
I Eskilstuna finns en typ av trafiksignaler 
som är ovanlig i Sverige. Signalerna är 
placerade vid övergångsställen och 
cykelöverfarter på sträckor. Det som skiljer 
signaltypen från den vanliga trefärgsdriften 
är att signalerna släcks för både 
motorfordon och oskyddade trafikanter i 
viloläget, istället för att ge motorfordon 
grönt. Då det finns målning för 
övergångsställe på körbanan och 
”herrgårman”-skyltar på platserna är de 
vid släckt signal obevakade 
övergångsställen. Motorfordonen har 
därmed väjningsplikt mot gående som ska 
korsa gatan då signalen är släckt.  

Signaler som släcks ner så att platserna blir 
obevakade övergångsställen är ovanligt, 
speciellt på sträcka. De signaler som finns i 
andra städer och släcks ned är i stort sett alltid 
placerade i direkt anslutning till 
cirkulationsplatser eller andra korsningstyper. 

I Eskilstuna anlades de första släckta 
signalerna år 2000 och sedan har ytterligare 
några tillkommit, samtliga på platser där 
synsvaga har haft önskemål om 
anläggningstypen. När anläggningarna hade 
funnits i tio år uppstod funderingar på 
kommunens trafikavdelning kring hur lämplig 
anläggningstypen är och hur trafikanterna beter 
sig på platserna. Detta ledde fram till att 
signaltypens funktion på sträcka studerades i 
ett examensarbete. 

Tänkt användning 

I samband med att gator har byggts om och 
befintliga signalanläggningar har plockats bort 
och ersatts av cirkulationsplatser har synsvaga 
uttryckt sin oro för att få problem att kunna 
röra sig utan ledsagare. Att ersätta 
signalreglerade korsningar med 
cirkulationsplatser skapar problem för 
synsvaga genom att det är speciellt svårt att 
höra hur fordonen rör sig i en cirkulationsplats 
jämfört med att höra den gröna signalen i en 
signalreglerad korsning. De släckta signalerna i 
Eskilstuna installerades därmed främst för 

människor med nedsatt syn, men även för dem 
som känner sig osäkra eller har svårt att gå. 

Signalerna är placerade i stråk där synsvaga 
ofta rör sig, vanligtvis ca 80 – 100 meter från 
cirkulationsplatser. Alternativet till de släckta 
signalerna är att endast ha vanliga 
övergångsställen på platserna. Att ha helt 
signalreglerade gång- och cykelpassager anses 
olämpligt ur framkomlighetssynpunkt för både 
oskyddade trafikanter och motorfordon, 
samtidigt som det obevakade övergångsstället 
innebär problem för de svaga grupperna. 

Den grupp av fotgängare som har störst stöd av 
signalerna är synsvaga. De studier som har 
gjorts har inte kunnat visa hur mycket denna 
grupp använder signalerna men intervjuer med 
synsvaga har visat att man är nöjd med 
signalernas utformning och funktion. 

Då en fotgängare anländer till någon av 
anläggningarna kan personen välja att starta 
signalen om denna känner ett behov av att få 
grön fotgängarsignal. De fotgängare som inte 
känner något behov av signalen kan istället 
korsa gatan vid släckt signal och därmed 
utnyttja lagen om väjningsplikt för 
motorfordon mot fotgängare. Att de flesta 
fotgängare korsar gatan vid släckt signal är ett 
önskvärt beteende. Främst på grund av att varje 
gång en oskyddad trafikant startar signalen ges 
både oskyddade trafikanter och bilister en 
längre fördröjning. 

Användande enligt studie 

Trots informationskampanjer och små skyltar 
vid anläggningarna har beteendestudier visat 
att det inte främst är de svaga trafikanterna 
(med undantag för ban), alltså synsvaga, äldre 
samt funktionshindrade som aktiverar 
signalerna. En stor del av tryckningarna görs 
av fotgängare som egentligen inte borde ha 
något behov av signalerna. Trots detta har 
studierna visat att trafikantbeteendet på 
platserna är bättre än vad som befarats. Över 
90 % av de oskyddade trafikanterna har ett 
önskvärt beteende. Endast 6 % av fotgängarna 



väljer att starta anläggningarna när de ska 
korsa gatan. Jämförelser med tidigare 
genomförda studier visar att andelen tryckande 
fotgängare har minskat något och andelen 
tryckande cyklister har minskat kraftigt sedan 
anläggningarna togs i bruk. Detta innebär i 
dagsläget att signalerna inte skapar något 
framkomlighetsproblem, varken för oskyddade 
trafikanter eller bilister. 

Vid jämförelser mellan anläggningarna visar 
det sig att störst andel tryckande fotgängare 
finns på de platser där en mindre del av 
fotgängarna kan korsa gatan obehindrat utan 
att starta anläggningen. Detta hänger delvis 
samman med flödet av motorfordon på 
respektive plats. Det visade sig även att 
signalerna i störst utsträckning aktiveras på 
eftermiddagarna, under den tid då det är 
mycket motorfordon på vägarna. 

Intervjuer och beteendestudier har visat att 
kunskapen om signalerna är låg bland 
trafikanterna, få känner till vilka regler som 
gäller och hur signalerna är tänkta att 
användas. Trots detta har det inte kunnat 
observeras något säkerhetsproblem med 
anläggningstypen. De få olyckor mellan 
oskyddade trafikanter och motorfordon som 
har skett i anläggningarnas närhet kan inte 
antas bero på driftsformen. 

En mindre andel av bilisterna väjer för 
fotgängare vid de släckta signalerna än vid 
vanliga obevakade övergångsställen på sträcka 
(63 % jämfört med 72 %). Den troliga orsaken 
till detta visade sig vara att trafikanterna i stor 
utsträckning inte känner till att regeln om 
väjningsplikt mot gående gäller på platserna. 
Intervjuer av fotgängare visar dock att de flesta 
inte anser sig ha sämre framkomlighet än på 
obevakade övergångsställen och är nöjd med 
den utformning som finns idag 

Slutsatser 

Endast en liten del av de oskyddade 
trafikanterna har behov av signalerna och vid 
många av de tillfällen signalerna är tända har 

de aktiverats av människor som inte har något 
behov av dem. Men detta är ett litet problem, 
framkomligheten är fortfarande god både för 
oskyddade trafikanter och bilister. Så trots den 
okunskap om signalerna som finns hos 
trafikanterna fungerar platserna bra. 

Då det inte finns några tydliga 
framkomlighets- eller säkerhetsproblem på 
platserna handlar signalernas lämplighet om 
vilket trafikslag som skall prioriteras. 
Studierna har visat att signalerna inte innebär 
något stort problem för trafikanterna. Men 
samtidigt har den nytta signalerna ger varit 
något otydlig. 
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