vid tänd och icke tänd  
skylt (F: Hö 97), (E1: Hö 98), (EIII: Hö 04). 
                                      

Gamla skärgårdsvägen 
Tänd skylt Ej Tänd skylt 

Hastigheter (km/h) F EI EII EII1 F EI EII EIII 
85-percentil 54,4 29,9 - 39,8 54,4 51,0 - 47,1 
Median 49,0 25,0 - 33,0 49,0 55,0 - 32,0 
Medel         49,2 25,3 - 33,3 49,2 39,7 - 35,8 
STD-Standardavvikelse 7,1 5,1 - 6,9 7,1 8,2 - 10,1 

 
Vid jämförelse av hastigheterna mellan efterstudie I och efterstudie III ser man att 
hastigheterna har ökat ca 10 km/h vid tänd skylt medan det har minskat ca 14 km/h vid släckt 
skylt. Det innebär i så fall att tänd skylt inte har haft någon effekt. Man kan konstatera att 
effekten av den nya väjningspliktslagen påverkat bilisternas hastighetsbeteende vid passage 
av övergångsställen. TDIST visar en signifikansnivå på 0,008. 
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Sammanställning av alla resultat 
Plats 1 (P1): Mörners väg/ Ulriksbergspromenaden (Växjö) -Försöksplats 
Plats 2 (P2): Gamla skärgårdsvägen (Värmdö/ Stockholmsregion) -Försöksplats 
Plats 3 (P3):  Lövstavägen (Stockholmsregion) -Försöksplats 
Plats 4 (P4):  Mörners väg/ Liedbergsgatan (Växjö) - kontrollplats 
 
Tabell 6.12  Jämförelse av 85-percentilen på tillfarterna på olika platser med och 
           utan VMS-skylt (F: P1, P4 Vår 96 samt P2  Hö 97), (E1: P1, P4 Hö 96 samt  
           P2, P3 Hö 98), (EII:  P1, P4 Hö 97 samt P3 Hö 99), (EIII: P4 Hö 04).                 
                                                  

85-percentil 
(km/h) 

 
Tänd skylt 

 
Ej Tänd skylt 

 
Platser med VMS-skylt F EI EII EII1 F EI EII EIII 

1.Mörners väg/Ulriksbergspr. 36,4 29,9 
 

32,0 
 

31,3 
 

36,4 36,3 
 

36,8 
 

32,7 
 

2.Gamla Skärgårdsvägen     
 

54,4 29,9 - 39,8 54,4 51,0 - 47,1 

3.Lövstavägen  
         

62,0 44,3 47,1 54,6 62,0 67,0 62,7 59,7 

Plats utan VMS-skylt         
4.Mörners väg/Liedbergsg. 

(kontrollplats) 
34,8 - - - 34,8 35,7 36,9 30,0 

 
Vid jämförelse av 85-percentilen (EII & EIII) vid tänd signal på försöksplatser ser man att 85-
percentilen har ökat ca 7 km/h på försöksplatsen medan det har minskat lika myckt vid släckt 
signal på kontrollplatsen. Det innebär i så fall att tänd signal inte har haft någon effekt. 
Slutsatsen är att det är effekten av den nya väjningspliktslagen som har påverkat bilisternas 
hastighetsbeteende vid passage av övergångsställen på kontrollplatsen. 
 
Tabell 6.13   Jämförelse av Median på tillfarterna i olika platser med- och utan  
VMS-skylt (F: P1, P4 Vår 96 samt P2  Hö 97), (E1: P1, P4 Hö 96 samt P2, P3 Hö 98), (EII:  
P1, P4 Hö 97 samt P3 Hö 99), (EIII: P4 Hö 04). 
 

Median 
(km/h) 

 
Tänd skylt 

 
Ej Tänd skylt 

 
Platser med VMS-skylt F EI EII EIII F EI EII EIII 

1.Mörners väg/Ulriksbergspr. 31,5 25,0 27,5 27,0 31,5 33,0 31,0 29,0 
2.Gamla skärgårdsvägen     49,0 25,0 - 33,0 49,0 55,0 - 32,0 
3.Lövstavägen 55,0 39,0 39,0 48,0 55,0 55,0 56,0 53,0 

Plats utan VMS-skylt         
4.Mörners väg/Liedbergsg. 

(kontrollplats) 
30,5 - - - 30,5 32,0 33,0 26,0 

 
Vid jämförelse av median (EII & EIII) vid släckt signal på försöksplatser och kontrollplats ser 
man att medianhastigheten har gått ner högst ca 3 km/h på försöksplatsen och ca 7 km/h på 
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kontrollplatsen. Slutsatsen är att effekten av den nya väjningspliktslagen påverkat bilisternas 
hastighetsbeteende vid passage av övergångsställen. 
 
Tabell 6.14   Jämförelse av Medel på tillfarterna i olika platser med- och utan VMS-skylt (F: 
P1, P4 Vår 96 samt P2  Hö 97), (E1: P1, P4 Hö 96 samt P2, P3 Hö 98), (EII:  P1, P4 Hö 97 
samt P3 Hö 99), (EIII: P4 Hö 04). 
 

Medel 
(km/h) 

 
Tänd skylt 

 
Ej Tänd skylt 

 
Platser med VMS-skylt F EI EII EIII F EI EII EIII 

1.Mörners väg/Ulriksbergspr. 
               

31,7 25,6 27,3 27,2 31,7 31,6 31,9 29,2 

2.Gamla skärgårdsvägen     
          

49,2 25,3 - 33,3 49,2 39,7 - 35,8 

3.Lövstavägen 
         

- 38,8 39,2 47,4 - 56,0 56,2 52,7 

Plats utan VMS-skylt         
4.Mörners väg/Liedbergsg. 

(kontrollplats) 
31,5 - - - 31,5 32,1 32,5 26,2 

 
Vid jämförelse av medel (EII & EIII) vid tänd signal på försöksplatser ser man att 
medelhastigheten har ökat ca 7 km/h medan det har minskat lika myckt vid släckt signal på 
kontrollplatsen. Det innebär i så fall att tänd signal inte har haft någon effekt. Slutsatsen är att 
effekten av den nya väjningspliktslagen påverkat bilisternas hastighetsbeteende vid passage 
av övergångsställen på kontrollplatsen. 
 
Tabell 6.15   Jämförelse av STD på tillfarterna i olika platser med- och utan  
VMS-skylt (F: P1, P4 Vår 96 samt P2  Hö 97), (E1: P1, P4 Hö 96 samt P2, P3 Hö 98), (EII:  
P1, P4 Hö 97 samt P3 Hö 99), (EIII: P4 Hö 04).      
                              

STD – Standardavvikelse 
(km/h) 

 
Tänd skylt 

 
Ej Tänd skylt 

 
Platser med VMS-skylt F EI EII EII1 F EI EII EIII 

1.Mörners väg/Ulriksbergspr. 
               

5,0 4,8 5,3 3,8 5,0 5,6 4,6 4,5 

2.Gamla skärgårdsvägen     
           

7,1 5,1 - 6,9 7,1 8,2 - 10,1 

3.Lövstavägen 
         

- 8,6 12,2 8,6 - 8,2 6,9 8,3 

Plats utan VMS-skylt         
4.Mörners väg/Liedbergsg. 

(kontrollplats) 
4,2 - - - 4,2 4,1 5,0 3,5 

 
Vid jämförelse av standardavvikelse (EII & EIII) vid tänd signal på försöksplatserna ser man 
att standardavvikelsen gått ner högst ca 3 km/h medan den inte har förändrats något vid släckt 
signal, samtidigt som den är oförändrad på kontrollplatsen. Detta kan tyda på att en del 
bilister påverkas positivt av varningssystemet (och därmed sänker sin hastighet) men att en 
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del inte påverkas av varningssystemet och att skillnaden mellan dessa två grupper har ökat 
med tiden. 
 
Resultatet från hastighetsstudierna visar att införande av VMS-skylt i de nämnda platser har  
påverkat bilisternas hastighet på det sätt att de har blivit mer försiktigare än före införande av 
VMS-skylt vid passage på övergångsställe men de följer nästan de lagar och budskap som ges 
relevant information vid övergångsstället. 
 

6.3 Resultat från väjningsbeteendestudier 
Resultatet från väjningsbeteendestudierna under hösten 2004 i alla platser visas i figurerna 
6.6-6.9. Med resultaten från studierna av bilisters väjningsbeteende testas hypotes 3.  
Andelen bilister som stannar och släpper fram gångtrafikanter när skylten är tänd i Växjö 
visas i tabellerna 6.16-6.17.   
Dessutom konstateras att förändringen i fördelningen mellan före- och efterstudierna i 
försöksplatser och kontrollplats är statistiskt signifikanta. (se chi2-tester i bilaga B). 
Interaktion: Med interaktion menas ”samspel”, dvs. att två trafikanter möts vid 
övergångsställe, i det här sammanhanget samspelet mellan gångtrafikant och bilist. 
 
Platsen med VMS-skylt:Växjö ( skylten är försedd med  textmeddelande,’’stanna för 
gående’’). Väjningsbeteendestudier i Växjö genomfördes under flera studietillfällen. Som 
framgår av resultatet i figur 6.6 har det önskade beteendet hos bilister förbättrats jämfört med 
förestudien och denna effekt har förstärkts under utvärderingsperioden och är vid min studie 
(Efter IV) hela 94%. 
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Figur 6.6   Jämförelse mellan andelen bilister som stannar (vid tänd skylt) och släpper fram 
gångtrafikanter under före- och efterstudierna på  Mörners väg/ Ulriksbergspromenaden 
(Växjö). N: andel interaktioner 
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Som framgår av figur 6.6 har det önskade beteendet hos bilister (EIII & E IV) förbättrats 
jämfört med E II och denna effekt har förstärkts något under utvärderingsperioden. I 
genomsnitt stannar bilister ca 50% för gående efter den nya lagen. Här är det 94%, alltså 
mycket mer än genomsnittet. 
 
Kontrollplatsen i Växjö  
Väjningsbeteendestudier på kontrollplatsen genomfördes under flera studietillfällen. 
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Figur 6.7   Jämförelse mellan andelen bilister som stannar (kontrollplatsen) och släpper     
fram gångtrafikanter under före- och efterstudierna på Mörners väg/ Liedbergsgatan (Växjö). 
N: andel interaktioner 
 
Som framgår av figur 6.7 har det önskade beteendet hos bilister (EIII) förbättrats jämfört med 
E II och denna effekt har förstärkts något under utvärderingsperioden. 
Vid jämförelsen mellan försöks- och kontrollplatserna visar denna att den största effekten 
verkar ha fåtts av lagändringen. Det kan bero på antingen att kontrollplatsen ligger nära 
försöksplatsen eller att den ligger mellan två tidigare försöksplatser. Trots den större ökningen 
stannade procentuellt sett ändå flest bilförare i korsningen i eftersituationen III jämfört med i 
föresituationen. 
 
Man kan därför konstatera att effekter av lagändringen har påverkat bilisternas 
väjningsbeteende under utvärderingsperioden (EIII). 
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Platsen med VMS-skylt:Värmdö (skylten är försedd med  textmeddelande,’’stanna för 
gående’’).Väjningsbeteendestudier på Värmdö genomfördes under tre studietillfällen, 
förstudien under hösten 1997 och efterstudier I respektive II under våren 1999 respektive 
hösten 2004 (min studie). 
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Figur 6.8   Jämförelse mellan andel bilister som stannar (vid tänd skylt) och släpper fram 
gångtrafikanter under före- och efterstudierna på Gamla Skärgårdsvägen (Värmdö). N: andel 
interaktioner  
 
Som framgår av figur 6.8 har det önskade beteendet hos bilister (EII) försämrats jämfört med 
EI. Trots att övergångsställeslagen införts mellan de två sista perioderna har effekten 
försvagats något under utvärderingsperioden. Vid jämförelse mellan Växjö och Stockholm är 
det sämre i Stockholm. Det skulle kunna bero på att skylten ligger intill en rondellkorsning i 
Växjö.  
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Platsen med VMS-skylt: Lövstavägen (skylt utan textmeddelande) 
Väjningsbeteendestudier på Lövstavägen genomfördes under flera studietillfällen. 
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Figur 6.9  Jämförelse mellan andel bilister som stannar (vid tänd skylt) och släpper fram   
gångtrafikanter under före- och efterstudierna på Lövstavägen. N: andel interaktioner    
 
Som framgår av figur 6.9 är det önskade beteendet hos bilister (EIV) oförändrat jämfört med 
EIII och denna effekt har varit i stort sett konstant under utvärderingsperioden, trots att 
övergångsställeslagen (1 maj 2000) införts mellan de två sista perioderna.  
 
 
Tabell 6.16   Jämförelse av skyltarnas tillförlitlighet. FTG: fotgängare 
 

Platser med VMS-skylt Arbetstid
(timme) 

Skylten tänds 
(totalt) 

Skylten tänds med 
FTG närvaro 

1. Mörners väg/ Ulriksbergspr. 
                                    

4 99 94 

2. Gamla Skärgårdsvägen     
           

7,5 43 32 

3. Lövstavägen 
           

6 158 29 
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Som framgår av jämförelsen i tabell 6.16 har skyltarna på Gamla Skärgårdsvägen och 
Lövstavägen ofta tänts utan fotgängares närvaro på övergångsställena. På Mörners väg/ 
Ulriksbergspromenaden är andelen tänd skylt med fotgängarens närvaro ca 95%. På Gamla 
skärgårdsvägen är andelen ca 74% och på Lövstavägen ca18%. 
 
Cyklisternas närvaro på GC-överfart i Växjö 
Studien av cyklisternas närvaro på en obevakad GC-överfart ansågs vara viktig för 
bedömning av skyltens effekt. 
 
Tabell 6.17  Jämförelse mellan andelen bilister som stannar och 
släpper fram cykeltrafikanter N: andel interaktioner  
                 

Stannar 
 

 
Platser 

 N 
 

   EIII 
Apr 03 

E IV 
Okt 04 

1. Mörners väg/ Ulriksbergspr. 
                            

58 
       
61 

86% 
 

     
   90% 

2. Mörners väg/ Liedbergsgatan 
         (kontrollplats) 

164 - 
 

   85% 

 
Som framgår av jämförelsen i tabell 6.17 har andelen bilister som stannar och släpper fram 
cykeltrafikanter ökat på Mörners väg/ Ulriksbergspromenaden med 4% samt det visar att 
kontrollplatsen har nästan samma höga andel, dvs. att skylten inte ser ut att ge någon ökning 
av andelen som släpper fram cyklister.  
 
Resultatet från väjningsbeteendestudierna visar varierande förändringar i både fotgängares 
närvaro på övergångsställe och andelen bilister som stannar i de ovannämnda platser. 
Som framgår av studien har väjningsbeteendet hos bilisterna på försöksplatserna förbättrats 
något efter införandet av skyltsystemet men kontrollplatsen får den största effekten av 
väjningspliktslagen.  
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7   Slutsatser av tidigare studie 
Nedan beskrivs slutsatser som Mohsen Towliat kommit fram till i sin rapport (Towliat 1999 
& 2002) om de positiva och negativa effekterna av åtgärden på försöksplatserna. 
 
Mörners väg/ Ulriksbergspromenaden (Växjö) 
”De högsta hastigheterna (85-percentilen i efterstudier II) har sjunkit mellan 5-6 km/h till ca 
32-34 km/h när skyltsystemet är tänt och indikerar fotgängares närvaro. Att hastigheterna inte 
har gått upp när skyltsystemet är släckt, är en annan positiv aspekt vad gäller bilisternas 
hastighetsbeteende i försöksplatsen. Det vill säga, kompensatoriskt hastighetsbeteende hos 
bilisterna har uteblivit. Att hastigheterna inte har gått upp i kontrollplatsen, som ligger ca 500 
meter från försöksplatsen på samma vägsträcka, förstärker detta intryck” (Towliat, M. 1999, 
s.22). 
”Den positiva effekten (bilisters väjningsbeteende) var större precis i början, efter att 
skyltsystemet satts upp, och att den positiva effekten av skyltsystemet har avtagit med tiden. 
Innan skyltsystemet implementerades i försöksplatsen var det ca 14% av bilisterna som 
stannade och släppte fram väntande gående vid övergångsställena på Mörners väg. Cirka två 
månader efter den att skyltsystemet kom upp ökade andelen bilister som stannade för 
väntande gående till ca 56%. Ett år senare visar beteendestudierna att ca 64% av bilisterna 
stannar för en väntande gående vid övergångsställena på Mörners väg. Alltså en förbättring 
med ytterligare ca 8% på ett år, fast man förväntade sig att den goda effekten skulle fortsätta 
att öka kontinuerligt över tiden. När denna nästan har uteblivit, anser man att det snarare har 
blivit sämre effekt på väjningsbeteende hos bilister på Mörners väg jämfört med när 
skyltsystemet precis kom upp i Försöksplatsen.” (Towliat 1999, s.22).   
 
Lövstavägen och Gamla Skärgårdsvägen/ Värmdö (Stockholmsregionen) 
”När skylten tänds vid övergångsställena, påverkas bilisternas hastighets- och 
väjningsbeteende signifikant. Vår studie visar att åtgärden har större effekt på bilisternas 
hastighets- och väjningsbeteende vid tänd skylt då hastighetsgränsen är 30 km/h än när den är 
50 km/h. Bilisterna tycker att tänd skylt hjälper dem att uppmärksamma och samspela med 
gående vid övergångsstället. Gång- och cykeltrafikanter tycker att åtgärden fungerar bra och 
att det är bekvämare och enklare att ta sig över gatan efter införandet av åtgärden” (Towliat 
2002, s.118). 
 
”Åtgärderna har inte en ”tvingande hastighetsdämpande karaktär”, till skillnad från 
vägkuddarna och andra typer av hastighetsreducerande åtgärder. Under fältstudierna, när 
skylten var tänd, noterades att vissa bilister kör mycket fort. När skylten är släckt kör 
bilisterna med ungefär samma hastighet som före införandet av åtgärderna ( mycket ofta över 
de tillåtna hastighetsgränserna 30- och 50 km/h) i försöksplatserna” (Towliat 2002, s.119). 
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8   Slutsatser och diskussion 
I den här delen av mitt arbete diskuteras långtidseffekter om omställbara skyltar. Detta görs 
genom att resonera om de positiva och negativa effekterna av omställbara skyltar baserat på 
resultaten från hypotesprövningarna. Nedan följer en kortfattad beskrivning av hypoteserna 
och resultatet från hypotesprövningarna. Till sist diskuteras rekommendationer från denna 
studie. 
  
Hypoteser om åtgärders långtidseffekter 
 
H1: Bilisters hastighetsbeteende sjunker när skylten är tänd. Verifieras 
H2: Bilisters hastighet sjunker inte när skylten är släckt. Förkastas   
H3: Bilisternas benägenhet att släppa fram mötande gång- och cykeltrafikanter har ökat  

ytterligare när skylten är tänd. Detta med hänsyn till införandet av den nya lagen vid 
övergångsställe sedan maj 2000.Verifieras 

 
När skylten tänds vid övergångsställena, påverkas hastighets- och väjningsbeteendet 
signifikant. Min studie visar att åtgärdens långtidseffekter har påverkat bilisternas hastighets- 
och väjningsbeteende under utvärderingsperioden (drygt fem år efter implementering av 
åtgärderna i försöksplatserna., ca 4.5 år efter införande av övergångslagen (1 maj 2000) på 
övergångsställen). 
 
Den övergripande slutsatsen är att automatiskt detekterings- & varningssystem som sådant har 
fungerat ganska bra (utom detekteringskänsligheten) och har en god förmåga att höja bilisters 
uppmärksamhet i mötespunkter med gående. Under fältstudierna, när skylten var tänd, 
noterades att vissa bilister kör lite fort. När skylten är släckt kör bilisterna nästan samma 
hastighet (sällan över de tillåtna hastighetsgränserna 50 och 30 km/h) i försöksplatserna. 
  
Detekteringssystemet är ett problem. När en gående inte korsar gatan exakt i 
detekteringsområdet tänds inte skylten och bilisternas väjningsbeteende förblir detsamma som 
före införande av åtgärden. Dessutom är detekteringssystemet känsligt för passerande 
tungtrafik dvs. skyltarna tändes utan fotgängares närvaro på övergångsstället när en lastbil 
eller buss passerade. Man kan konstatera hur trafikanterna ser ut att lita på skylten. Man kan 
då undra vad som kommer att hända när systemet är ur funktion medan trafikanterna har lärt 
sig att lita på det. 
Dessa problem är mer uppenbara när skylten implementeras vid ett övergångsställe med 
hastighetsgränsen 50 km/h jämfört med ett övergångsställe med hastigheten 30 km/h. 
Skyltens tillförlitlighet (skylten tänds utan ftg närvaro) på Lövstavägen är så liten att det 
påverkar trafiksituationen, t ex. bilisternas hastighets- och väjningsbeteende 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att väjningsbeteendet hos bilisterna på försöksplatserna 
förbättrats något efter införandet av skyltsystemet men kontrollplatsen får den största effekten 
av väjningspliktslagen. Man kan konstatera att tänd skylt hjälpt bilisterna att vara mycket mer 
uppmärksamma vid övergångsstället.  
 
Frågeställningar som jag inte kan svara på med min studie är hur säkerheten påverkas med 
införande av flera stycken skyltar i samma område. En slutsats är att detekteringssystemet kan 
äventyra gåendes säkerhet vid passage över gatan på ett övergångsställe med denna typ av 
åtgärd. Det kan bero på att bilister blir vana vid detekteringssystemets känslighet vid 
övergångsstället. 
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Rekommendationer Enligt min uppfattning fungerade själva skyltsystemet dvs. den tekniska 
utrustningen, inte bra på försöksplatserna. Detekteringssystemet, i sin nuvarande utformning, 
är dessutom känsligt för passerande tungtrafik. Detta gjorde att skyltarna tändes utan 
fotgängares närvaro på övergångsstället. Detta ställer krav på produkttillverkaren att arbeta 
med att förbättra detekteringssystemet. 
Låt skyltarna sitta kvar ändå! Det viktigaste med skylten i försöksplatsen är att förbättra 
situationen för gångtrafikanterna som använder övergångsstället. Skylten har god 
funktionalitet, den syns väl och uppfattas övervägande positivt av såväl gångtrafikanter som 
bilister.  
 
Några rekommendationer: 

• Undersök möjligheten att ställa om detektorerna så att detekteringsområdet omfattar 
hela området fram till övergångsstället. På så sätt undviks tillfällen då skylten hinner 
bli inaktiv innan den gående har passerat. Komplettering av skyltning med information 
om skolan eller ’’varning för annat ljus’’ bör också diskuteras (skylt utan 
textmeddelande). 

• Undersök möjligheten att förbättra trafiksäkerheten genom att utföra fysiska åtgärder 
och på så sätt reducera medelhastigheten. Exempelvis skulle en refug vid 
övergångsställe på Lövstavägen kunna få positiva effekter för en relativ liten 
investering. Kombinationen av skylten och förändringen av gaturummet tros kunna ge 
goda effekter. 

 

9  Fortsatt arbete 
Ett examensarbete är begränsat till tjugo veckors arbete. Ämnesområdet är dock mer 
omfattande än så, vilket innebär att det finns mycket mer att göra. Det här arbetet är ett 
avstamp mot fortsatt arbete och kan utökas inom framförallt följande områden: 
 

1- Genom att göra konfliktstudier kan man snabbt och tillförlitligt skatta den förväntade 
genomsnittliga personskadeolycksfrekvensen på försöksplatserna som försetts med 
åtgärder. Detta hade varit bra för att visa långtidseffekterna på säkerheten av 
åtgärderna. 

 
2- Även intervjuundersökningar hade varit bra för att få en uppfattning om    

             trafikanternas upplevelser, erfarenheter samt deras acceptans av vidtagna åtgärder på   
             försöksplatserna. Detta hade varit bra för både positiva och negativa åsikter och för   .   
            att bättre förstå hur trafikanterna upplever situationen                                                       
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Bilaga A:  Jämförelse av  N, 85-percentilen, Median, Medel och STD  
Icke 

VMS-
skylt 

VMS-skylt 

1.M
örners väg/ 

   L
iedbergsgatan 

   V
äxjö 

3.L
övstavägen 

Stockholm
sregionen 

2.G
am

la Skärgårds- 
    vägen.V

ärm
dö/ 

    Stockholm
sregion 

1.M
örners väg/           

     U
lriksbergspr. 

     V
äxjö 

120 
 

120 
 

120 
 

120 
 

N
 (st) 

34,8 
  

62,0 

54,4 
 

36,4 
  F 

35,7 
  

44,3 
67,0* 

29,9 
51,0* 

29,9 
36,3* 

 E
I 

36,9 
 

47,1
62,7* 

 - 

32,0 
36,8* 

E
II 

30,2 
 

54,8 
60,0* 

40,0 
47,2* 

32,0 
33,0* 

E
III 

85-percentile (km
/h) 

30,5 
 

55,0 

49,0 
  

31,5 
  F 

32,0 
 

39,0 
55,0* 

25,0 
55,0* 

25,0 
33,0* 

E
I 

33,0 
 

39,0 
56,0* 

- 

27,5 
31,0* 

E
II 

26,0 
 

48,0 
53,0* 

33,0 
32,0* 

27,0 
29,0* 

E
III 

M
edian (km

/h) 

31,5 
  -   

49,2 
  

31,7 
  F 

32,1 
  

38,8 
56,0* 

25,3 
39,7* 

25,6 
31,6* 

 E
I 

32,5 
 

39,2 
56,2* 

-  

27,3 
31,9* 

E
II 

26,2 
 

47,4 
52,7* 

33,3 
35,7* 

27,2 
29,2* 

E
III 

M
edel (km

/h) 

4,2  -   7,1  5,0  F 

4,1  8,6 
8,2* 

5,1 
8,2* 

 4,8 
5,6* 

 E
I 

5,0  

12,2 
6,9* 

-   5,3 
4,6* 

E
II 

3,5  8,6 
8,3* 

6,9 
10,1* 

 3,8 
4,5* 

E
III 

SD
A

 (km
/h) 

                Jäm
förelse av  N

, 85- percentilen, M
edian, M

edel och STD
  

                          (* )=
 ej tänd skylt 

      (VMS-skylt: Variabla Meddelande Skyltar). 



 

                                                                       52 

Bilaga B:  Beteendeobservationer och Chi2-tester 

Beteendeobservationer 
Tabell B.1    Beteendeobservationer på Mörners väg/ Ulriksbergspromenaden med  
VMS-skylt i Växjö. 
                      
                 

Tillfart Frånfart Totalt 

Stannar Ej stannar Totalt Stannar
 

Ej stannar
 

Totalt 
 

Stannar Ej stannar Totalt 

F 
Maj 96 

31 
(17%)* 

151 
(83%) 

182 
- 

16 
(10%) 

144 
(90%) 

160 
- 

47 
(14%) 

295 
(86%) 

342 
- 

EI 
Sep 96 

55 
(58%) 

41 
(42%) 

97 
- 

27 
(32%) 

57 
(68%) 

84 
- 

83 
(46%) 

98 
(54%) 

181 
- 

EI 
Okt 96 

33 
(59%) 

23 
(41%) 

56 
- 

21 
(47%) 

24 
(53%) 

45 
- 

54 
(54%) 

47 
(46%) 

101 
- 

EI 
Nov 96 

147 
(62%) 

87 
(38%) 

234 
- 

88 
(47%) 

99 
(53%) 

187 
- 

235 
(56%) 

187 
(44%) 

421 
- 

EII 
Nov 97 

177 
(73%) 

66 
(27%) 

243 
- 

43 
(45%) 

53 
(56%) 

96 
- 

220 
(64%) 

119 
(36%) 

339 
- 

EIII 
Apr 03 

117 
(87%) 

17 
(13%) 

134 
- 

72 
(69%) 

32 
(31%) 

104 
- 

189 
(79%) 

49 
(21%) 

238 
- 

EIV 
Okt 04 

92 
(98%) 

2 
(2%) 

94 
- 

71 
(91%) 

7 
(9%) 

78 
- 

163 
(95%) 

9 
(5%) 

172 
- 

 
*   Siffrorna i parenteserna ange andelar 
 
 
 
 
Tabell B.2   Beteendeobservationer på Mörners väg/ Liedbergsgatan utan VMS-skylt i 
Växjö. 
 

Tillfart Frånfart Totalt 

Stannar Ej stannar Totalt Stannar
 

Ej stannar
 

Totalt 
 

Stannar Ej stannar Totalt 

F 
Maj 96 

84 
(42%)* 

118 
(58%) 

202 
- 

35 
(13%) 

228 
(87%) 

263 
- 

119 
(25%) 

346 
(75%) 

465 
- 

EI 
Sep 96 

66 
(27%) 

182 
(73%) 

248 
- 

52 
(16%) 

274 
(84%) 

326 
- 

118 
(21%) 

456 
(79%) 

574 
- 

EI 
Okt 96 

9 
(33%) 

18 
(67%) 

27 
- 

11 
(19%) 

46 
(81%) 

57 
- 

20 
(24%) 

64 
(76%) 

84 
- 

EI 
Nov 96 

60 
(31%) 

134 
(69%) 

195 
- 

41 
(16%) 

210 
(84%) 

251 
- 

101 
(23%) 

344 
(77%) 

445 
- 

EII 
Nov 97 

77 
(53%) 

67 
(47%) 

144 
- 

54 
(26%) 

157 
(74%) 

211 
- 

131 
(37%) 

224 
(63%) 

355 
- 

EIII 
Okt 04 

246 
(97%) 

8 
(3%) 

254 
- 

172 
(91%) 

47 
(9%) 

219 
- 

418 
(88%) 

55 
(12%) 

473 
- 

 
 *   Siffrorna i parenteserna anger andelar 
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Tabell B.3  Beteendeobservationer på Lövstavägen med VMS-skylt i Stockholmsregionen. 
 

 

Stannar Ej stannar Totalt 

F 
Sep 97 

10 
(5%)* 

193 
(95%) 

203 
- 

EI 
Apr 98 

28 
(36%) 

50 
(64%) 

78 
- 

EII 
Sep 98 

46 
(35%) 

84 
(65%) 

130 
- 

EIII 
Sep 99 

87 
(42%) 

119 
(58%) 

206 
- 

EIV 
Okt 04 

55 
(43%) 

73 
(57%) 

128 
- 

 
*   Siffrorna i parenteserna anger andelar 
 
 
 
 
Tabell B.4   Beteendeobservationer på Gamla Skärgårdsvägen (Värmdö) med VMS-skylt i    
Stockholmsregionen. 
 
 

Stannar Ej stannar Totalt 

F 
Okt 97 

29 
(33%)* 

60 
(67%) 

89 
- 

EI 
Maj 99 

89 
(72%) 

34 
(28%) 

124 
- 

EII 
Okt 04 

66 
(52%) 

60 
(48%) 

126 
- 

 
*   Siffrorna i parenteserna anger andelar 
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Chi2-tester 

 
 
 
 

Observerat antal (totalt på till- och frånfarterna på platsen med VMS-skylt i Växjö)  
 
 Efter apr 03 

 
Efter okt 04 
 

SUMMA 
 

Stannar 189 163 352 
ej stannar 49 9 58 
SUMMA 238 172 410 
    

Förväntat antal   

 204, 331707 147, 6682927 352 

 33, 6682927 24, 33170732 58 

 238 172 410 

CHI2test    

Signnivå 
 

1, 0687E- 05 
 

Förändringen mellan Efter apr 03 och Efter okt 04, 
signifikansnivån 99,9% 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Observerat antal (totalt på till- och frånfarterna på platsen med VMS-skylt i Växjö) 
 
 Efter nov 97 

 
Efter okt 04 
 

SUMMA 
 

Stannar 220 163 383 
ej stannar 119 9 128 
SUMMA 339 172 511 
    
Förväntat antal   
 254, 084149 128, 9158513 383 
 84, 9158513 43, 08414873 128 
 339 172 511 
CHI2test    
Signnivå 1, 7844E-13 Förändringen mellan Efter nov 97 och Efter okt 04,  

signifikansnivån 99,9% 
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 Observerat antal (totalt på till- och frånfarterna på platsen utan VMS-skylt i Växjö)
 
 Efter nov 97 

 
Efter okt 04 
 

SUMMA 
 

Stannar 131 418 549 
ej stannar 224 55 279 
SUMMA 355 473 828 
    
Förväntat antal   
 235, 380435 313,6195652 549 
 119, 619565 159,3804348 279 
 355 473 828 
CHI2test    

Signnivå 
 

3, 1042E- 54 
 

Förändringen mellan Efter nov 97 och Efter okt 04,  
signifikansnivån 99,9% 

 
 

Observerat antal (totalt på platsen med VMS-skylt på Lövstavägen) 
 

 
 

 Efter sep 99 
 

Efter okt 04 
 

SUMMA 
 

Stannar 87 55 142 
ej stannar 119 73 192 
SUMMA 206 128 334 
    
Förväntat antal   
 87, 5808383 54, 41916168 142 
 118, 419162 73, 58083832 192 
 206 128 334 
CHI2test    
Signnivå 0, 89479958 Förändringen mellan Efter sep 99 och Efter okt 04, 

ej signifikant 
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Observerat antal (totalt på platsen med VMS-skylt i Värmdö) 
 
 Efter maj 99 

 
Efter okt 04 
 

SUMMA 
 

Stannar 89 66 155 
ej stannar 34 60 94 
SUMMA 123 126 249 
    
           Förväntat antal   
 76, 5662651 78, 43373494 155 
 46, 4337349 47,56626506 94 
 123 126 249 
CHI2test    
Signnivå 0, 00114951 Förändringen mellan Efter maj 99 och Efter okt 

04, signifikansnivån 99% 
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Bilaga C:  Trafikflöde 
 
  
Tabell C.1   Biltrafikflöden och dess förändringar på platser med- och utan VMS-skylt 
under före- och efterstudierna i Växjö och Stockholmsregionen.     
                      

 
Biltrafikflöde 

Flöde/ dygn & timme  
     
     

Platser 
med 

VMS-skylt 
 

 
 
 
 

Tid 

 
 
 

F 

 
 
 

E I 

 
 
 

E II 

 
 
 

E III (E
I-

F)
/F

 
(%

) 

(E
II

-F
)/F

 
(%

) 

(E
II

I-
F)

/F
 

(%
) 

(E
II

I-
E

II
)/E

II
 

(%
) 

T
es

t 

1.Mörners v./ 
Ulriksbergspr. 
 

 
dygn 

 
12027 

 
12320 

 
11350 

 
- 

 
3 

 
- 6 

 
- 

 
- 

 
-4,4* 

2. Gamla- 
Skärgårdsv. 
 

 
dygn 

 
40790 

 

 
43995 

 

 
45333 

 
44913 

 

 
8 

 
11 

 
10 

 
- 1 

 
14* 

3.Lövstavägen 
 
 

 
timme

 
1289 

 
1061 

 
1180 

 
1400 

 
- 18 

 
- 9 

 
9 

 
19 

 
2,1* 

Plats 
utan 

VMS-skylt 

 

1.Mörners v./ 
Liedbergsg. 
(Kontrollplats) 

 
dygn 

 
10550 

 
11200 

 
14846 

 
- 

 
6 

 
41 

 
- 

 
- 

 
*28 

 
 
*   Statistiska tester utförs med normalapproximation. Teststorhet ((N1 - N2)/ sgrt (N1 + N2)) jämförs med kritiska värden från    
     normalfördelning, dvs. 1.64 (P = 0.1). 
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Tabell C.2  Gångtrafikflöden och dess förändringar på platser med- och utanVMS-skylt   
under före- och efterstudierna i Växjö och Stockholmsregionen. 
 
 

Gångtrafikflöde 
 Totalflöde Flöde/timme  

     
 

Platser 
med 

VMS-skylt 

T
id

 
(t

im
m

ar
) 

 
 
 
E II 

 
 
 
E III 

 
 
 
   F     

 
 
 
 E I 

 
 
 
E II 

 
 
 
E III 

(E
I-

F)
/F

 
(%

) 

(E
II

-F
)/F

 
(%

) 

(E
II

I-
F)

/F
 

(%
) 

(E
II

I-
E

II
)/E

II
 

(%
) 

T
es

t 

1.Mörners v./ 
Ulriksbergspr. 
 

 
4,00 

 

 
- 

 
137 

 
24 

 
22 

 
22 

 
34 

 
- 1 

 
- 1 

 
42 

 
55 

 
2,7* 

2. Gamla- 
Skärgårdsv. 
 

7,30 
 

 
101 

 
- 

 
60 

 
29 

 
14 

 
- 

 
- 52 

 
- 77 

 
- 

 
- 

 
-14,5*

3.Lövstavägen 
 
 

 
6,00 

 

 
- 

 
31 

 
15 

 
18 

 
14 

 
5 

 
20 

 
- 7 

 
- 67 

 
- 64 

 
-5,4* 

Plats 
utan 

VMS-skylt 

 

1.Mörners v./ 
Liedbergsg. 
(kontrollplats) 

 
4,00 

 
407 

 
- 

 
154 

 
145 

 
102 

 
- 

 
- 6 

 
- 34 

 
- 

 
- 

 
-6,5* 

 
 
  *   Statistiska tester utförs med normalapproximation. Teststorhet ((N1 - N2)/ sqrt (N1 + N2)) jämförs med kritiska värden 
      från  normalfördelning, dvs. 1.64 (P = 0.1). 
       




