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Sammanfattning 
 
Det finns inte mycket information dokumenterad om fotgängares interaktion med fordon vid 
övergångställen och det är denna interaktion vi studerat inom detta examensarbete. Arbetet 
har varit en studie av befintlig litteratur på området, genomförandet av en fältmätning och en 
analys av denna fältmätning. Det finns många olika faktorer som påverkar en fotgängare då 
han korsar en gata. Syftet med examensarbetet var att hitta dessa faktorer och sambanden 
mellan dem samt redovisa allt i en modell. Examensarbetet avgränsades till att enbart ta 
hänsyn till fysiska faktorer. Den faktor vi främst fokuserade på var tidsluckan till ett fordon 
som en fotgängare accepterar för att kunna korsa gatan, främst genom att det var den 
dominerade faktorn i litteraturen. Fältmätningar genomfördes för att samla in data för analys 
och mäta de viktigaste faktorerna. Sammanlagt genomfördes tre fältmätningar, ett 
signalreglerat i Stockholm och två obevakade övergångsställen i Linköping. Antalet 
intressanta mätfall var begränsat vid samtliga mätplatser och därför har vi inte kunnat se alla 
de samband av faktorer som vi förväntade oss. Den största skillnaden mellan signalreglerat 
och obevakat övergångsställe var väntetiden. En mätplats gav tillräckliga värden till den 
accepterade tidsluckan för att beräkna en regressionsmodell. 
 
Kritisk tidslucka för en fotgängare påverkas främst av om denne korsar gatan ensam eller i 
grupp och av fotgängarens gånghastighet. Faktorerna ålder och kön, vilka starkt förväntades 
påverka den accepterade tidsluckan, visade sig ha väldigt lite påverkan. Med kritisk tidslucka 
menas den gräns över vilken fotgängaren normalt accepterar en förekommande tidslucka i 
fordonsflödet. När trafiken är tät och tidsluckan tenderar att minska så påverkar det 
fotgängaren så att den accepterade tidsluckan minskar. Fotgängare som accepterar extremt 
korta tidsluckor under 5 sekunder gör detta endast om fordonshastigheten är lägre än 
genomsnittet.   
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Abstract 
 
The documented literature about pedestrian’s interaction with vehicles at crossings is very 
limited. In this master thesis we have studied this interaction by reading literature within the 
field, completed field studies and analyzed the results. Many factors influence the pedestrian 
when crossing the street. The purpose with this master thesis was to find and determine all 
relevant factors and the relationship between them and to create a model based on the results. 
All but physical factors were ignored. The most important factor that dominated the existing 
literature was the time gap a pedestrian can accept when interacting with a vehicle at a 
crossing. Three field studies were performed at different crossings, two zebra crossings in 
Linköping and one Pelican crossing in Stockholm, in order to gather information. All the 
factors and their relationships could not be presented as expected because of the limited 
number of interesting field cases. The only factor that differentiated significantly between a 
zebra and pelican crossing was waiting time. At one crossing could a regression model be 
calculated.  
 
A pedestrian’s critical time gap is mostly influenced if he crosses the street in a group or alone 
and by the walking rate. Factors as gender and age of the pedestrian, which were expected to 
have a strong influence on the acceptable time gap, had very little influence. A critical time 
gap is the upper limit where usually the pedestrian accept an occurring time gap in the vehicle 
flow. 
 
When the traffic flow is tight and the time gap tends to reduce, the pedestrian tends to accept 
shorter acceptable timegaps. Pedestrians who accept extremely short time gaps, below 5 s, 
will only accept them if the vehicles velocity is lower then the average. 
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1 Inledning 
  

1.1 Bakgrund 
 
På 1970-talet var den främsta målsättningen inom trafikstyrning att fordon lätt kunde förflytta 
sig utan onödig fördröjning inom tätorter. På senare år har synen på trafikförhållanden 
förändrats och nu prioriteras andra trafikantgrupper. Med trafiktekniska åtgärder förbättrar 
man nu säkerheten och framkomligheten för fotgängare. För att utforma åtgärder som är 
bättre anpassade för fotgängare behövs information om hur de beter sig i olika situationer i 
trafiken. 
 
Den 10 november 1998 startades ett projekt vid namn SINDI, Safety INDicators. Målet med 
SINDI är att studera hur ITS (Intelligenta Transport System) kan påverka trafiksäkerheten och 
hur de olika trafikantgruppernas interaktion förändras. Projektet ska studera 
beteendeförändringar av trafikanter och trafikmiljön i syfte att förbättra trafiksäkerheten. 
Dessa studier ska resultera i beteendemodeller och dessa modeller ska testas och valideras 
främst i körsimulatorer och mikrosimuleringsprogram. Det blir då möjligt att identifiera de 
förändringar som ITS har på trafiken och resultaten kan användas till att förbättra eller ge 
förslag på nya ITS-tekniker och funktioner. Det unika med projektet är att det fokuserar på 
trafikproblem i stadsmiljö och att det tar hänsyn till både skyddade och oskyddade trafikanter. 
 
SINDI bedrivs vid institutionen CTR, Centre for Traffic Simulation Research, på KTH i 
Stockholm och vid VTI, Väg och Transportforskingsinstitutet, i Linköping. Ur SINDI 
uppkom vårt examensarbete och anledningen var att man saknade material för fotgängarnas 
interaktion med fordon vid övergångställen. Resultatet av examensarbetet kommer att 
användas i en simuleringsmodell, där fordon bl.a. ska interagera med fotgängare i korsningar. 
 
Våra förutsättningar var dels vår teoretiska bakgrund från vår specialinriktning 
Trafikinformatik på civilingenjörsprogrammet Kommunikations- och Transportsystem vid 
LiTH och dels vårt eget intresse.  
 
 
Problemställning 
I examensarbetet skulle vi studera och undersöka fotgängares interaktion med fordon vid 
övergångsställen. Frågan är då vad som påverkar fotgängaren då han korsar gatan? Allt som 
påverkar fotgängaren kallas faktorer och det finns många olika typer av faktorer. Det finns 
yttre faktorer som geometrin av övergångsstället, aktuell fordons hastighet, övergångsställets 
bredd m.m. Sedan finns det ”mentala” faktorer som är direkt kopplat till fotgängarens 
sinnelag. T.ex. om fotgängaren är stressad eller tar sin vanliga söndagspromenad. Vidare finns 
det fysiska faktorer kopplade till fotgängaren som kön och ålder. Det finns även faktorer som 
är ett resultat av hur fotgängaren beter sig t.ex. hur länge han väntar vid övergångsstället 
innan han korsar gatan. Det finns även samband mellan olika faktorer som generellt beskriver 
hur fotgängaren beter sig i en viss situation 
 
Vissa faktorer beror och påverkas av varandra och sambanden mellan dem kan visas för att 
försöka se generella beteenden hos en specifik grupp av fotgängare.  Ett exempel på ett 
samband kan vara om en man mellan 18- 65 år ska passera ett övergångställe och väntar på 
grön gubbe. Under tiden han väntar finns det luckor i fordons trömmen som mannen anser är 
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för farliga att passera i, så han fortsätter att vänta på grön gubbe. Efter en stund blir mannen 
otålig och går mot röd gubbe i en lucka han från början inte hade accepterat. Mannens 
otålighet tvingar honom att göra en kompromiss mellan säkerhet och framkomlighet. Om 
merparten män i samma ålderklass uppträder på samma sätt under samma förhållanden kan då 
ett samband visas. För att statistiskt säkerställa samband krävs ett flertal intressanta mätfäll. I 
examensarbetet ska vi mäta och rangordna dessa faktorer samt påvisa samband.    

1.2 Mål 
 
Målet med examensarbetet var att välja ut och analysera de faktorer och samband som 
påverkar fotgängarens val när han korsar gatan. Samband av interaktionen mellan fotgängare 
och fordon skulle undersökas och analyseras. En fältmätning skulle planeras och utföras och 
resultaten skulle redovisas i form av en egen modell. 

1.3 Avgränsning 
 
För att kunna genomföra ett realistiskt och hanterbart examensarbete fokuserade vi på yttre 
och fysiska faktorer och uteslöt de faktorer som rör fotgängarens sinnelag. Vi tog ingen 
hänsyn till om fotgängaren har bråttom eller söndagspromenerar. Dessa faktorer påverkar i 
allra högsta grad fotgängarens beteende men är orimliga att mäta med våra befintliga resurser 
och inom tidsramen för examensarbetet. Vid fältmätningarna så koncentrerade vi oss på 
endast en körriktning. Annars skulle fältmätningen bli för komplicerad och efterarbetet för 
omfattande. Vidare mätte vi endast vid övergångsställen som avspeglade förhållandena i en 
medelstor svensk stad. Detta för att efterlikna tidigare fältmätningar och då resultaten ska 
implementeras i samma mikrosimuleringsprogram. 

1.4 Metodik 
 
Då examensarbetet innehåller så pass skilda delmoment så var det lämpligt att dela upp 
arbetet i fyra faser. Den föregående fasens resultat utgör startpunkten till nästa. 
 
Litteraturfasen 
Litteraturstudien var ett viktigt inledande moment. Vi sökte efter och läste in oss på befintligt 
material och försökte förstå de faktorer och samband som påverkade fotgängarens beteende. 
Målet var att välja ut de faktorer och samband som skulle mätas i den kommande 
fältmätningen. 
 
Fältmätningsfasen 
I denna fas ingick att planera fältmätningen, hitta lämpliga fältmätningsplatser samt att utföra 
den. Syftet med fältmätningarna var att mäta de faktorer som valdes ut från litteraturfasen. 
Fasen kom att bli det mest praktiskt krävande momentet under hela examensarbetet. 
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Extraheringsfasen 
Målet med extraheringsfasen var att konvertera och sammanställa all rådata från 
fältmätningarna till användbart material.  
 
Resultat- och dokumentationsfasen 
I denna fas skulle all data analyseras och redovisas. Hela arbetet och alla fasers resultat ska 
sammanställas till en rapport. 

1.5 Dokument översikt 
 
Rapporten är uppdelad enligt de ovan fyra beskriva faserna. I litteraturinventeringen redovisas 
befintligt material och teori i historik avnittet och sedan följer de faktorer och samband vi 
hittat och valt att studera i fältmätningen. I fältmätningen beskrivs hur vi gått tillväga för att 
planera och utföra fältmätningen. Varje mätplats och konfiguration av utrustning specifieras. 
Alla faktorer i extraheringsanalysen samlades ihop och informationen ordnades i 
fotgängarmallar för varje mätplats. Avslutningsvis presenteras resultaten för valda faktorer 
och samband. Även korrelationsanalyser mellan faktorerna för varje mätplats samt vår egen 
framtagna regressionsmodell för den verkliga tidsluckan redovisas. 
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2 Litteraturinventering  
 
Syftet med litteraturfasen var att leta fram vilka faktorer och samband som påverkar beteendet 
hos en fotgängare som ska korsa en gata, samt välja ut vilka av dessa faktorer som skulle 
mätas under den kommande fältmätningen. Vi inledde examensarbetet med att läsa in oss på 
området och en stor mängd litteratur inventerades.  Det var svårt att hitta relevant material, 
speciellt av sent datum, då det inte finns så mycket skrivet. Som Ola Hagring (2000) säger 
”För oskyddade trafikanter saknas i stort sett användbara modeller både för deras inverkan på 
biltrafiken men också för biltrafikens inverkan på de oskyddade trafikanterna”. Merparten av 
all litteratur hämtades från VTI´s bibliotek i Linköping.  

2.1 Historik 
 
Ett grundläggande begrepp inom trafikteorin är time-gap, d.v.s. de tidsluckor som uppstår i 
fordonsflödet. Tidsluckan mellan två fordon definieras i ett bestämt vägavsnitt som 
tidsskillnaden mellan en punkt på den främre bilen och motsvarande punkt på den bakre bilen, 
t.ex. främre kofångare på de bägge fordonen. Gap-acceptance teorier utformades först till att 
modellera ett fordons väntetid då fordonet ska svänga ut på en större väg, d.v.s. från en 
underordnad till en överordnad trafikström, men utökades sen även till fotgängare. Generellt 
brukar man säga att varje fotgängare har en så kallad minsta accepterad (kritisk) tidslucka. 
Om vi har en fotgängare som planerar att korsa vägen gäller det att hitta en tillräcklig stor 
lucka i fordonsströmmen så fotgängaren kan smita emellan. Den absolut kortaste lucka (mätt i 
tid) fotgängaren kan acceptera är då den denna kritiska tidslucka. För att en fotgängare ska 
korsa vägen på ett säkert sätt krävs att fotgängaren kan uppskatta fordonets trajektor. Med 
trajektor menas förflyttningen i både tid och rum. Det innebär att fotgängaren visuellt måste 
bedöma fordonets hastighet och avstånd till övergångsstället för att hitta en acceptabel 
tidslucka i trafiken.   
 
Vid en tvåfältsväg med fordonsflöde i bägge riktningar brukar man anta att en fotgängare kan 
korsa vägen på fyra olika sätt (nedan kallas fordonsflödet i det närmaste körfältet närmsta 
trafikströmmen medan fordonsflödet i det andra körfältet kallas bortre trafikströmmen): 
 

• Fotgängaren letar efter en lucka i hela trafikströmmen och går över gatan  
 

• Fotgängaren letar först efter en lucka i den närmsta trafikströmmen och sedan i den 
bortersta trafikströmmen och går sedan över gatan  

 
• Fotgängaren letar efter en lucka i den närmsta trafikströmmen, går halvvägs (till 

mitten av vägen), och letar efter lucka i den bortersta trafikströmmen.  
 
• Fotgängaren tar sig över ett körfält i taget  

 
Genom åren har en rad teorier kommit fram som rör detta område och det finns i huvudsak tre 
modelltyper som beskriver en fotgängares beteende. Den första är en modell då den minsta 
accepterade tidsluckan är konstant. 1936 lade Adams fram en matematisk modell som 
behandlade flödet och fotgängarnas krav på tidsluckor (Moore och McLean 1995). Han antog 
att fordonens ankomst var slumpvisa händelser i tiden och att fotgängarna korsade gatan när 
tidsluckan till ett fordon översteg en viss kritisk tid. Han antog alltså att den kritiska 



 5 

tidsluckan var konstant för alla individer vilket inte är särskilt realistiskt. 
 
Den andra är den likformiga beteendemodellen. Den beskriver att den minsta accepterade 
tidsluckan är konstant för varje individ oberoende av situation men varierar över 
befolkningen. Rent intuitivt borde den minsta accepterade tidsluckan variera från individ till 
individ och även hos den enskilda individen mellan situation till situation. Man borde betrakta 
luckan som en slumpmässig variabel för varje individ och som inte nödvändigtvis fördelar sig 
identiskt över hela populationen. De flesta anser att det är modeller av denna tredje typ, den 
olikformiga beteendemodellen, som är den mest realistiska. 1961 gjorde Herman och Weiss 
en modell som beskrev sannolikheten att en viss tidslucka utnyttjas alternativt förkastas 
(Palamarthy, Mahmassani & Machemahl 1994). Denna modell var en förskjuten exponentiell 
funktion. Miller (1972) utvecklade en liknande modell för en fotgängares korsande av en väg 
med ett körfält och använde Maximum Likelihood-metoden till detta (Palamarthy, 
Mahmassani & Machemahl 1994). I den modell som han visade kan faktorer som 
fördröjningstiden, antalet förkastade tidsluckor och socioekonomiska variabler räknas in.  För 
en individ, index n, och en tidslucka, index j, är medelvärdet tjn av den kritiska tidsluckan 
(Yjn) då lucka gjn uppkommer. T.ex. om individen, n, står och väntar på en tidslucka, g, i 
fordonsflödet så låter individen ett antal luckor, j, passera innan han korsar övergångstället i 
den j:te luckan. Ωjn beskriver alla de icke observerbara faktorer som påverkar fotgängarens 
val då han korsar gatan t.ex. mentala faktorer. nYj  kan då uttryckas som: 
 

nnnn jgjtjYj Ω+−=  
 
 
Om 0<nYj  kommer tidsluckan att accepteras annars förkastas den av fotgängaren. 
 
Om ptj beskriver medelvärdet av den kritiska tidsluckan över hela befolkningen kan modellen 
skrivas om: 
 

( ) npnnpn jtjtjgjtjYj Ω+−+−=  
 

ntj och ptj är variabler som ska uppskattas och beskriver en okänd variabel som speglar 
variationen av den kritiska tidsluckan över hela befolkningen som är identisk och oberoende 
normal fördelat för alla individer n. Om alla fotgängare beter sig på exakt samma sätt blir tjn = 
tjp och modellen kan skrivas om till: 
 
 

[ ] nnnnpnnpn gjjXWjTjgjtjYj −+++=+−= εββε 21  
 
 
Tp     = medelvärdet av den kritiska tidsluckan för populationen 
Wjn  = tiden mellan ankomst till lucka j.  
Xn    = personspecifika attribut 
β1  & β2  = parametrar som ska uppskattas 
εjn  = (tjn – tjp) + Ωjn, totala feltermen i den kritiska tidsluckan för individen n i 
lucka j 
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1956 kom Moore kom fram till att det verkligen var tidsluckan och inte avståndsluckan som 
var relevant för en fotgängare som ska korsa gatan (Moore och McLean 1995). 1982 visade 
Firth att tidsluckan delvis påverkas av ålder och kön hos fotgängaren samt det ankommande 
fordonets hastighet (Moore och McLean 1995). Song, Dunne och Black (1993) menade att det 
inte går att beskriva den minsta accepterade tidsluckan med en enkel distributionskurva men 
log-kurvan är en någorlunda giltig approximation (Moore och McLean 1995). 
 
Om en fotgängare planerar att korsa vägen måste denne som bekant hitta en acceptabel lucka i 
fordonsflödet och det innebär ofta att en viss fördröjning uppstår d.v.s. en väntetid. När det 
gäller fotgängarens väntetid har man ofta använt sig av ett gränsvärde. När detta gränsvärde 
överskrids tar fotgängaren mycket större chanser att komma över vägen. 1957 satte 
Underwood fördröjningen som en funktion av fordonsflödet och där funktionen märkbart 
började accelerera sattes gränsvärdet (Moore och McLean 1995). Runt 1960 var en tumregel 
30 s. Road Research Laboratory (1965) satte detta gränsvärde till 1 min (Moore och McLean 
1995). Det finns en stor mängd modeller som beskriver förhållandet mellan trafikflödet och 
den fördröjning som fotgängarna har när de ska korsa gatan. Dessa modeller brukar inkludera 
antaganden om accepterade tidsluckor. 1982 skapade Hunt och Williams en avancerad modell 
för att beräkna en eventuell fördröjning när en fotgängare skulle korsa vägen vid ett slumpvist 
ställe (Moore och McLean 1995). De antog i denna modell att accepterad tidslucka var den tid 
det tog att korsa vägen med normal gånghastighet adderat med en sekund som 
säkerhetsmarginal. Gånghastigheten som varierade med åldern hos fotgängarna beskrevs som 
en normal distribution.  
 

2.2 Faktorer och samband 
 
När en fotgängare skall korsa en gata finns en mängd faktorer som påverkar hur han väljer att 
agera. Mellan dessa faktorer finns en rad samband som binder dem samman. En del av syftet 
med vårt examensarbete var att i litteraturen hitta vilka faktorer och samband som andra 
författare lagt vikt vid. Vi har gjort en indelning av samtliga faktorer i tre grupper. Dessa 
grupper är variabla, mentala och statiska faktorer och varje grupp beskrivs i nedanstående 
avsnitt. 
 

2.2.1 Variabla Faktorer 
 
De variabla faktorerna är oftast de som är mest intressanta och ofta avgörande för hur 
interaktionen blev mellan fordon och fotgängare.  
 

Tidsluckan mellan fotgängare och fordon 
Tidsluckan är den viktigaste faktorn för i enklaste fallet kunde hela interaktionen mellan de 
bägge trafikantgrupperna beskrivas med hjälp av den. Definitionen av den är det faktiska 
avstånd i tid mellan fotgängare och fordon, när den förstnämnda valde att ta steget ut i gatan 
från trottoaren. Med faktisk tidslucka menas en lucka som en fotgängare har till ett fordon, det 
var alltså en accepterad tidslucka. Minsta accepterade tidslucka var alltså den minsta faktiska 
tidslucka en fotgängare kunde tänka sig. 
 
Det fanns många samband som beskrev tidsluckan mellan fotgängare och fordon. Ett av de 
vanligaste är den tidigare nämnda formeln som beror på fotgängarnas gånghastighet, där 
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hastigheten var normalfördelad över ålder. Den används mycket inom modeller som ska 
skatta fördröjningen eller väntetiden som fotgängarna får när de ska korsa en gata. En variant 
vi stötte på var följande (City Of Lincoln 9/19/01): 
 

( ) RSWG += /  
 
G = tillräcklig tidslucka i sekunder 
W = bredden av vägen i fot. 
S = gånghastigheten, normalt 3 ft/s (0,91m/s) . 
R = uppfattnings- och reaktionstid i sekunder, normalt 3 s. 
 
Här motsvarades säkerhetstiden av en överblick/reaktionstid och den är betydligt högre än en 
sekund. Vad vi kunde tyda så var denna formel mer som en praktisk rekommendation för att 
kunna korsa vägen på ett säkert sätt. 
 
Andra varianter på denna formel finns som även tar hänsyn till fotgängaregrupper. 
En formel som gör det är nedanstående (Chapter 10 Pedstrian Group Size Study 2000): 
 

2*)1()/( −++= NRSWG  
 
där 
 
G = tillräcklig tidslucka i sekunder 
W = bredden av vägen i fot. 
(N-1) = tiden det tar för gruppen att passera övergångsstället i sekunder 
N = antalet rader (led av fotgängare i bredd). 
S = gånghastigheten, normalt 3 ft/s (0,91m/s) . 
R = uppfattnings- och reaktionstid i sekunder, normalt 3 s. 
2 = tidsintervallet i sekunder mellan gruppens rader. 
 

Ålder 
I ovan redovisade formler beror tidsluckan på fotgängarnas gånghastighet och den var 
fördelad över fotgängarnas ålder. Åldern var en faktor som är viktig enligt den litteratur vi 
läste. Wilson och Grayson (1980) kom fram till att äldre väntar längre vid trottoaren och söker 
av trafiken mer. Den slutsats man kunde dra av detta var att äldre upplever själva 
korsningsförfarande som mer komplicerat än medelålders och ungdomar. Man säger också att 
äldre har högre risk att råka ut för olyckor trots sitt mer lugna beteende. Det kan bero på 
försämrad uppmärksamhet eller vaksamhet och då de går långsammare är de exponerade 
längre tid på övergångsstället än yngre fotgängare.  
 

Kön 
Kön var en faktor av stor vikt då litteraturstudien har visade att män och kvinnors sätt att 
korsa gatan kan skilja sig åt. Man brukar räkna män mellan 19 och 55 år som den aggressiva 
delen av populationen och de accepterar kortare luckor än andra grupper (Otis, Mahmassani, 
Machemehl och Palamarthy 1994).  
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Gånghastighet 
Gånghastighet var den hastighet som en fotgängare korsar övergångsstället med. Den 
beskrivas ofta av en normalfördelning som varierar över åldern och är enligt många formler 
direkt avgörande för tidsluckan. 
 

Väntetid 
Med väntetid menas den tid en fotgängare tvingas vänta för att hitta acceptabel lucka i 
fordonsflödet. Exakt vad som ska räknas som väntetid är svårt att avgöra. Att en fotgängare 
väntar behöver inte alltid innebära att denne står still. Vissa kanske saktar in medvetet ett par 
meter innan övergångsstället så de kan passera utan att behöva stanna en enda gång.  
 
I den litteratur vi studerat stötte vi på en mängd modeller och skattningar för att beräkna 
fotgängarnas väntetid. Ju längre tid en fotgängare får vänta desto otåligare och större 
chanstaganden är han villig att ta. Olycksfrekvensen är starkt relaterad till väntetiden 
(Griffiths, 1981). Ofta används ett fast gränsvärde på den tid som en fotgängare är villig att 
vänta. När detta värde överskrids börjar ett mer eller mindre aggressivare beteende visas upp. 
Ytterligare en teori inom området är att om en fotgängare som ska korsa gatan vid en 
slumpvis punkt får vänta så länge, att hans gränsvärde överskrids börjar han överväga att 
använda ett övergångsställe. Vidare kan termer av fördröjning användas som ett mått för hur 
bra ett övergångsställe fungerar (Moore och McClean, 1995).  
 

Fotgängargrupper 
Denna faktor var i synnerhet viktig vid obevakade övergångsställen. När en grupp stod och 
väntade brukar man anta att när den förste väljer att passera följer hela gruppen efter. Ola 
Hagring vid LTH formulerade följande: En fotgängare kommer till ett övergångsställe och 
förkastar en tidslucka. Då kommer en till fotgängare med mindre accepterad tidslucka och går 
över varpå den första följer efter. Detta problem kallas inkonsistent fotgängarbeteende och 
förekommer t.ex. inte bland fordon, där är det första fordonet som alltid kör först. Det kan 
innebära problem statistiskt sett att hantera detta beteende.  
 
Gruppbeteendet är vanligt vid obevakade övergångsställen när fotgängarflödet är stort (Hunt 
och Griffiths, 1991). Fotgängare kan ofta utnyttja den lucka som uppstått i trafikflödet på 
grund av att annan fotgängare håller på att passera över gatan. Man kan säga att det blir som 
en ”strängeffekt”, det går över en sträng av fotgängare. 32 av 100 fotgängare har en tidslucka 
på noll sekunder tack vare gruppeffekten enligt Hunt och Cresswell (1979). Detta borde bli 
aktuellt nu när väjningsplikten mot fotgängare införts. I Sverige sjönk andelen som behövde 
vänta vid obevakade övergångsställen från 52 % till 31 % (Thulin och  Obrenovic 2001). Men 
gruppbeteendet gäller främst vid ett stort flöde av gående, och det blir inte alls lika gynnsamt 
att vara fotgängare vid ett litet fotgängareflöde. Asworth hade en teori angående 
gruppbeteende (Hunt och Williams, 1982). Om en grupp står och väntar så korsar hela 
gruppen så fort någon medlem av gruppen väljer att göra så, alltså den som har kortast kritisk 
tidslucka styr hela gruppens tidslucka. Detta gäller främst vid väl använda övergångsställen 
och vid högt fotgängareflöde men Hunt och Williams anser att det i övrigt inte har så stor 
effekt. 
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Trafikflöden 
Fordons- och fotgängareflöde är två intressanta begrepp vi stött på under vår 
litteraturinventering. Alla modeller som ska uppskatta fotgängarnas fördröjning är en funktion 
av fordonsflödet. Tidsluckorna mellan fordonen är ju direkt beroende av flödet, ju större flöde 
desto tätare trafik d.v.s. ju mindre tidsluckor mellan fordonen desto svårare för en fotgängare 
att passera. Å andra sidan när fotgängareflödet är stort så blir det lättare att korsa gatan. Man 
kan säga att dessa bägge flöden står i motpol till varandra. Ökande fordonsflöde ger högre risk 
för fotgängare (Hagring 2000). Olyckskvoten minskar dock med ökande fotgängarflöde, dvs. 
att bilisternas benägenhet att lämna företräde till fotgängarna ökar. Bilarna kräver företräde i 
större utsträckning vid stort fordonsflöde och lågt fotgängare flöde (Ekman 2000). Detta 
kanske p.g.a. att de känner större makt över fotgängaren. Vid signalreglerade övergångsställen 
gäller att vid lågtrafik korsar nästan alla fotgängare gatan fastän det är rött. Detta genom att 
det är så lätt att hitta en lucka i fordonsströmmen. (Otis, Mahmassani, Machemehl och 
Palamarthy 1994). Av det vi läst kan man kan säga att vid lågtrafik korsar fotgängaren där han 
finner det bekvämast. Men om fordonsflödet är så högt att han tvingas vänta så pass länge att 
väntetiden överskrider den kritiska gränsen, uppsöker han närmaste övergångsställe. Alltså 
rent generellt gäller att vid höga trafikflöden används uteslutande övergångsställen. 
 

Fordonens ankomstmönster 
Fordonens ankomstmönster beskrev hur fordonen ankom till övergångsstället. Var de fria 
fordon eller kolonnkörande? Normalt brukar man säga att fordon med mer än 5. s tidslucka 
mellan sig är fria. I samband med fotgängare använde Pasanen ett värde på 3 s (Pasanen och 
Salmivaara 1993). Alltså om det är lucka på 3 s. eller mindre mellan två fordon så är det 
efterföljande fordonet ej fritt utan kör i kolonn. Fordonet kan inte välja sin hastighet utan får 
rätta sig efter fordonet framför. 
 
 
 

                                   
 

 

Figur 1. Figuren visar tidsluckan mellan två på varandra följande fordon.  

 
 
 
Enligt Hunt och Williams är fria fordon eller det första fordonet i en kolonn mer benägna att 
lämna företräde. När trafiken tätnar blir det svårare för fotgängarna att hitta acceptabla luckor 
och adderat med det ovan nämnda innebär detta att deras fördröjning ökar. 1977 gjorde 
Goldschmidt en undersökning om beteendet hos fotgängare vid 400 platser i London, både 
övergångsställen och slumpvisa korsningspunkter (Moore och McClean 1995). Han fann att 
det finns en rad faktorer som påverkade fotgängaren fördröjning bl.a. ankomstmönstret hos 
fordonen, men faktorn var svår att mäta och återge så den kom inte med i någon modell.  
 

   Tidslucka 
mellan fordon 
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Antal röd- respektive grönljusgående (signalreglerat övergångställe) 
Om det är många rödljusgående indikerar det att övergångsstället inte fungerar 
tillfredsställande. Att korsa gatan vid rött ljus anses vara farligare än korsning vid annat 
godtyckligt snitt på gatan. Bilisterna är inte lika uppmärksamma då och räknar inte alls med 
att ge någon form av företräde (Hunt och Griffiths 1991).  
 

Trycknappsbeteende (signalreglerat övergångställe) 
Om en fotgängare aktiverar trycknappen vid signalreglerade övergångsställen. Rezaie (1998) 
fann vid sina mätställen i Malmö att väntetiden för passage är mindre än väntetiden för grönt 
oavsett om man tryckt in knappen eller inte. Det verkar som många av de fotgängare som 
tryckt in knappen gärna väntar tills signalen slår om. Detta styrks av att tidsluckan ökar ju 
längre tryckknappen vid övergångsstället har varit intryckt. (Otis, Mahmassani, Machemehl 
och Palamarthy 1994)  
 

Omloppstid (signalreglerat övergångställe) 
Generellt kan sägas att väntetiden för en fotgängare ökar med ökande fordonsflöde eller då 
signalens omloppstid är lång. En kort omloppstid är att föredra för fotgängaren medan bilisten 
tjänar på längre omloppstider.  
 

2.2.2 Mentala faktorer 
 
Detta är faktorer av mera psykologisk och social karaktär. Exempel på sådana faktorer kan 
vara att fotgängaren i fråga är stressad och tar väldigt stora chanser. Motsatsen är en 
fotgängare som är ute på sin lugna söndagspromenad och njuter av sin ledighet. En lugn och 
harmonisk fotgängare uppvisar ett säkrare beteende. Vad gällde dessa faktorer var vi inte det 
minsta tveksamma om att sådana faktorer spelar in på hur en fotgängare korsar en gata. Men 
med tanke på den tid och resurser vi hade tillgång till var det en omöjlighet att ta hänsyn till 
sådana faktorer. Om man ska kunna fånga upp sådana faktorer måste man nästan intervjua 
varje fotgängare eller försöka göra någon slags bedömning om hur fotgängaren uppfattar 
trafiksituationen. Detta blev lite väl komplicerat att genomföra.  
 

2.2.3 Statiska faktorer knutna till gatan 
 
Vägar kan se väldigt olika ut och ha en mängd skiftande egenskaper. T.ex. kan 
hastighetsbegränsning, antalet körfält, körfältsbredd och placering av eventuella refuger 
variera. Det finns klara samband mellan statiska faktorer och fotgängarens beteende. En 
statisk faktor som direkt påverkar fotgängaren är hastighetsbegränsningen. Ju högre sådan 
desto farligare för fotgängaren. I litteraturen har vi läst att antalet körfält, precis som 
beskrivits ovan, kan leda till olika beteenden. Refug är en annan faktor som kan vara 
avgörande för hur en fotgängare korsar vägen. Ofta accepterar fotgängare en liten lucka i den 
bortre körriktningen om det är långa luckor i den närmaste (Hunt och Abduljabbar 1993). 
Man kan säga att fotgängare tenderar att acceptera en kortare lucka i ena körriktningen om 
den uppträder i kombination med en längre lucka i motstående riktning.  
 



 11 

2.2.4 Utvalda faktor till fältstudien 
 
I detta avsnitt redovisas de samband samt de faktorer som ingick i dem. Vi kom även fram till 
en del nya faktorer som vi inte sett i någon litteratur. Alla dessa faktorer som vi valde ut nu 
skulle mätas under den kommande fältmätningen.   

Faktiskt accepterad tidslucka 
Denna faktor var grundläggande och den var av högsta prioritet. För varje fotgängare som 
gick över gatan vid våra mätplatser planerade vi att mäta den accepterade tidsluckan till 
närmsta fordon i aktuell körriktning. Ett mål var att visa fördelningarna av olika tidsluckor 
bland de studerade fotgängarna och även se hur tidsluckan påverkas av andra faktorer. Vi 
planerade att mäta minst vid ett signalreglerat övergångställe. Vi resonerade som så att om 
man mäter tidsluckan för de rödljusgående skulle man få en ren mätning av tidsluckan. 
Fotgängaren vet att fordonet har makten och inte är beredd på att bromsa in. 
 

Tidslucka mellan fordon 
Faktorn avgör fotgängarens accepterade tidslucka. Kortare tidslucka mellan fordon kunde 
göra att fotgängaren accepterade kortare tidslucka eller ökad fördröjning. 
 

Fordonens avstånd till fotgängaren 
Det kan vara intressant att se fördelningen av olika avstånd bland fotgängarna. 
 

Fordonens hastighet 
Ett intressant alternativ till fördelningen av tidsluckor är att istället visa fördelningarna av 
avstånd för respektive hastighetsklasser. Det säger ju egentligen samma sak som ett tidslucke-
diagram men på ett helt annat sätt.  
 

Fotgängarnas ålder 
Målet var att se hur signifikant åldern var för de andra faktorerna och om några klara 
skillnader fanns i de olika åldersfördelningarna. Rent intuitivt borde yngre visa upp ett mera 
aggressivt och otåligt beteende medan äldre borde ta det lugnare. 
 

Fotgängarnas kön 
Målet var att se hur fotgängarnas kön påverkar de andra faktorerna som t.ex. faktiskt accepterad 
tidslucka, avstånd etc. Intressant att se om det finns några klara skillnader i de olika fördelningarna. 
Vår hypotes här var att män, främst yngre och medelålders, oftare tenderar vara mera aggressiva och i 
genomsnitt acceptera kortare luckor än kvinnor. 
 

Fotgängarnas gånghastighet 
Litteraturstudien har visat att det finns en rad samband som baseras på denna faktor. Stämmer 
dessa samband för att beräkna tidsluckorna med de uppmätta värdena? 
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Fotgängarnas väntetid 
Litteraturen pekade på att det fanns en rad klara samband mellan väntetiden och t.ex. 
accepterad tidslucka. Visserligen kan denna faktor vara svår att mäta korrekt, men vi 
hoppades kunna få ihop tillräcklig data för att kunna påvisa de ovan nämnda sambanden. Vår 
hypotes var att yngre/medelålders och framförallt män borde ha lägst gränsvärde för sin 
väntetid och uppvisa ett otåligare beteende än de övriga. 
 

Fotgängargrupper 

En faktor som kan vara svår att mäta. Gruppbeteendet är något som anses starkt reducera 
väntetiden och i viss mån även påverka andra faktorer. Vi ville se om väntetider, tidsluckor 
m.m. skiljer sig mellan de som ingår i en grupp gentemot dem som inte gör det.  
 

Ankomstfördelning mellan fotgängarna 

Kan vara intressant att se hur ankomstfördelningen av fotgängarna påverkar övriga faktorer. 
 

Fotgängareattribut 
Detta är faktor som vi inte sett någonstans utan kom fram till själva. Ett attribut är en 
fotgängare med t.ex. barnvagn, barn, hund, käpp, krycka, rollator eller cykel.  En person med 
t.ex. barnvagn eller rollator borde ha längre tidslucka än en fotgängare utan. 
 

Trycknappsbeteende (signalreglerat) 
Hur många använder trycknappen? Finns det några klara skillnader i övriga faktorer mellan 
dem som gör det och de som inte gör det?   
 

Antal grön- resp. rödljusgående (signalreglerat) 
Egentligen inte någon signifikant faktor för själva tidsluckan men kan ändå vara intressant att 
mäta.   
 

Trafikflöden 
Avser både fordons- och fotgängareflöde. Finns en rad intressanta samband gällande dessa 
och vi har som ambition att se om våra mätningar ger samband som stämmer med dessa.  
 

Fordonens ankomstmönster 
Varje fordon som interagerar med en fotgängare ska klassificeras som fritt eller i kolonn 
enligt tidigare redovisat definition (3 s.) 
 

Övriga faktorer 
I dessa ingår alla fasta faktorer som hastighetsbegränsning, antal körfält, körfältsbredd, 
omloppstid (signalreglerat) samt tidsrymd. Vidare ska varje mätplats fysiska utformning och 
bebyggelse noteras som t.ex. eventuell mittrefug, uppströms hinder (påfarter, övergångsställe, 
gupp, rondell etc.) och typ av byggnader omkring. 
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3 Fältmätning 
 
För att samla ihop information om de faktorer som påverkar beteendet hos en fotgängare som 
ska korsa gatan gjorde vi en fältmätning. Det var ett omfattande projekt att genomföra en 
fältmätning och för att undvika onödiga misstag intervjuades personer med stor erfarenhet 
inom området. För att lokalisera den ”perfekta” mätplatsen så specificerade vi krav på 
fordons- och fotgängarflöde samt att den skulle avspegla förhållanden i en medelstor svensk 
stad. Signalreglerade och obevakade övergångsställen i Stockholm samt Linköping med 
omnejd undersöktes och potentiella mätplatser provfilmades. Detta för att testa kameravinklar 
och få en allmän uppfattning om de trafiksituationer som kunde uppstå. Ett mindre fullskaligt 
test genomfördes innan den verkliga fältmätningen för att bli bekväm med utrustningen, hitta 
den bästa kameravinkeln, välja lämplig plats för avståndsmarkeringar, upptäcka eventuella 
problem och hinna rätta till dem.  
 
Målet med fältmätningarna var att mäta de faktorer som vi har valt ut från litteraturfasen och 
att få bra mätdata. Mätningarna var upplagda så att faktorer och samband lätt kunde mätas, 
beräknas och redovisas.  
 

3.1 Fältmätningsstrategi  
 
Som förberedelse genomfördes intervjuer med personer som har stor erfarenhet inom 
fältmätningsområdet.  Strategin då vi letade efter fältmätningsplatser var att de skulle likna 
varandra i form av geometri, flöde och hastighetsbegränsning. Enligt litteraturstudien bör 
mätningarna utföras under likartade förhållanden för då ökar chansen att få tillförlitligare 
resultat. Vi valde därför att mäta en längre tid vid ett fåtal platser mot att mäta kortare tid vid 
flera olika platser. 
 
Den ideala fältmätningsplatsen hade varit en enkelriktad vägsträcka som är fri från 
trafikstörningar och hinder ca. 100 m ned- och uppströms. Hinder kan vara i form av 
övergångsställe, gupp, korsning, ändrad hastighetsbegränsning eller annan störning som 
påverkar fordonsmönstret och flödet. Lämpligt fordonsflöde var ca. 4000-6000 fordon/dygn 
och fotgängarflödet ca. en fotgängare per trettionde sekund. Aktuell hastighetsbegränsning 
skulle vara 50 km/h. Vi rankade alla potentiella mätplatser efter ovan givna data och valde ut 
de bästa.  
 
Vi valde att endast mäta i en körriktning och i ett körfält annars skulle mätningen bli för 
omfattande. Vi kunde även ha mätt vid T-eller fyrvägskorsningar men de förkastades. Detta 
för att det innebär problem att mäta tidsluckan då svängande fordon interagerar med 
fotgängare samt att mätningen skulle bli praktiskt komplicerad. 
  
När den fysiska utformningen på mätplatsen bedömdes tog vi hänsyn till var vi kunde gömma 
undan mätutrustningen. Vi ville inte störa trafikanterna för mycket med vår egen och 
utrustningens närvaro. Det kunde påverka resultaten om trafikanterna känner sig observerade 
och övervakade och då beter sig annorlunda. För att få en överblick och helhetsbild av 
interaktionen på mätplatsen bör man filma högt ovanifrån. Vid tidigare fältmätningsstudier av 
t.ex. VTI, Vägverket och KTH har man fäst en kamera på lyftkranar och skåpbilar eller en 
obemannad autostyrd helikopter har använts för att filma ovanifrån. Vi hade inte tillgång till 
detta så höjdkravet blev till ett önskemål.  
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När vi studerade potentiella mätställen så observerade vi interaktionen mellan trafikanterna. 
Detta för att få en allmän uppfattning om var utrustningen bäst skulle placeras och för att se 
att inga speciella förhållanden skulle påverka mätningen. Vissa övergångsställen förkastades 
då de var för situationsspecifika, t.ex. den fysiska utformningen av övergångsstället, vägen 
eller omgivningen gav upphov till ett speciellt beteende som inte är generellt representativt. 
Vid vissa övergångsställen finns det t.ex. oskrivna regler som vuxit fram genom årens lopp 
för hur trafikanterna ska bete sig just där. Det är mer interaktion mellan fotgängare och fordon 
på ett obevakat övergångställe än på ett signalreglerat. Vid signalreglerat är det oftast ingen 
konflikt alls då merparten av alla fotgängare går ut vid grön gubbe och då är fordonens 
hastighet noll. Därför valdes två obevakade samt ett bevakat övergångställe ut som mätobjekt. 
Då skulle vi även ha information för att jämföra resultaten mellan obevakade respektive 
bevakade övergångsställen och se skillnader alternativt likheter i interaktionen. 
 

3.2 Utrustning  
 
Trafikmätningar genomförs för att få information om t.ex. trafikmängd och fordonsflöde. 
Informationen används som indata till trafikmodeller och för att se hur länkarna i ett 
vägnätverk är belastade. Man får då information som gör att man kan uppskatta vägslitage och 
förbättra trafikmodeller som bättre kan förutspå flödesförändringar och kapacitetsutnyttjande. 
Vägverket genomför kontinuerligt trafikmätningar och till vardags kan man se deras 
utrustning i form av slangar som ligger över vägbanan och som samlar information om 
trafiken. 
 
För att kunna genomföra en trafikfältmätning krävs en tillförlitlig mätutrustning. Med dessa 
samlar man in trafikdata som hastighet och flöde från fordonen. Man behöver en detektor som 
är placerad på vägen som registrerar fordon och en maskin som buffrar och tar emot 
registreringar. Till våra mätningar använde vi tryckluftsslangar, signalkonverterare och en 
loggmaskin som kopplades ihop till en fungerande kedja och mätte egenskaper hos fordonen. 
Vi använde även videokameror som filmade fotgängare och fordon. De olika komponenterna 
var kopplade enligt nedan bild: 
 
 

Översiktsbild över fältmätningsutrustningen 
 

 
Figur 2. Figuren visar hur fältmätningsutrustningen är sammankopplad 
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Kopplingsdos
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3.2.1 Beskrivning av utrustningen 
 
Det finns olika metoder att mäta fordonens hastighet, axelavstånd och flöde med. Med 
modern teknik kan man t.ex. använda digitalkameror för att registrera ovan faktorer men vi 
hade tillgång till tryckluftsslangar och loggmaskiner. Men nyare utrustning så kan man även 
skicka registreringarna från slangarna via radiosignaler direkt till en loggmaskin utan att 
behöva använda mellanliggande utrustning.  
 
För att placera ut utrustningen på mätplatsen började vi med att spika fast slangarna i vägen. 
Speciell asfaltsspik användes för att spika fast de metallfästen som slangarna löpte genom. 
Slangarnas längd varierade mellan 7-15 m men de kan kapas i godtycklig längd. Avståndet 
mellan slangarna var 330 cm vilket är ett standard värde men det går även att använda annan 
bredd. Genom att avståndet mellan slangarna är känt kan fordonens hastighet beräknas genom 
formeln: 
 

( )12 TT
SV
−

=
 

 
S = avstånd mellan slangarna (m), standard värde 3,30 m 
T1= tiden då fordonet åker över första slangen (s) 
T2= tiden då fordonet åker över andra slangen (s) 
V = fordonets aktuella hastighet (m/s) 
 
Slangarna registrerar inte cyklar eller fotgängare utan klassificerar endast fordon efter valda 
inställningar som personbil, mindre och större lastbil. Slangarna ska vara väl spända över 
vägbanan och förses med en metallplugg i ena änden. Varje gång ett fordon passerar över 
slangarna sker en tryckluftsändring i slangen som skickas till en signalkonverterare som är 
ansluten till slangen. Varje personbil som passerar slangparet ger upphov till två impulser, ett 
av det främre hjulparet och det andra av det bakre hjulparet. I signalkonverteraren konverteras 
tryckluftsslangens signaler till ett digitalt format. Från signalkonverteraren ansluts 
förlängningssladdar vars ena ände består av två stickkontakter med plus- och minuspolerna. 
Kontakterna skruvas fast i en kopplingsdosa som har fyra kanaler med åtta kontakter. För att 
kontrollera att alla kontakterna fungerar så används en Ohm-mätare alternativt ser man på 
loggmaskinens display om kanalen mäter registreringar. Från kopplingsdosan löper en 
skruvkontakt som ansluts till loggmaskinen. Loggmaskinen har 32 ingående kanaler och på 
displayen representeras varje kanal som digitala siffror där registreringarna räknas upp mellan 
0-9 och samlas i en buffert.  
 
Det är också möjligt att ansluta tryckknappsdosa direkt till loggmaskinen. Då en tryckknapp 
trycks ned registreras vald händelse på vald kanal. Loggmaskinen har återuppladdningsbara 
batterier som fulladdade klarar av att registrera sex timmar i sträck. På nyare loggmaskiner 
kan ett extra batteri anslutas som tar vid automatiskt innan det första batteriet har laddats ur. 
Alla registreringar under en mätning samlas i en buffert och med mjukvaruprogrammet till 
loggmaskinen kan datan föras över till t.ex. en dator. Datafilerna används sedan för analys. 
 
För att kunna filma fotgängare och fordon använde vi två videokameror, en high 8 samt en 
super high 8. Dessa monterades på stativ och låstes fast i önskad kameravinkel. Vi hade även 
en vidvinkellins som kunde skruvas fast på en av kamerorna den förbättrade inte 
kameravinkeln eller bilden nämnvärt. Videokamerorna ställdes in tidsmässigt och 
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synkroniserades med varandra i början av varje fältmätning. De synkroniserades även med 
loggmaskinen innan fältmätningarna påbörjades. 
 

3.2.2 Vald konfigurering av utrustningen  
 
Det var inte helt lätt att avgöra hur utrustningen skulle konfigureras på bästa sätt. Nedan 
beskriver vi lite olika alternativa metoder som vi kom fram till och slutligen valde vilken vi 
skulle använda. 
 
Videokameror 
Vi använde som nämnts tidigare videokameror och med hjälp av dessa skulle merparten av 
faktorerna att mätas. Fördelen med att använda kameror är att man får med många beteenden, 
även de som inte specificerades på förhand. Då har man friheten att mäta nya faktorer efter 
mätningen är genomförd då all informationen är inspelad på video. Samtidigt kan det vara 
svårt att få kamerorna att täcka hela observationsområdet på ett bra sätt samt att 
detaljeringsgraden kan vara dålig.  
 
Vi kunde ha använt endast en kamera som skulle placeras precis bakom övergångsstället. Den 
skulle ge oss följande information om fotgängarna: kön, ålder, väntetid, attribut, 
trycknappsbeteende, rödljusgående samt gruppbeteende. Vi skulle ha fått information om 
fordonens avstånd och om de var fria eller kolonnkörande. Markeringar och koner skulle 
placeras på lämpliga avstånd från övergångsstället för att lättare kunna bedöma avståndet. På 
filmen skulle man se vid vilken tid den aktuella fotgängaren går ut och därmed se vart det 
aktuella fordonet befinner sig. Sedan skulle vi mäta tidsluckan fram till dess att fordonet 
passerar övergångsstället. Även fotgängarnas gånghastighet skulle mätas genom tiden det tar 
för fotgängaren att gå över övergångsstället. Fotgängareflödet skulle även fås från 
videokameran. Fördelen med att använda en kamera är att mängden utrustning samt graden av 
exponering av den minskar mot omgivningen. Vidare blir efterarbetet lättare med endast en 
film att analysera. Nackdelen är att det är tveksamt om en kamera räcker för att återge hela 
händelseförloppet, speciellt när bilarna befinner sig på ett långt avstånd, genom att 
detaljeringsgraden inte är den bästa. 
 
Den lösningen vi valde att använde var att använda två kameror. Den första skulle placeras 
och ha samma funktioner som ovan. Den andra kameran skulle filma fordonen när de befann 
sig på så långt avstånd från övergångsstället att den första kameran inte gav acceptabla 
resultat. Dessa kameror skulle vara synkroniserade med varandra. I övrigt skulle allting 
fungera likadant i bägge alternativen. Fördelen med detta var att noggrannheten i våra 
mätningar och resultaten skulle höjas avsevärt. Nackdelen, förutom tydligare exponering av 
utrustning, var att efterarbetet ökar markant.  
 
Övrig utrustning 
Förutom kameror använde vi som bekant en loggmaskin med tillhörande utrustning. Dessa 
skulle användas för att mäta fordonshastighet, axelavstånd, car following mode samt 
fordonsflöde. Det fanns olika strategier för hur dessa skulle mätas och den väsentligaste 
skillnaden mellan dem var hur fordonens hastighet skulle mätas. 
 
Det alternativet vi valde var att använda en loggmaskin med två slangar. Slangarna skulle 
placeras så mittpunkten mellan dem var ca 60 m uppströms från det aktuella övergångsstället. 
Nackdelen med denna metod var att man fick fordonens hastighet vid endast en punkt och den 
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punkten skulle kanske inte vara representativ för de fordon som fotgängarna interagerade med 
på nära håll. Som en god approximation skulle vi då kunna anta att fordonet skulle ha 
konstant hastighet hela vägen fram till övergångsstället. Dessvärre skulle detta inte alltid 
spegla verkligheten, i synnerhet inte på obevakade övergångsställen där fordonen har 
väjningsplikt. Men i sådana fall då bilen retarderade skulle man kunna anta den gör det med 
1,9 m/s2. Markeringstejp skulle sättas ut och därigenom skulle vi kunna få en ganska bra 
uppskattning av fordonets position. Vi skulle med dessa ovan givna data ändå kunna få en bra 
beräkning av hastigheten. Fördelen med detta alternativ var att det var praktiskt lättare att 
montera utrustningen på fältmätningsplatsen. Vi valde detta alternativ då det lämpade sig bäst 
för vår mätning. Det var en lagom avvägning av noggrannhet, diskretion, exponering samt 
relativt enkelt att anordna. 
 
Ett annat alternativ var att använda ytterligare en loggmaskin med tillhörande slangpar. Dessa 
slangar skulle mäta fordonens hastighet över övergångsstället och därmed skulle vi få 
hastigheten i två punkter. Sambandet mellan de två mätpunkterna skulle antas vara linjärt. 
Denna linjära funktion skulle ge oss möjligheten att uppskatta fordonens hastighet i 
godtyckliga punkter. Då skulle det vara intressant att se om vissa fordon ökade sin hastighet 
mellan punkterna för att hinna förbi en eventuell fotgängare på väg till övergångsstället. En 
nackdel var att det kunde vara svårt att verkligen vara säker på att det är samma fordon som 
passerar slangarna, mycket kunde hända på sträckan mellan dem eller att en puls missades. 
Ytterligare ett alternativ vi övervägde var att vi kunde ha lagt ut ett flertal slangar efter 
varandra med ca 5-10 m avstånd. Första paret skulle vara vid 60 m uppströms och sedan 
skulle 5-6 slangpar följa efter varandra ända fram till övergångsstället. Det skulle resultera i 
ett kontinuerligt hastighetsmönster. Vi skulle ha varje aktuellt fordons hastighet i ett flertal 
punkter. Det skulle vara i princip bara att läsa av fordonets hastighet när en fotgängare valde 
att gå ut på övergångsstället. Men detta alternativ var väldigt komplicerat och frågan var om 
det verkligen var värt att använda. Dock så skulle det vara genomförbart med endast 
loggmaskin fast det skulle behövas mycket utrustning som förlängningsladdar och 
signalkonvertare. 
 

3.3 Provfältmätningen vid Tule Torg i Sundbyberg 
 
Vi genomförde en provfältmätning innan de riktiga mätningarna började. Syftet med den var 
att bli bekant med utrustningen, försöka hitta de bästa kameravinklarna samt exakt hur och var 
övrig utrustning skulle placeras.  
 
Provfältmätningen ägde rum den 11/10 2001 vid det signalreglerade övergångsstället vid Tule 
Torg i Sundbyberg beläget ca. 1 mil norr om Stockholm. Slangarna placerades ut på ca. 60 m 
avstånd från mätplatsen och låg på varsin sida om ett uppströms övergångsställe som hade en 
refug i mitten. Bakom en vägskylt på refugen kunde loggmaskinen placeras samt tillhörande 
sladdar. Därigenom blev utrustningen mer diskret. Vi tejpade fast avståndsmarkeringar vid 60 
m och 40 m samt satte ut koner vid 30, 20 och 10 m från övergångsstället. Vi hade även tänkt 
testa att använda två loggmaskiner och därmed fyra slangar. Detta för att kunna mäta 
fordonens hastighet i två punkter vilket skulle ge bättre noggrannhet, speciellt med tanke på 
de fotgängarna med korta tidsluckor. Tanken var att placera ut slangarna ca 60 m och 15-20 m 
från övergångsstället. Tyvärr var detta inte möjligt p.g.a. de fysiska förhållanden som rådde 
vid platsen. Vid 15-20 m fanns en busshållplats och risken var stor att bussen skulle stanna på 
slangen. Om vi skulle komma undan detta problem var vi tvungna att flytta fram slangen till 
ca 11 m från övergångsstället. Vi ansåg att det var en för kort sträcka. Om någon går ut 
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framför en bil vid det avståndet så står fordonets i princip still.  
 
Vi placerade de båda kamerorna på en terrass som var belägen mellan hyreshusen ovanför 
köpcentrumet och med kamerorna däruppe fick vi en väldig bra överblick över hela 
mätplatsen. En kamera filmade rakt fram, lite nedvinklad, hela den intressanta delen av 
övergångsstället samt trottoaren. Den andra filmade vinklad snett nedåt åt höger hela det 
inkommande körfältet från övergångsstället och ca 100-150 m bort. En konfiguration vi blev 
mycket nöjda med. Vi kunde även ha placerat kamerorna på marken vid övergångsstället men 
då hade vi inte sett avståndsmarkeringarna lika bra och vi hade missat helhetsbilden av 
interaktionen.  Vi testade att använda en kamera. Men en kamera kan inte filma trafikljus, 
fotgängare och fordon samtidigt. Vi kunde inte heller på ett tillfredsställande sätt uppskatta 
fordonets avstånd till övergångsstället med samma kamera. Det enda hållbara alternativet var 
då att använda två kameror. En kamera filmar fotgängare medan den andra filmar fordonen. 
Efterarbetet skulle bli mer krävande på detta vis men tillförlitligheten i våra mätningar skulle 
öka markant.  
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3.4 Utförande av fältmätningarna 
 
På samtliga mätplatser refereras kamera 1 som den kamera som videofilmar fotgängaren och 
kamera 2 som filmar fordonen. På samtliga mätplatser förberedde vi vår mätning kvällen 
innan genom att spika slangarna och lägga ut markeringstejpen. Trafikflödet är mindre på 
kvällen vilket underlättar arbetet och vår egen säkerhet då vi var tvungna att stå mitt på vägen. 
När vi utförde arbetet i vägbanan följde vi Länsstyrelsens och Vägverkets rekommendationer. 
Det innebär att vi ställde ut koner som skydd och varning till fordonen samt så bar vi 
reflekterande västar för att synas väl i mörker. 
 

3.4.1 Tule Torg i Sundbyberg 
 
På Tule Torg i Sundbyberg finns ett signalreglerat övergångsställe med mittrefug. Vägbanan 
har ett körfält i vardera körriktningen. På gatan i sydlig riktning ligger ett mindre köpcentrum 
med parkeringsplatser längs med vägkanten. På andra sidan ligger Tule Torg med omgivande 
hyreshus och affärer i bakre delen av torget. Torget är öppet och en trappa leder ner till 
övergångsstället. Uppströms finns ett obevakat övergångsställe, en T-korsning samt en 
busshållplats och nedströms parkeringsplatser längs med vägen och en rondell. Ett stängsel 
löper på en mittrefug från båda sidor om övergångsstället som tvingar fotgängarna att använda 
det istället för att korsa gatan på godtyckligt ställe. Aktuell hastighetsbegränsningen är 50 
km/h. Vi valde att mäta i nordlig körriktning dvs. längs med torget och mot rondellen, då vi 
bedömde att parkeringsplatserna på andra körfältet skulle störa våra mätningar. 
 
Avståndsmarkeringar tejpades fast i vägbanan ca 40 respektive 60 m uppströms och koner 
placerades ut på mittrefugen 10, 20 och 30 m från övergångsstället. Tryckluftsslangarna 
spikades fast bredvid det uppströms övergångsstället, dvs. en slang på vardera sidan av 
gångmarkeringarna. Loggmaskinen, kopplingsdosorna, signalkonverteraren och 
förlängningssladdarna placerades runt och på mittrefugen där de låg bra undanskymda. 
 
Ovanför köpcentret finns hyreshus med terrasser mellan dem. På terrassen så ställde vi upp de 
båda kamerorna. Kamera 1 fick en bra vinkel nedåt mot övergångsstället och vi såg tydligt 
fotgängare och trafikljus. Kamera 2 ställdes bredvid och filmade inkommande fordon och 
avståndsmarkeringarna med det uppströms obevakade övergångsstället i fokus. På så vis fick 
vi en bra helhetsbild av interaktionen mellan fotgängarna och fordonen.  
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Översiktsbild av Tule Torg i Sundbyberg 
 
 
 

 
Figur 3.  Översiktsbild av Tule Torg i Sundbyberg 
 
Mätningen genomfördes under tre dagar vid olika tidpunkter. Mättillfällena var tisdag 16/10 
kl. 07.00-10.00, onsdag 17/10 kl. 11.00-13.00 och 16.00-17.30 och torsdag 18/10 kl. 13.00-
14.00. Vi utförde även en mätning på eftermiddagen tisdagen den 16/10 som vi förkastade. 
Först så fungerade inte utrustningen och kort därefter så inträffade det en olycka som gjorde 
att trafiken stod still. Sammanlagt filmades 7,5 timmar på Tule Torg. 
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3.4.2 St. Larsgatan/Ågatan i Linköping 
 
Det är ett obevakat övergångsställe med mittrefug i centrala Linköping. Vägbanan har ett 
körfält i vardera körriktningen och St. Larsgatan är en huvudgata som leder genom 
innerstaden av Linköping. I nordlig riktning, d.v.s. från centrum på St. Larsgatan, är 
uppströms och där finns ett obevakat övergångsställe samt en T-korsning och nedströms en T-
korsning. Byggnaderna på gatan är höga kontorslokaler samt bostadslägenheter och längs med 
gatan på båda sidor finns diverse affärer. Det finns en cykelbana på Ågatan, som korsar St. 
Larsgatan, som leder över övergångsstället på St. Larsgatan till en öppen yta. Aktuell 
fordonshastighet är 50 km/h.  
Vi beslutade oss för att mäta i sydlig riktning d.v.s. in mot centrum.  Avståndsmarkeringar 
tejpades fast i vägbanan vid 40, 20 och 10 m uppströms från övergångsstället. Inga koner 
placerades ut då de skulle bli för väl exponerade samt att det inte fanns någon naturlig plats att 
ställa dessa på. Tryckluftsslangarna spikades fast bredvid det uppströms övergångsstället och 
loggmaskinen samt övrig utrustning placerades invid husfasaden på trottoaren.  
 

Översiktsbild av St. Larsgatan/Ågatan 
 
 

 
Figur 4. Översiktsbild av St.Larsgatan/Ågatan i Linköping 
 
Det fanns ingen möjlighet att filma ovanifrån med kamerorna så dessa placerades på stativen i 
markhöjd. Kamera 1 ställdes upp ca 10 m nedströms och kameran 2 på motsatt sida ca 10 m 
uppströms från övergångsstället. Mätningarna utfördes vid två tillfällen fredagen den 19/10 kl. 
10.30-12.30 och 13.30-15.30. Totalt filmades 4 timmar. 
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3.4.3 Svedengatan i Linköping 
 
Det är ett obevakat övergångsställe i utkanten av Linköping. Gatan går rakt igenom ett stort 
område med många köpcentrum och har ett körfält i vardera riktningen. Övergångsstället har 
en mittrefug och uppströms finns ett obevakat övergångsställe samt en T-korsning. Det är 
öppet runt omkring med stora parkeringsplatser på vardera sidan. Det ligger en busshållplats 
med en speciell bussinfart från vägen uppströms bakom övergångsstället. Aktuell 
fordonshastighet är 50 km/h och vi beslutade oss för att mäta i sydlig riktning dvs. riktning ut 
från köpcentrumet.  
 
Tryckluftsslangarna spikades ca 30 m uppströms, precis efter infarten för bussen, och 
avståndsmarkeringarna tejpades vid 50, 30 och 10 m. Inga koner placerades ut då det inte 
fanns lämpligt utrymme för det och vi bedömde att de skulle vara för väl exponerade. 
Dessutom var markeringstejpen i vägbanan tillräcklig visuell från kameran för att se 
fordonens avstånd. Loggmaskinen och övrig utrustning lades på en sidorefug mellan bussens 
infart och vägbanan.  Kamera 1 placerades ut nedströms ca 10 m och vi då kunde vi även se 
de fordon som var nära övergångsstället med god skärpa. Kamera 2 ställdes upp ca 15 m 
uppströms på andra sidan vägen. Kameran filmade från 30 meters markeringen och bortåt. 

 
Översiktsbild av Svedengatan 

 

 
Figur 5. Översiktsbild av Svedengatan i Linköping 
 
Vi bedömde att fotgängarflödet skulle vara maximalt en helgdag då många människor tar sig 
tid att åka ut och storhandla och därför utfördes mätningen en lördag i två etapper. Mätningen 
utfördes lördagen den 20/10 kl. 10.00-11.00 och 11.30-14.00. Mätningen avslutades 14.00 då 
fordonsflödet var så pass tjockt att en lång stillastående bilkö uppstod och i det fallet är 
tidsluckan ointressant. Sammanlagt filmades 3,5 timmar. 
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3.5 Erfarenheter 
 
Nedan beskrivs kortfattat lite av de problem och frågor man kan ställas för inför en 
fältmätning samt hur man kan lösa dem.  

3.5.1 Metod 
 
Verkligheten är en helt annan sak än teorins underbara värld och vi var tvungna att vara 
flexibla och ständigt anpassa oss. Det innebar att vid varje fältmätningsplats fick vi testa oss 
fram till den bästa utrustningskonfigurationen och de bästa kameravinklarna. Vi var noga med 
det så resultaten inte blev enligt GIGO-modellen (garbage in, garbage out). Det visade sig 
vara svårt att hitta den ”perfekta” mätplatsen och många övergångsställen förkastades p.g.a. 
för lågt trafikantflöde eller att de var för situationsspecifika. Andra platser förkastades då vi 
bedömde att vi och utrustningen var för väl exponerade för den omgivande trafiken. Då våra 
mätningar skulle utföras i stadsmiljö så fanns det oftast inte mycket plats att gömma 
utrustningen på.  
 
Grundtanken att mäta en fotgängare som går mot röd gubbe och då få en ”ren” mätning av 
den verkliga tidsluckan var bra men vi fick endast ett fåtal bra mätningar. För att få fler bra 
mätfall bör man mäta samma övergångsställe under en längre period. Det gäller speciellt vid 
signalreglerade övergångsställen då endast ca. 5 % av fotgängarna antas gå mot röd gubbe och 
många av dessa har dessutom ointressanta tidsluckor. Det är mer interaktion mellan 
fotgängare och fordon på ett obevakat övergångsställe och där fick vi fler intressanta 
tidsluckor på kortare mättid. Det kan även bero på att fotgängarflödet var högre. Överlag så 
skulle vi ha behövt fältmäta under längre tid för att få riktigt bra mätdata. En eller flera veckor 
per mätplats kan vara en rimlig tidsram, dock så ökar efterarbetet linjärt med antalet timmar 
inspelad videofilm. Generellt så tar en timme inspelad videofilm ca. åtta timmar att analysera.  
 
Det kan finnas andra övergångsställen som lämpar sig bättre för vår typ av fältmätning men 
under vår inventering av dem har vi inte hittat några bättre. Det är tveksamt om vi hade fått 
fler bra mätningar om vi hade valt andra övergångsställen. Det är så många olika 
trafiksituationer som kan inträffa under en fältmätning och som gör att många mätfall blir 
ointressanta oavsett var man mäter. För att kunna använda resultaten statistiskt bör man minst 
ha 30-50 mätfall. 

3.5.2 Fältmätningen 
 
Det som utgjorde grunden för planeringen av våra mätningar var de faktorer vi valt ut i den 
första fasen av vårt examensarbete. Hela syftet med fältmätningen var att fånga in dessa och 
det var inte helt lätt. Majoriteten av faktorerna skulle fås genom kamerorna. Vi insåg under 
vår provfältmätning att en kamera var långt ifrån tillräckligt utan vi behövde minst en till. 
Med två kameror skulle alla faktorer kunna mätas men efterarbetet skulle öka markant. Ju 
högre kamerorna placerades desto bättre ser man hela händelseförloppet. Men samtidigt kan 
detaljeringsgraden påverkas negativt. Det kan bli svårt att se ålder och kön på fotgängarna. Ett 
alternativ kunde ha varit att ha tre kameror där den tredje filmade fotgängarna i närbild. Detta 
för att lättare kunna se ålder och kön. Om man filmar från högre höjd blir utrustningen mindre 
exponerad. Vid vissa mätplatser blev speciellt våra kameror ganska synliga för trafikanterna. 
Dock uppfattade vi det som att trafikanternas beteende inte blev speciellt påverkade av detta. I 
alla fall mindre än vad vi hade förväntat oss och ofta upptäckte trafikanterna kamerorna först 
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efter korsningsögonblicket. I vilket fall som helst så var vi tvungna att ha kamerorna där vi 
hade dem under alla mätningar.   
 
Det krävs inga officiella tillstånd för att utföra trafikmätningar av vårt slag men den lokala 
kommunen och polisen bör informeras. Däremot enligt lag är den som filmar tvungen att 
under hela mätningen fysiskt hålla i videokameran. Om kameran ska monteras upp på den 
fysiska omgivningen krävs det speciella tillstånd men gatu- och fastighetskontoret kan hjälpa 
till om kameran ska monteras upp på vägskyltar, stolpar eller trafikljus. Då vi placerade våra 
kameror på marken behövde vi inga speciella tillstånd. 
 
Det var nyttigt för oss att utföra provfältmätningen. Trots noggranna förberedelser finns det 
alltid någonting som kan gå snett. Man bör testa sina idéer ordentligt innan man börjar med 
sina mätningar. Vår provfältmätning gav oss verkligen lärdom om hur viktig det är att 
verkligen planera och testa varje detalj in i det minsta. Verkligheten är aldrig som man räknar 
med. 
 

3.5.3 Utrustningen 
 
Utrustningen är väldigt väderkänslig. Kamerorna kan inte filma bra i regn samt att de kan gå 
sönder. Vid tillfälligt regn kan man täcka över dem men vid kraftigt regn måste mätningen 
avbrytas. Markeringstejpen kan inte fästas på vägbanan om den är blöt. Det är inte heller om 
bra om solen ligger rakt i kamerans fokus. Mulet väder fast med uppehåll är att föredra. Det är 
bäst att fältmäta under sommaren då vädret är bättre samt att dagarna blir längre. Vi var 
tvungna att utföra fältmätningar i oktober, så det var mörkt när slangarna spikades upp 
kvällarna. Vi var även ständigt beredda på att ställa in mätningen om det visade sig bli dåligt 
väder.  
 
För att slangarna ska ge bra registreringar måst de vara väl spända över vägbanan men ofta 
finns det hjulspår i vägen av tyngre fordon. Då blir det ett mellanrum mellan vägbanan och 
slangen och det kan ge upphov till ”dubbelstuds”, dvs. att loggmaskinen gör en felaktig 
registrering då slangen studsar mot asfalten. Efter ett par timmars mätning blev slangarna 
sladdriga och måste spännas åt eftersom varje gång ett fordon passerar slangarna så ruckas de 
lite. Det var omständigt att göra det dagtid då vi var tvungna att stå på gatan mitt i 
vardagstrafiken.  
 
Kopplingsdosan är öppen och är känslig för väta och kontakterna är i form av skruvkontakter 
där förlängningssladdarna ska anslutas. Kontakterna släpper ofta sin kontakt med kanalerna 
vilket gör att man får testa sig fram vilken kanal som fungerar och under våra fältmätningar så 
förbrukade vi 3-4 st. Med fördel skulle man kunna kapsla in hela dosan och med kontakterna 
av samma utseende som på loggmaskinen.  
 
Loggmaskinen är lätt att hantera och det är endast ett fåtal knappkombinationer man behöver 
lära sig för att den ska fungera. Kontaktuttagen från loggmaskinen kan skruvas åt så den inte 
hoppar ur om en fotgängare eller fordon skulle råka rucka på förlängningssladden.  
Loggmaskinen har även flera kanaler vilket gör att man får en stor frihet att mäta flera 
intressanta händelser i realtid. Men det finns ingen batteriindikator som visar hur mycket 
laddat batteriet är. Det innebar att vi aldrig visste exakt hur mycket tid vi hade kvar att mäta 
innan loggmaskinen hade laddats ur. Det gjorde att under en mätning vid Tule Torg i 
Sundbyberg så hade den laddats ur och mätningen var tvungen att avbrytas. Efter det 
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kontrollerades loggmaskinen i jämna intervall. 
 
Innan hela fältmätningen påbörjades synkroniserade vi videokamerorna med loggmaskinen. 
Men videokamerorna drev tidsmässigt och efter tre dagars mätning var det en tidsdifferans på 
3-4 sekunder mellan loggmaskinen och videokamerorna. Det försvårade efterarbetet då 
synkroniseringen underlättar överblicken av hela interaktionen mellan fotgängare och fordon. 
Vi borde ha kontrollerat synkroniseringen efter varje mätpass. I och med att vi inte kunde 
filma högt ovanifrån på alla mätplatser så skymdes sikten för kamerorna ibland då t.ex. ett 
högt fordon passerade. Men det utgjorde inget egentligt problem utan var mest en liten 
störande faktor som vi tyvärr var tvungna att acceptera. 
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4 Extraheringsanalys 
 
Syftet med denna del av examensarbetet var att allt material insamlat från fältmätningarna 
skulle sammanställas och extraheras. All data var lagrad i videofilmer samt i filer från 
loggmaskinerna och de skulle transformeras till användbar information. För varje studerad 
fotgängare skulle vi ha värden på alla de faktorer vi valt att studera. Dessa faktorer skulle 
sedan användas till att redovisa lämpliga samband, fördelningar och ligga till underlag för 
eventuella skattningar. 
 
Fotgängarmallen 
Innan vi startade extraheringen av all information arbetade vi fram en fotgängarmall. Den 
skulle utgöra grunden för vårt fortsatta arbete. Syftet med den var att kunna lagra varje 
fotgängare och varje tillhörande faktors värde på ett lättarbetat och överskådligt sätt. Varje 
mätplats hade en egen fotgängarmall och där lagrades information om alla fotgängare. För de 
obevakade övergångställena var fotgängarmallarna identiska medan den som användes för 
den signalreglerade mätplatsen var lite annorlunda. Fotgängarmallen gjordes helt i Excel och 
alla data skrevs in där, antingen direkt eller konverterades från loggfilerna. 
 
Fotgängarmallen för St. Larsgatan/Ågatan och Svedengatan såg ut som nedan; 
 
Fotgängare Ålder Kön  Attribut Tidslucka Avstånd Väntetid Grupp Hastighet  K/F Gånghast. 

11:11:17 19-65 K barnvagn 17 55+ 0 1 27,31 F 1,5 
11:11:17 19-65 K  17 55+ 0 1 27,31 F 1,5 
11:11:26 0-18 M  5 30 6 2 26,40 K 1,6 
11:12:18 65+ M rollator N/A 5 0 2 0 K 1,1 
11:12:21 0-18 K  N/A 5 0 1 0 K 1,9 
11:12:21 19-65 M  N/A 5 0 1 0 F 2,3 
11:13:39 65+ K  20+ 55+ 3 2 N/A F 1,0 

 
 
Det som skilde mallen som användes för Tule Torg var att en kolumn som anger om 
fotgängaren använde trafikljusets trycknapp lagts till. Närmare förklaring av varje kolumn och 
hur faktorerna togs fram redovisas i det nedanstående avsnittet benämnt Faktorer. N/A 
betecknar att faktorn saknas eller inte mätts i det fallet. 
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4.1 Utrustning 
 
Det krävdes ett ganska så omfattande sortiment av utrustning för att kunna genomföra 
extraheringsfasen på ett tillfredställande sätt. Utrustningen lånade vi från KTH samt 
kompletterade med egen utrustning. 
 
Video och kameror  
Vi hade filmen från den första kameran lagrad på Video-8 och den andra i High-8. Vi 
konverterade den första filmen till vanlig VHS. High-8 kameran fick vi låna från KTH under 
denna fas så de filmerna behövdes inte kopieras. Videokamerorna anslöts till varsin TV-
skärm. 
 
TV-skärmar 
Två stycken behövdes. Den ena skulle användas för att se fotgängarna vid övergångställena 
samt även fordonen i de fall det var möjligt. Den andra skärmen skulle visa filmen från den 
andra kameran, kamera 2, när det ansågs nödvändigt. I dessa fall skulle filmerna köras 
parallellt. Detta för att händelseförloppet skulle följas upp i realtid samt för att vi skulle få en 
bra överblick av interaktionen. 
 
Loggmaskin med tillhörande utrustning 
Med loggmaskinen skulle vi registrera en mängd faktorer. Till den kopplades dosor med 
trycknappar. En trycknapp motsvarar en av loggmaskinens 32 kanaler. När man trycker på en 
knapp registreras den exakta tidpunkten.  I resultat filen visas sedan den aktuella kanalen och 
tiden då knappen trycktes ned. För att loggmaskinen skulle vara synkroniserad med 
videofilmerna spelades en styrsignal in på filmen från fotgängarkameran. Vi var ofta tvungna 
att spola filmen fram och tillbaka och genom att signalen hade spelats in så följde 
loggmaskinen med räkneverket på filmen. Om vi t.ex. studerade en fotgängare som gick ut på 
övergångstället 13:14:06 så ställde loggmaskinen in sig automatisk in på den tiden. 
Loggmaskinen uppdaterade tiden var 10:e sekund. 
 
Dator 
En dator användes där informationen antingen registrerades manuellt direkt in i 
fotgängarmallen när vi studerade filmerna, eller så lästes den in automatiskt från loggfilerna.  
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4.2 Faktorer i fotgängarmallen 
 
Vi extraherade fram en mängd faktorer och det var väldigt viktigt att vi klart hade definierat 
hur varje faktor skulle mätas. Nedan redovisas varje faktor som skrevs in fotgängarmallen 
samt hur vi mätte den.  

4.2.1 Fotgängare 
 
Benämningen fotgängare i fotgängarmallen är egentligen ingen faktor utan fungerar mera som 
ett index. Den är den tidpunkt då fotgängaren anländer till övergångstället. 

4.2.2 Ålder 
 
För varje fotgängare som studerades registrerades åldern. Vi hade tre åldersgrupper och dessa 
var 0-18, 19-65 samt 65+. Denna faktor kunde i vissa fall vara väldigt svår att uppskatta.  

4.2.3 Kön 
 
Om fotgängaren var man eller kvinna.  

4.2.4 Attribut 
 
Om den aktuella fotgängaren hade någon form av attribut noterades detta. En del fotgängare 
blev helt ensamma om att ha vissa attribut. T.ex. fanns det extrema fall där fotgängaren gick 
med barnvagn samt bar på två barn. 

4.2.5 Tidslucka 
 
Vi mätte tiden från då fotgängaren klev ut på övergångstället till tiden då det aktuella 
fordonets front var framme vid övergångstället. Rent praktiskt gick det till så att när 
fotgängaren tar klivet ut registreras tiden med hjälp av loggmaskinen. En kanal på den 
motsvarar tidsluckan och sedan registreras tiden när det aktuella fordonet passerar 
övergångstället. Tidsluckan är helt enkelt tidsskillnaden mellan dessa registreringar.  
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Figur 6. Figuren visar en fotgängare som just tar sitt första kliv ut på övergångstället. Fordonet befinner sig 
exakt i detta ögonblick på avståndet S m från övergångstället och kör mot det med en viss hastighet V km/h. Här 
definieras tiden T=0 s. Det är vid denna tidpunkt som mätningen påbörjas. 
 

 
Figur 7. Figuren visar samma fotgängare och fordon som i figur 6. Nu har fordonet kommit fram till 
övergångstället efter tiden T=t sekunder. Vid denna tidpunkt avslutades mätningen och den uppmätta tidsluckan 
mellan fotgängare och fordon blir t sekunder. 
 
Intressantast är de relativt korta tidsluckorna och därför sattes övre gränsvärden för 
tidsluckorna. Dessa gränsvärden skilde sig åt mellan de olika mätplatserna. Vid Tule Torg var 
gränsen 30 s., d.v.s. värden över 30 s. skrevs in i fotgängarmallen som 30+. Gränsen vid St. 
Larsgatan/Ågatan sattes till 20 s och Svedengatans gräns var 30 s. Att de skilde sig berodde på 
mätplatsernas fysiska utformning och fordonens hastighet. Många mätfall överskred dessa 
gränsvärden. 
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Att definiera och mäta tidsluckan var svårare än vad vi kunde föreställa oss. Vid obevakade 
övergångställen var det relativt enkelt men vid det signalreglerade vid Tule Torg blev det mer 
komplicerat. Där klassificerade vi fyra olika typer av rödljusgående. Tidsluckan mättes inte i 
de tre första fallen då den i de fallen var ointressant. 
 

• Den första typen var de som gick mot rött precis innan ljuset slog om till grön gubbe, 
d.v.s. det var rött för både aktuell fotgängare och fordon. Fordon stod still här eller 
bromsade in. 

 
• Den andra typen var de fotgängare som gick mot rött precis när det slagit om från grön 

till röd gubbe. Bilarna hade fortfarande rött eller började starta upp.  
 

• Den tredje typen var de som gick mot rött men trafikljuset hinner slå om till grönt 
innan något fordon hinner passera övergångstället. Ofta var fordonen på väldigt långt 
avstånd i sådana fall eller körde väldigt långsamt. 

 
• Den fjärde typen var verkligen ”rena” rödljusgående och det var dessa som vi mätte 

tidsluckan för. Det var dessa fotgängares interaktion med fordonen som var intressant 
ty de hade verkligen en ”äkta” tidslucka till fordonen. Vi hade nämligen satt som 
kriterium att om fotgängaren ska vara intressant ska det närmaste fordonet ha klart 
grönt hela tiden och hinna passera övergångstället innan trafikljuset slår om till rött. I 
de andra fallen kunde man bara uppskatta tidsluckan men här kunde vi verkligen mäta 
den.  

 

4.2.6 Avstånd 
 
Med detta menas avståndet mellan fotgängaren och fordonet när den förstnämnde valde att ta 
första steget ut på gatan. Under vår fältmätning placerade vi ut vägmarkeringar och koner för 
att lättare bedöma avståndet. Vi uppskattade med fem meters noggrannhet, d.v.s. vi hade 
avstånd på 5, 10, 15 m o.s.v. En felkälla var kamerornas upplösning, speciellt vid längre 
avstånd kunde det vara svårt att avgöra exakt var fordonet befann sig. Även här hade vi övre 
gränsvärden för avståndet och om ett fordon befann sig längre bort än dessa gränsvärden så 
gick i princip alla fotgängare ut. Vid Tule Torg var detta avstånd 65 m, vid St. 
Larsgatan/Ågatan var det 55 m och vid Svedengatan var det 68 m.  

4.2.7 Väntetid 
 
Ytterligare en faktor som var svår att uppskatta. Här fick vi lita mycket på vårt eget omdöme 
och empirisk erfarenhet. Om en fotgängare står stilla och avsöker trafiken är det ganska 
uppenbart att det var väntetid. Vidare om vi tydligt såg att en fotgängare saktat ner p.g.a. 
trafiken vid övergångstället men inte stod still så räknade vi även det som väntetid. Väntetiden 
mätte vi med loggmaskinen på samma sätt som tidsluckan. 
 

4.2.8 Grupp 
 
Om en fotgängare ingick i en grupp så angavs det genom att siffran 1 skrevs in den kolumnen. 
Denna faktor var ganska lätt att avgöra. I fotgängarmallen såg vi tydligt vilka fotgängare som 
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ingick i samma grupp genom att deras index, tiden de anlände, antingen är samma eller 
väldigt nära varandra. Vi mätte även denna faktor via videokameran. 
 

4.2.9 Hastighet 
 
Avser den hastighet det aktuella fordonet, som fotgängare interagerade med, hade när 
fotgängaren tog det avgörande klivet ut på gatan.  
 
Från början tänkte vi hämta denna faktor från loggfilerna men insåg snabbt att det skulle bli 
väldigt komplicerat. Det skulle vara mycket svårt att specificera i loggfilen just vilket som var 
det intressanta fordonet. Dessutom kunde inte maskinen registrera fordonen korrekt då det var 
kö över slangarna, som det ofta var i perioder under fältmätningarna. Förskjutningar och 
missade registreringar skulle kunna orsaka stora problem. Därför valde vi att uppskatta 
hastigheten med hjälp av videofilmen. Vi hade så pass många tydliga avståndsmarkeringar 
och andra föremål som stolpar etc. som vi mätt upp avståndet till så det var direkt inga 
problem att få en bra uppskattning av hastigheten. I många mätfall överskreds våra 
gränsvärden eller att fordonen stod still, d.v.s. hastigheten var okänd eller noll. Då hastigheten 
var noll för ett fordon så blev tidsluckan ointressant mellan fotgängare och fordon d.v.s. då 
uppstod ingen interaktion. 
  

4.2.10 K/F 
 
K står för kolonn och F står för fritt. Vi noterade om aktuellt fordon var fritt eller körde i 
kolonn. Vi mätte tidsluckan mellan det aktuella fordonet och det framförvarande och 
gränsvärdet för vad som definierar ett fritt fordon var 3 s. Detta gjorde med hjälp av 
loggmaskinen. 
 
 

4.2.11 Gånghastighet 
 
Denna faktor fick vi fram genom att mäta den tid det tog för fotgängaren att korsa den del av 
övergångstället som låg i det aktuella körfältet. Övergångställets bredd delades sedan med 
gångtiden för att få hastigheten. 
 
 

4.2.12 Knapptryckning (signalreglerat) 
 
I fotgängarmallens kolumn för detta markeras en eventuell användning av trycknappen med 
siffran 1. 
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4.3 Övriga faktorer 
 
Vi mätte en rad andra faktorer som inte anges i någon kolumn i fotgängarmallarna. Dessa är 
konstanta för varje mätplats och kan inte kopplas till någon specifik fotgängare. 
 
Fordonsflöde 
Denna faktor vi fick genom loggfilerna från den loggmaskin som placerades ute vid varje 
mätplats. Faktorn mättes i antal fordon per timme. 
 
Tidslucka mellan fordonen 
Denna faktor fick vi också från loggfilerna. I en utdata fil som loggmaskinen generade angavs 
varje tidpunkt när ett fordon passerade slangarna. Med hjälp av denna fil kunde en fördelning 
av tidsluckorna mellan fordonen fås ganska lätt. 
 
Fotgängarflöde 
Fotgängarflödet fick vi genom att räkna alla fotgängare som passerat övergångstället. Vid 
Tule Torg räknade vi även de grönljusgående och de typer av rödljusgående som vi inte mätte 
tidsluckan för. Faktorn mäts i antal fotgängare per timme. 
 
Ankomstfördelning mellan fotgängarna 
Dessa fördelningar, en för varje mätplats, fick vi från våra fotgängarmallar där 
ankomsttiderna för varje fotgängare var angiven. Vid Tule Torg beaktades alltså bara de som 
uppfyllde vårat kriterium för rödljusgående, den fjärde typen. 
 
Antal grön- resp. rödljusgående (signalreglerat) 
Dessa noterades vid extraheringen av materialet från Tule Torg. 
 
Statiska faktorer 
Hastighetsbegränsning, antal körfält, bredd på körfält och övergångställe och omloppstid 
(signalreglerat) var faktorer som vi mätte under fältmätningen och dessa finns angivna i 
bilagan Fälmätningsplatsbilagor för varje mätplats. Vidare finns en skiss över varje mätplats 
som visar dess fysiska utformning och bebyggelse i kapitlet om fältmätningen.  
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4.4 Erfarenhet 
 
Det är mycket som kan gå snett med utrustningen. Ett av våra största problem under 
extraheringsanalysen var tillgången till väl fungerande utrustning. 
 

4.4.1 Loggmaskin med utrustning 
 
Loggmaskinerna orsakade oss problem. Ett var den styrsignal som videofilmen från kamera 1 
skulle kodas med. De loggmaskiner som fanns tillgängliga var defekta och den funktionen 
fungerade inte. På grund av detta fick vi spela in styrsignalen i efterhand. Att spela in 
styrsignalen innebar att man kopplade loggmaskinen till en kamera eller video och sedan fick 
bandet gå i realtid och signalen registrerades på bandet. Vid analyserandet var loggmaskinen 
tvungen att vara inkopplad till videon. Vi tappade styrsignalen ett antal gånger under 
extraheringen p.g.a. att den sladd som kopplade loggmaskinen till videon var sönder. 
 
Ett annat problem vad de knappdosor som kopplades till loggmaskinen för att kunna registrera 
tider. De kunde helt plötsligt sluta att fungera eller bli väldigt okänsliga. Detta var ett stort 
störningsmoment. Slutligen ett tredje problem var att maskinen inte kunde registrera då det 
var kö över slangarna som det ofta var. Hade vi vetat om det innan fältmätningarna 
påbörjades hade vi eventuellt valt ut andra mätplatser. 
 

4.4.2 Videokamerorna   
 
Det finns både positiva och negativa aspekter med att använda videokameror. Positivt är att 
repeterbarheten och att man har friheten att mäta ytterligare faktorer i efterhand. Negativt var 
att extraheringsarbetet av filmerna blev väldigt tidsödande och en timme film tog ungefär åtta 
timmar att analysera. Det var en omöjlighet att se alla faktorer på en gång utan filmen fick 
spolas tillbaka, även flera gånger för att kunna avgöra en och samma faktor. Vi analyserade en 
fotgängare i taget och samlade in alla faktorer man kunde se via filmen på en gång. Detta var 
tidskrävande men garanterade att vi fick korrekta värden. Ett alternativ hade varit att se filmen 
rakt igenom en gång och mäta en viss faktor genom att trycka in den via loggmaskinen. Det 
var faktiskt så vi planerat att göra först men det hade ändå lett till att vi varit tvungna att se 
filmen ett par gånger. När man till detta adderar det faktum att både styrsignal och 
knappdosor inte alltid fungerade samt att loggfilerna kunde bil svåra att tyda valde vi att ta 
alla faktorer på en gång.  
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5 Resultat 
 
I detta kapitel redovisas alla faktorer vi mätt och samband mellan dessa. Vidare görs en 
jämförelse mellan de olika mätplatserna där eventuella skillnader och likheter analyseras. Sist 
redovisas regressionsmodellen för den accepterade tidsluckan. För varje mätplats redovisas 
vissa faktorer i diagram och vissa i en tabell. Tabellen visar hur faktorerna förändras timme 
för timme under fältmätningen. Endast några faktorer finns med i tabellen men den kompletta 
redovisas som en bilaga. För St.Larsgatan/Ågatan och Svedengatan är tabellerna identiska 
medan den för Tule Torg har ytterligare ett par faktorer.  
 

5.1 Kriterier 
 
För att kunna redovisa meningsfull och relevant data var vi tvungna att införa vissa 
begränsningar och uppdelningar. Med kriterierna sållades ointressanta mätfall bort och 
kvaliteten på resultaten höjdes. 
 
Percentilen 
20 % och 85 % percentilen används för att beskriva diagrammen. T.ex anger 85 % percentilen 
att 85 % av alla mätfall är mindre eller lika med percentilvärdet och resterande 15 % har 
större värden. 
 
Tidsluckekriteriet 
Tidsluckan är utan tvekan den viktigaste faktorn. Tyvärr präglades våra mätningar till stor del 
av att tidsluckorna blev väldigt långa eller att fotgängare interagerade med fordon som stod 
mer eller mindre still. Tidsluckorna i de fallen är ointressanta. Därför satte vi upp ett 
kriterium. Vi redovisar bara de fotgängare vars tidsluckor till fordonen var mindre eller lika 
med 15 s samt att de fordon de interagerar med skulle ha en hastighet större än 0 km/h. 
Tidsluckekriteriet förkortas TL och TL kommer fortsättningsvis att användas. 
 
Tabellen 
I tabellen som visar faktorerna timme för timme delades fotgängarna upp i tre grupper. Den 
viktigaste är de som uppfyller TL. De andra grupperna är de som har en lucka större än 15 s 
(och fordonshastighet större än noll) och de som går ut framför fordon som står still 
(fordonshastigheten är noll). Den tidslucka som visas i tabellen är medelvärdet för dem som 
uppfyller TL och det samma gäller för avstånd och hastighet. Väntetid och andel i grupp 
redovisas både för de som uppfyller TL samt för alla fotgängare. Andelen fotgängare som 
interagerar med fordon i kolonn är räknat på alla fotgängare. 
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5.2 St. Larsgatan/Ågatan 
 
Övergångstället är obevakat och fotgängarna har alltså företräde där. Det brukar normalt 
innebära att de fordon som fotgängarna interagerar med ofta befinner sig på ganska korta 
avstånd och kör långsamt. Men relativt sett var trafikflödena ganska låga här så mycket av 
den förväntade interaktionen uteblev. 
 

5.2.1 Basfakta 
 
Mättiden blev uppdelad vid St. Larsgatan/Ågatan så två hela sammanhängande timmar fanns. 
Dessa visas i kronlogisk ordning nedan. 
 Timme 1  Timme 2  
Totala antalet fotgängare (st)   389 st 280 st 
Genomsnittlig tidsskillnad i fotgängarankomst (s)    9,2 s 12,8 s 
Antal passerande fordon (st)        412 st 357 st 
Genomsnittlig tidslucka mellan fordonen (s)                      9,0 s 10,0 s 
Andelen fotgängare med en tidslucka över 15 s (%) 41 % 36 % 
Andelen fotgängare som går ut framför stillastående 
fordon (%) 23 % 25 % 
Andelen fotgängare som uppfyller tidsluckekriteriet TL 
(%)   36 % 39 % 
Genomsnittlig tidslucka TL (s)           9,1 s 9,3 s 
Genomsnittligt avstånd till fordonen TL (m)          32 m 35 m 
Genomsnittlig fordonshastighet TL (km/h)         30 km/h 30 km/h 
Genomsnittlig väntetid TL (s)            4,5 s 6,2 s 
Genomsnittlig väntetid Alla (s)           5,1 s 7,0 s 
Andel i grupp TL (%)        16 % 14 % 
Andel i grupp Alla (%)       28 % 23 % 
Fotgängare som interagerar med fordon i kolonn (%) 8 % 4 % 
 
 
Kommentar: 
Totala antalet fotgängare under den första timmen var 389 st. och under den andra timmen 
280 st. Totala antalet fordon var 412 respektive 357 st. Fotgängare- och fordonsflöde minskar 
alltså med 28 % respektive 13 %. Fotgängarflödet minskar mer än fordonsflödet och det kan 
vara en orsak till att den genomsnittliga tidsluckan ökar under den andra timmen. Ju fler 
fordon desto svårare att passera gatan för fotgängarna. Dock är ökningen endast 0,2 s. Genom 
att även fordonsflödet minskar blir tidsluckan mellan fordonen större. Detta kompenserar till 
viss del minskningen av antalet fotgängare så därav den endast marginella ökningen av 
tidsluckans medelvärde. Men anmärkningsvärt är att andelen fotgängare som uppfyller TL 
faktiskt ökar under andra timmen och så gör även andelen som går ut framför stillastående 
fordon. Det kan vara slumpen som spelar in men en intressant sak som visserligen inte visas i 
tabellen ovan, är att andelen medelålders fotgängare ökar från 68 % till 82 %. Detta kan vara 
en bidragande faktor. Fordonshastighet och avstånd är ju sammanvävda med tidsluckan. Dock 
är det bara avståndet som stiger men fordonens trafikrytm var ganska lugn och hastigheten för 
alla fordon verkade vara ganska konstant. Vad gäller väntetiden så ökar den också, både för 
de som uppfyller TL och för alla. Ökningen är likvärdig för bägge. Under andra timmen när 
fotgängarantalet sjunker minskar även antalet fotgängare i grupp fast sett ur procentuellt 
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perspektiv är minskningen marginell. Detta gör att färre kan utnyttja de fördelar som det 
innebär att gå över gruppvis och detta påverkar fotgängarnas genomsnittliga väntetid och 
tidslucka som ökar. Vidare sjönk även antalet fotgängare som interagerar med fordon i 
kolonn. Detta beror dels på att både fordon och fotgängareflöde minskade. Förarna blir kanske 
mindre uppmärksamma och mindre toleranta och fotgängarna blir mer försiktiga.  Men 
sammanfattningsvis kan man säga att vår mätning vid St. Larsgatan/Ågatan speglade att 
trafikförhållandena var relativt konstanta. De flesta faktorer ändrades väldigt lite och inga 
speciella märkvärdigheter visades upp. Det ömsesidiga interagerande mellan fordon och 
fotgängare såg i princip likadant ut under hela mätpasset. 
 
 

5.2.2 Tidslucka 

Tidsluckan för båda könen
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Antal fotgängare:  352 st. 
Medelvärde:   8,92 s 
20 % percentilen: 5,54 s 
Standardavvikelse: 3,53 s 
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Tidsluckan för män

Tidslucka (s)
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Antal fotgängare:  171 st. 
Medelvärde:   8,84 s 
20 % percentilen: 5,26 s 
Standardavvikelse: 3,60 s 

Tidsluckan för kvinnor

Tidslucka (s)

15141312111098765432

An
de

l i
 p

ro
ce

nt
 (%

)

14

12

10

8

6

4

2

0

 
 
 
Antal fotgängare:  181 st. 
Medelvärde:   8,99 s 
20 % percentilen: 5,83 s 
Standardavvikelse: 3,48 s 
 
 
Kommentar: 
Av totalt 938 fotgängare kom endast 352 igenom vårt kriterium (tidslucka mindre än 15 
sekunder och fordonets hastighet ska vara större än noll). 18-65 gruppen dominerade bägge 
könen med en storlek på 150-200 var för sig. De andra gruppernas storlek låg mellan 10-25 
fotgängare vilket är väldigt få. Vidare gäller att 20 % av alla fotgängare har en tidslucka på 5 
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eller mindre. För män och kvinnor är det 22 % respektive 18 %. Det finns ingen skillnad 
mellan könen vilket indikerar att faktorn är enbart beror på individen.  
 

5.2.3 Väntetid 
 
 

Väntetid för båda könen

Väntetid
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Antal fotgängare:  25 st. 
Medelvärde:   5,04 s 
85 % percentilen: 9,00 s 
Standardavvikelse: 3,10 s 
 
 
Kommentar: 
78 fotgängare av totalt 938 hade väntetid men endast 25 av dem uppfyllde vårt kriterium på 
tidsluckan om högst 15 s och fordons hastighet större än 0 km/h. Väntetid uppstår endast om 
fotgängaren inte accepterar närmsta tidsluckan (om man antar att fotgängaren letar luckor så 
fort han kommer fram till övergångsstället). Siffran är liten och detta verkar bero på fordonens 
väjningsplikt mot fotgängare men även att fordonsflödet var relativt lågt. Av dessa 25 var 
endast 36 % män. De 25 fotgängarna har ett kortare medelvärde på tidsluckan än övriga. 
Medelvärdet ligger på 7,72 s vilket är betydligare kortare än övriga.  
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5.2.4 Fotgängargrupper 
 
 

Fotgängargruppers tidslucka

Tidslucka (s)
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Antal fotgängare:  59 st. 
Medelvärde:   6,49 s 
85 % percentilen: 11,00 s 
Standardavvikelse: 3,27 s 
 
Kommentar: 
Totalt gick 389 fotgängare i grupp men av dem var det endast 59 som uppfyllde TL. 
Diagrammet visar att de som ingår i grupp har i genomsnitt kortare tidslucka, 6,49 s gentemot 
övrigas 8,92 s. Det kan finnas många orsaker till det. Som nämnts i litteraturdelen fanns det 
teorier om att den medlemmen med minst krav på tidslucka styrde gruppen. Genom att 
fordonen har väjningsplikt hänger många fotgängare med den som går ut först.  

5.2.5 Fotgängarattribut  
 
Antalet fotgängare med attribut var 81 st. och av dem uppfyllde 26 TL.  För dessa 26 gällde: 
 
Tidslucka     
Antal fotgängare:  26 st.   
Medelvärde:   9,65 s  
85 % percentilen: 14,00 s 
Standardavvikelse: 3,62 s     
 
Kommentar: 
Antalet fall var få men tidsluckan är längre än för alla som hade 8,92 s. 
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5.3 Svedengatan 

5.3.1 Basfakta 
 
Nedan visas genomsnittliga medelvärden timme för timme av uppmätta faktorer. Hela 
mätpasset är uppdelat i tre timmar i kronologisk ordning.  
 
 
 Timme 1 Timme 2  Timme 3 
Totala antalet fotgängare (st)   168 st 651 st 574 st 
Genomsnittlig tidsskillnad i fotgängarankomst (s)    20,9 s 5,6 s 5,3 s 
Antal passerande fordon (st)        200 st 353 st 987st 
Genomsnittlig tidslucka mellan fordonen (s)             
         19,3 s 10,9 s 4,5 s 
Andelen fotgängare med en tidslucka över 15 s (%) 35 % 12 % 2 % 
And. fotgängare som går ut framför stillastående fordon 
(%) 18 % 38 % 79 % 
Andel fotgängare TL (%)  47 % 51 % 19 % 
Genomsnittlig tidslucka TL (s)           6,5 s 7,4 s 7,7 s 
Genomsnittligt avstånd till fordonen (< 68m) TL 
(m)          42 m 33 m 33 m 
Genomsnittligt fordonshastighet TL (km/h)         26 km/h 21 km/h 20 km/h 
Genomsnittlig väntetid TL (s)            saknas 4.6 s saknas 
Genomsnittlig väntetid Alla (s)           4,2 s 4,5 s 4,7 s 
Andel i grupp TL (%)        50% 56 % 47% 
Andel i grupp Alla (%)       37 % 57% 73 % 
Fotgängare som interagerar med fordon i kolonn (%) 3 % 26% 65 % 
 
Kommentar: 
Antalet fotgängare ökade markant under dagen vilket även antalet fordon gjorde. Det är en 
naturlig följd eftersom köpcentrumet är beläget en bit utanför Linköping centrum och de som 
handlar där tar sig lättast dit med bil. Då parkeringsplatserna var tomma på förmiddagen och 
bilarna kom sporadiskt uppstod ingen kö utan det var flyt i trafiken. Men på eftermiddagen, 
uppstod det snabbt en kö på Svedengatan. Antalet fordon i kolonn ökade med 23 % under 
dagen och antalet fordon under timme 3 var 987 mot 200 timme 1. Även tidsskillnaden 
mellan fordonen minskade markant under dagen, från 19 s till 4,5 s i slutet av dagen. 
Kön som uppstod avspeglar sig tydligt i fotgängarnas beteende. Under timme 1 var det 168 st. 
fotgängare som passerade övergångsstället och av dem interagerade 3 % med fordon som åkte 
i kolonn. Under timme 3 passerade 574 st. fotgängare övergångsstället och av dem 
interagerade 65 % med fordon i kolonn. Andelen fotgängare som går ut framför ett 
stillastående fordon var 18 % under timme 1 då fordonsflödet var lågt jämfört med 79 % 
under timme 3. Andelen fotgängare som har en tidslucka över 15 s följer samma mönster men 
i negativt förhållande p.g.a. det ökande fordonsflödet.  
 
Då fotgängarflödet ökar är det enligt litteraturen lättare för fotgängare att korsa gatan eftersom 
fordonen i större utsträckning lämnar företräde. Men när trafiken tätnar blir det svårare för 
fotgängarna att korsa vägen. Tidsluckan ökar med 1,2 s från timme 1 till timme 3. Det kan 
eventuellt förklaras med att antalet fotgängare ökar under samma tid som antalet passerande 
fordon ökar så att de två faktorerna uppväger varandra. 
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Gruppbeteendet är en faktor som reducerar väntetiden och även minskar den accepterade 
tidsluckan. Andelen i grupp som klarar tidsluckekravet var relativt konstant under dagen (ca. 
50 %) medan andelen i grupp av alla fotgängare ökar markant under samma period. Under 
timme 1 var det 37 % av alla fotgängare som går i grupp och under timme 3 ökade det till 73 
%. Det visar tydligt att när fordonsflödet och andelen fordon i kolonn ökar så ökar andelen 
fotgängare i grupp och fotgängare som interagerar med fordon i kolonn.  
I den täta fordonsströmmen under timme 3 så utnyttjade många fotgängare att en annan 
fotgängare ”öppnat vägen” för dem. Det uppstod en sträng av fotgängare som då följde efter 
den första som korsat gatan. Det gör att fordonet som lämnat företräde inte kan åka förbi 
övergångsstället då det hela tiden fylls på med fotgängare. Tidsskillnaden mellan 
fotgängarnas ankomster minskar kraftigt under dagen, timme 1 var den ca 21 s jämfört med 
timme 3 var den ca 5 s, vilket visar att fotgängarsträngarna ökade under dagen. 
 
Helhetsbilden av fältmätningen på Svedengatan var att fordons- och fotgängarflödet ökade 
kraftigt på eftermiddagen jämfört med förmiddagen. Mot slutet av mätpasset uppstod det en 
långvarig kö som gjorde att antalet fotgängare med intressanta tidsluckor minskade och till 
sist avbröts mätningen i förtid p.g.a. trafiksituationen. 
 

5.3.2 Tidslucka 
 

Tidslucka för ålder 0-18
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Antal mätobjekt:  144 st 
Medelvärde:  7,47 s 
20 % percentilen: 4,00 s 
Standard avvikelse: 3,49 s 
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Tidslucka för ålder 18-65 

Tidslucka (s)
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Antal mätobjekt:  359 st  
Medelvärde:  7,20 s  
20 % percentilen: 4,00 s 
Standard avvikelse: 3,45 s 
 
Kommentar: 
518 fotgängare hade intressanta tidsluckor enligt TL på Svedengatan. Det finns inga tydliga 
skillnader mellan åldergrupperna 0-18 och 18-65, utan de är nästan identiska. Det kan bero på 
att många familjer korsade Svedengatan och de gick oftast i grupp och får därför samma 
tidslucka. Endast 15 mätfall av ålderskategorin 65+ registrerades och därför redovisas inte 
diagrammet. Dock så har ingen i den gruppen lägre tidslucka än 6 s. 
  
Det är intressant att notera att det tycks finnas en mindre topp vid 12 s på samtliga diagram.  
Fördelningen inom de olika åldersklasserna för kvinnor ser olika ut. Kvinnor 0-65 år har en 
klar topp på fem s medan äldre kvinnor (65+) har en klar topp på 12 sekunder och där ingen 
går ut under 6 s. Det visar tydligt att äldre kvinnor är försiktigast bland kvinnor. Fördelningen 
för män 0-18 har en klar topp vid 4-5 s.  
 
Medelvärdena för grupperna män resp. kvinnor är ca. 7 s för båda. I våra resultat finns det 
inget som pekar på att det finns någon skillnad alls mellan könen. 
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5.3.3 Väntetid  
 
Antal mätobjekt:  8 st 
Medelvärde:  4,63 s 
85 % percentilen: 7,30 s 
Standard avvikelse: 1,92 s 
 
 
Kommentar: 
Det var endast 8 fotgängare som hade väntetid och som klarade TL. Endast 2 % av alla 
fotgängare hade en registrerad väntetid.  
 
Med så få fall kan ingen slutsats dras förutom att det endast är ett fåtal fotgängare som har en 
väntetid överhuvudtaget. Det är tydligt att fordonen i stor utsträckning lämnar företräde eller 
så uppvisar fotgängarna ett aggressivt beteende. 
 

5.3.4 Fotgängargrupper 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Antal mätobjekt:  278 st 
Medelvärde:  4,98 s 
85 % percentilen: 7,00 s 
Standard avvikelse: 1,37 s 
 
 
Kommentar: 
Totalt så gick 853 fotgängare över gatan i grupp och av dem så klarade 278 TL. Det 
genomsnittliga medelvärdet för tidsluckan för fotgängare i grupp är 4,9 s medan medelvärdet 
för tidsluckan för alla de som klarar TL är 7,3 s. Det är en markant skillnad och visar tydligt 
hur starkt gruppbeteendet påverkar fotgängarens val av accepterad tidslucka.  
 
Fotgängare i grupp med registrerad väntetid var endast 7 st. så det är omöjligt att redovisa 
något samband. Deras medelvärde var 4,1 s. 

Fotgängargruppers tidslucka
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5.3.5 Fotgängarattribut 
 
Kommmentar: 
Totalt så registrerades 90 fotgängare med attribut (käpp, barnvagn etc.) och av dem klarade 35 
TL. Medelvärdet för tidsluckan för de fotgängarna med attribut var 8,37 s jämfört med alla 
fotgängare 7,33 s. Det visar tydligt att de fotgängare som korsar gatan med t.ex. barnvagn är 
mer försiktiga än övriga även om deras gånghastighet endast är 0,2 s längre än övriga 
fotgängare.  
 

5.4 Tule Torg 
Övergångstället var signalerat med fast omloppstid. Vi mätte endast de som gick mot rött och 
då gäller absolut ingen väjningsplikt för fordonen. Vi hade samma kriterium för tidsluckan 
här som för övriga platser. 

5.4.1 Basfakta  
 
Nedan visas en förenklad version av tabellen uppdelad i tre delar (i kronologisk ordning). Den 
kompletta versionen med alla faktorer redovisas som bilaga längst bak i rapporten. I kapitlet 
om extraheringsanalysen så definierades fyra olika typer av fotgängare som iakttogs vid Tule 
Torg. De kallades typ 1, typ 2, typ 3 och typ 4 där typ 4 var de intressanta. I tabellerna nedan 
har typ 1, 2 och 3 slagits ihop medan typ 4 delats upp i 3 grupper: fotgängare med tidslucka 
över 15 s, fotgängare som går ut framför stillastående fordon samt fotgängare som uppfyller 
tidsluckekriteriet. Alla typerna redovisas var för sig i tabellen längst bak.  
 
Dag 1 Dag 1 Timme 1 Dag 1 Timme 2 
Totala antalet rödljusgående (st)   11 st 27 st 
Genomsnittlig tidsskillnad i fotgängarankomst (s)    246 s 163 s 
Antal passerande fordon (st)        364 st 359 st 
Genoms. tidslucka mellan fordonen  (s)                      10 s 10 s 
Andelen fotgängare av typ 1, 2 och 3 (%) 28 % 11 % 
Andelen med en tidslucka över 15 s (%) 36 % 55 % 
Andelen som går ut framför stillastående fordon (%) 0 % 0 % 
Andelen som uppfyller TL (%)  36 % 34 % 
Genomsnittlig tidslucka TL (s)           7,8 s 7,7 s 
Andelen med avstånd > 65 m TL (%)  80 % 77 % 
Genomsnittlig fordonshastighet TL (km/h)         35 km/h 34 km/h 
Genomsnittlig väntetid TL (s)            13 s (1 fall) 2 s (2 fall) 
Genomsnittlig väntetid alla (s)          6,2 s 3,3 s 
Andelen som använder trycknapp alla (%) 10 % 11 % 
Andelen som använder trycknapp TL (%) 0 % 0 % 
Andel i grupp TL (%)   0 % 44 % 
Andel i grupp av alla rödljusgående (%)           18 % (2 fall) 14 % (4 fall) 
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Dag 2 Dag2Timme 

1 
Dag2Timme 
2 

Dag2Timme 
3 

Totala antalet rödljusgående (st)   95 st 38 st 24 st 
Genomsnittlig tidsskillnad i 
fotgängarankomst (s)    

70 s 102 s 160 s 

Antal passerande fordon (st)        458 st 440 st 609 st 
Genoms. tidslucka mellan fordon (s)             
         8 s 

8 s 6 s 

Andelen fotgängare av typ 1, 2 och 3 (%) 33 % 24 % 38 % 
Andelen med en tidslucka över 15 s (%) 21 % 46 % 21 % 
Andelen som går ut framför stillastående 
fordon (%) 

4 % 3 % 8 % 

Andelen som uppfyller TL (%)  42 % 27 % 33 % 
Genomsnittlig tidslucka TL (s)           8,3 s 7,8 s 6,6 s 
Andelen med avstånd > 65 m TL (%)  57 % 90 % 63% 
Genomsnittlig fordonshastighet TL (km/h) 
        37 km/h  

39 km/h 39 km/h 

Genomsnittlig väntetid TL (s)            11,7 s 5,0 s 10,8 s 
Genomsnittlig väntetid alla (s)          10,2 s 8,5 s 10,9 s 
Andelen som använder trycknapp alla (%) 10 % 3 % 4 % 
Andelen som använder trycknapp TL (%) 3 % 0 % 0 % 
Andel i grupp TL (%)   20 % 20 % 25 % 
Andel i grupp av alla rödljusgående (%)         
  

14 % 13 % 25 % 
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Dag 3 Dag 3 Timme 1 Dag 3 Timme 2 
Totala antalet rödljusgående (st)   60 st 46 st 
Genomsnittlig tidsskillnad i fotgängarankomst (s)    58 s 82 s 
Antal passerande fordon (st)        480 st 433 st 
Genoms. tidslucka mellan fordon (s)                      7 s 8 s 
Andelen fotgängare av typ 1, 2 och 3 (%) 23 % 30 % 
Andelen med en tidslucka över 15 s (%) 33 % 35 % 
Andelen som går ut framför stillastående fordon (%) 3 % 0 % 
Andelen som uppfyller TL (%)  41 % 35 % 
Genomsnittlig tidslucka TL (s)           8,9 s 8,0 s 
Andelen med avstånd > 65 m TL (%)  75 % 45 % 
Genomsnittlig fordonshastighet TL (km/h)         36 km/h 37 km/h 
Genomsnittlig väntetid TL (s)            10,5 s 9,6 s 
Genomsnittlig väntetid alla (s)          11,5 s 14,2 s 
Andelen som använder trycknapp alla (%) 5 % 5 % 
Andelen som använder trycknapp TL (%) 0 % 6 % 
Andel i grupp TL (%)   40 % 37 % 
Andel i grupp av alla rödljusgående (%)           35 % 30 % 
 
 
Kommentar: 
Totalt passerade 1489 fotgängare övergångstället under våra mätningar. Av dem gick 328 mot 
rött och det är dem som finns redovisade i tabellen. Alla dagar präglades av ett litet antal 
rödljusgående jämfört med fordonsflödet, som för övrigt var ganska konstant. Överlag så 
utgjorde typ 1, 2 och 3 ungefär 30 % av de rödljusgående. Antalet fotgängare av typ 4 
utgjorde alltså en majoritet av de rödljusgående men många av dem hade långa tidsluckor. I 
snitt var andelen fotgängare som uppfyllde TL av alla rödljusgående 35 %. Tidsluckan för 
dem ligger nästan för alla mätpass kring 8-9 s. Dock ser man tydligt att under dag 2 timme 3 
är medelvärdet av tidsluckan klart minst, 6,6 s. Då är nämligen fordonsflödet som störst av de 
timmar vi mätte och fordonens genomsnittliga tidslucka är endast 6 s i genomsnitt. Detta 
innebär att det blir svårt för fotgängarna att hitta acceptabla luckor i fordonsflödet och detta 
tvingar många att acceptera relativt korta luckor. En faktor specifik för Tule Torg är andelen 
som använder trycknapp. Siffran är ganska låg om man tittar på alla mätfall och tittar man 
endast på TL-gruppen är den försvinnande liten. Under alla mätpass utom två är det inga som 
uppfyller TL som använder trycknappen. För avståndet gäller att majoriteten av alla 
fotgängare gick ut framför fordon som befann sig över 65 m bort, som för övrigt var det 
maximala avståndet som vi mätte. Detta gäller även de fotgängare som tillhör TL. Detta visar 
klart att fotgängarna verkligen har respekt för fordonen. Det råder ett helt annat förhållande 
mellan de olika trafikantgrupperna här än vid obevakade övergångställen. Vad gäller 
fordonshastigheten hos de fordon som fotgängarna interagerade med så kan man säga att den 
är ganska konstant hela tiden. För väntetid och andel i grupp är det svårt att se några klara 
samband förutom att de i regel ökar eller sjunker med fordonsflödet, i alla fall om man tittar 
på alla fotgängare. Avslutningsvis kan sägas att trafiksituationen var ganska likartad hela 
tiden mätningarna genomfördes. Några större variationer påvisades inte. 
 
 
 
 
 



 47 

5.4.2 Tidslucka 
 

Tidslucka för båda könen

Tidslucka (s)
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Antal fotgängare:  121 st. 
Medelvärde:   8,27 s 
20 % percentilen: 6,00 s 
Standardavvikelse: 2,64 s 
 
 

Tidslucka för ålder 18-65

Tidslucka (s)
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Antal fotgängare:  84 st. 
Medelvärde:   8,18s 
20 % percentilen: 6,00s 
Standardavvikelse: 2,78s 
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Tidslucka för ålder 65+

Tidslucka (s)
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Antal fotgängare:   32 st. 
Medelvärde:    8,91s 
20 % percentilen:  7,00 s 
Standardavvikelse:  2,17s 
 
 
Kommentar: 
121 fotgängare av totalt 328 rödljusgående hade intressanta luckor Tyvärr har alla kön- och 
åldersgrupper väldigt få individer som klarade vårt kriterium utom medelålders män. Den 
gruppen hade 55 mätfall medan de övrig låg under 30 st. Åldersgruppen 0-18 fanns det endast 
5 fall av och deras medelvärde var 5,8 s. Genom att antalet fall var så få har vi valt att ej visa 
deras fördelning. 
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5.4.3 Väntetid  
 
 

Väntetid för båda könen

Väntetid (s)

513532272521191715131197531

An
de

l i
 p

ro
ce

nt
 (%

)

12

10

8

6

4

2

0

 
 
 
Antal mätobjekt:  147 st 
Medelvärde:  10,59 s 
85 % percentilen: 17,65 s 
Standardavvikelse: 8,69 s 
 
 

Väntetid för båda könen, TL

Väntetid (s)

262320181613108642
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Antal mätobjekt:  49 st 
Medelvärde:  10,24 s 
85 % percentilen: 17,50 s 
Standardavvikelse: 6,51 s 
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Kommentar: 
147 fotgängare hade väntetid och av dem klarade 49 våra krav på tidsluckan och 
fordonshastighet. Det är tydliga skillnader i hur länge fotgängaren orkar vänta. Ingen 
fotgängare som klarar TL väntar längre än 26 s medan övriga fotgängare kan vänta i 51 s. Det 
indikerar att de, fotgängare som uppfyller TL, har en övre gräns för väntetiden på ca 30 s. 
innan de blir otåliga och korsar gatan. Män har längre väntetid inom åldrarna 18-65+ än vad 
kvinnor har. Kvinnor har även de kortaste väntetiderna inom samma kategori.  Båda 
diagrammen har en topp mellan 4-6 s och sedan sjunker väntetiden vid ca. 9-10 s för att sedan 
öka vid ca 12-13 s. för till sist avta. 
 
För de fotgängarna med väntetid och intressanta tidsluckor (TL) så var det genomsnittliga 
medelvärdet för tidsluckan 8,14 s jämfört med alla övriga fotgängare som hade 8,27 s. Våra 
resultat pekar inte på att en fotgängare som har en registrerad väntetid blir otålig och 
accepterar en kortare tidslucka. Det kan bero på att vi har för få mätfall för att kunna se det 
sambandet och att slumpen har för stor inverkan.  
 

5.4.4 Fotgängargrupper 
 
 

Fotgängargruppers tidslucka

Tidslucka (s)
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Antal mätobjekt:  37 st 
Medelvärde:  9,00 s 
85 % percentilen: 11,00 s 
Standardavvikelse: 2,32 s 
 
Kommentar: 
Totalt gick 84 fotgängare över i grupp och av dem klarade 37 våra krav. Det genomsnittliga 
medelvärdet på tidsluckan är högre än för övriga fotgängare vilket är förvånande då vi 
förväntade oss ett lägre värde. Men för alla fotgängare som gick i grupp var det 
genomsnittliga medelvärdet för tidsluckan 12,15 s, d.v.s. klart högre än för de fotgängare som 
inte ingick i grupp.   
 



 51 

Endast 16 fotgängare med väntetid och som gick i grupp klarade TL. Medelvärdet för 
väntetiden är ca. 12 s vilket är högre än för alla fotgängare med väntetid. Det är märkligt då 
de borde ha mindre väntetid enligt litteraturen. Det kan bero på att antalet mätfall är få så att 
slumpen haft en för stor inverkan på resultatet för att se ett samband.  

5.4.5 Fotgängarattribut 
 
Antalet fotgängare med attribut var 19 st. och av dem uppfyllde 6 vårt givna kriterium. 
Antalet mätfall är för få för att kunna dra några slutsatser men dess medelvärde av tidsluckan 
redovisas nedan. 
 
 
Tidslucka     
Antal fotgängare:  6 st.   
Medelvärde:   7,00 s  
85 % percentilen: 8,95 s 
Standardavvikelse: 1,79 s   
 
 
Kommentar: 
Här blev det inte som vi hade förväntat oss. Tidsluckan är 7,00 s. och det är betydligt kortare  
än för alla fotgängare som hade 8,27 s. Ännu mer anmärkningsvärt blir det när man tittar vad 
för attribut som dominerat denna grupp, nämligen rollator, käpp och krycka. Slutsatsen är att 
vi inte kan påvisa annorlunda beteende för denna grupp. 
 

5.5 Jämförelse mellan mätplatserna 
 
De tre olika mätplatserna uppvisade en rad likheter och skillnader. Som förväntat var 
likheterna flest mellan St. Larsgatan/Ågatan och Svedengatan genom att de bägge är 
obevakade. Men samtidigt hade S:t. Larsgatan/Ågatan fler likheter med Tule Torg än vad 
Svedengatan hade med Tule Torg.  
 
Något som skiljer sig mellan de tre mätplatserna är distributionen av tidsluckor. Normalt 
brukar tidsluckorna mellan fordonen vid lågtrafik vara negativt exponentialfördelade och vid 
högre flöden brukar faktorn vara normalfördelad. Fordonsflödet var inte speciellt högt vid 
någon mätplats förutom de senare timmarna under mätningarna vid Svedengatan. Genom att 
luckorna mellan fordonen är direkt avgörande för tidsluckorna som fotgängarna kan acceptera 
borde tidsluckorna mellan dem och fordonen också vara negativt exponentialfördelade. Dock 
var det endast resultatet vid Svedengatan som tydligt pekar på det. Vid Svedengatan var det 
en jämn ström av fotgängare och fordon hela tiden under en stor del av mätningarna. När 
flödet var som störst var tidsluckan mellan fordonen i snitt kring 4-5 s. Genom att fordonen 
har väjningsplikt var det bara att gå för fotgängarna, de flesta fordon bromsade eller stannade. 
Visserligen låg den genomsnittliga tidsluckan på drygt 7 s. men de två största topparna har 
grafen vid 4 och 5 s. Alltså fotgängarna utnyttjade verkligen de luckor som fanns. Vad gäller 
själva beteendet hos fotgängarna vid Svedengatan var ganska många aggressiva. De höll hårt 
på sin rätt och fordonen fick snällt bromsa in. Dock var fordonshastigheten relativt låg och 
ofta var det kö. Därav den stora andel fotgängare som går ut framför stillastående fordon. 
Ingen annan mätplats hade ett sådant utpräglat gruppbeteende som Svedengatan. När ett 
fordon väl fått stanna kom det ofta en lång rad av fotgängare som utnyttjade situationen. Här 
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såg man klart att den nya lagen om väjningsplikt verkligen förflyttat väntetiden från 
fotgängarna till fordonen. Innan lagen infördes fick fotgängarna vid obevakade 
övergångställen ofta vänta på passerande fordon men nu är det tvärtom. Fordonen får istället 
bromsa in och ofta stanna för korsande fotgängare.  
 
Vid de andra mätplatserna blev fördelningen av fotgängarnas tidsluckor annorlunda. I 
korsningen St. Larsgatan/Ågatan var trafikflödet ganska konstant, Tidsluckan mellan 
fordonen låg på 9-10 s i genomsnitt. Fotgängarnas tidsluckor till fordonen låg kring 9 s. Man 
ser att kurvan har en klar topp i 9 s vilket passar bra in på den genomsnittliga tidsluckan 
mellan fordonen men samtidigt är luckorna mycket mer jämnt fördelade här jämfört med 
Svedengatan. Fotgängarna uppvisade ett mindre hetsigt beteende och inte alls samma typ av 
interaktion med fordonen fanns här. Genomsnittliga väntetiden för fotgängarna var klart 
längre och på något sätt verkade fotgängarna vara mindre målmedvetna här. Kanske tyckte de 
att det inte var så farligt att vänta in ett eller två fordon för att kunna gå, medan ett sådant 
agerande var meningslöst på Svedengatan när det var en ström av fordon hela tiden. 
Fordonshastigheten låg i snitt högre än för Svedengatan och någon form av kö hos fordonen 
var ytterst sällsynt. Om man tittar t.ex. på hur många som interagerade med fordon i kolonn så 
är siffran väldigt liten. Här var de flesta faktorer relativt konstanta under hela mätningen till 
skillnad från Svedengatan. En specifik sak just för St. Larsgatan/Ågatan var att en stor andel 
av fordonen var tunga, främst bussar. Dessa kan ha varit mer respektingivande än vanliga 
personbilar för många fotgängare och detta kan ha varit en av orsakerna till det lite mera 
restriktiva beteende som uppvisades här jämfört med Svedengatan. 
 
Sist har vi Tule Torg, den enda signalreglerade mätplatsen. Fotgängareflödet var ganska lågt 
överhuvudtaget och då vi endast mätte de rödljusgående fick vi inte många fall här. Dessutom 
var en stor del av de fotgängare som fanns här över 65 år och många tog det ganska lugnt. 
Fördelningen av de accepterade tidsluckorna ser ut att vara normalfördelad precis som vid St. 
Larsgatan/Ågatan. Toppen ligger vid 6 s medan den genomsnittliga tidsluckan mellan 
fordonen är ca 8 s. Här finns ingen av den interaktion som fanns t.ex. vid Svedengatan. 
Fotgängare som går mot rött får helt klart agera på fordonens villkor. Antalet som går mot rött 
är få men ofta tjänar de in stora tidsvinster på att göra så. Hastigheten och avstånden hos de 
fordon som fotgängarna går ut framför är naturligtvis större än vid de andra platserna. Vidare 
är väntetiden klart högre. Man kan se ett visst gruppbeteende här. Siffran andel i grupp 
varierar men ibland är den lika hög som vid de obevakade platserna. Förvånansvärt få av de 
registrerade fotgängarna använde trycknappen. 
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att ett obevakat övergångställe med många 
fotgängare är klart gynnsammast att korsa. Fordonen är alerta och hjälpsamma och ofta kan 
man utnyttja att någon annan fotgängare ”öppnat vägen”. Vid ett mindre fotgängareflöde får 
man vara mer på sin vakt och inte ta något för givet. Som rödljusgående måste man verkligen 
vara på sin vakt men de tidsvinster man kan göra kan motivera ett sådant beteende. Dock är 
ett sådant agerande inte att rekommendera ut trafiksäkerhetssynpunkt.  
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5.6 Korrelationer 
 
Inom matematisk statistik brukar man tala om något som kallas korrelationskoefficient. 
Korrelationskoefficienten är ett mått som anger graden av det linjära samband som finns 
mellan två variabler. Om vi har en variabel X och en variabel Y som har N antal uppmätta 
värden för kan man beräkna korrelationskoefficienten. Det gör man genom att konvertera 
varje variabel till formen 

ixz ,
iyz  och tar medelvärdet av produkten mellan dessa så får man 

korrelationskoefficienten:  
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som även kallas Pearson product-moment correlation coeffiecient. 
 
 

Korrelationskoefficienten xyR  ligger alltid mellan –1 och 1. Mellan dessa två värden kan den 

anta alla värden. Om xyR  antar värdet –1 eller 1 innebär detta att korrelationen mellan 
variablerna inte kan bli bättre. Det finns ett perfekt linjärt samband mellan dem. Skillnaden 

mellan de två fallen är att om xyR är –1 så minskar den ena variabeln när den andra ökar och 

om xyR  är +1 så ökar den ena när den andra ökar. Ju närmare absolutbeloppet av xyR är 1, 

desto mer linjärt är sambandet mellan variablerna. Ju närmare 0 absolutbeloppet av xyR är 

desto sämre korrelation är det mellan variablerna. T.ex. ett värde av xyR på 0,01 eller –0,03 
säger att något linjärt samband mellan variablerna knappast finns. I ett sådana fall gäller att 
när den ena variabeln t.ex. ökar så visar den andra variabeln inga tendenser på att öka eller 
minska enligt något linjärt mönster utan den ändrar värde slumpmässigt. Om man har ett 
diagram formerar sig punkterna i det mer linjära fallet kring en viss tänkt linje medan de i det 
sistnämnda ligger utspridda helt slumpvist, d.v.s. något linjärt samband går inte att se. 
 
Nedan visas en tabell där korrelationskoefficienten för respektive mätplats redovisas mellan 
tidsluckan och övriga faktorer. En sak som är intressant är att se om korrelationssambanden 
mellan de faktorerna vi har mätt förändras beroende på om fotgängaren går över vid ett 
bevakat respektive obevakat övergångsställe. Vi har bara tagit med de fotgängare som 
uppfyller tidsluckekriteriet (tidslucka mindre eller lika med 15 s samt fordonshastighet större 
än noll).   
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S:t Lars/Ågatan Tidslucka Svedengatan Tidslucka Tule Torg Tidslucka 

Tidslucka 1,000 Tidslucka 1,000 Tidslucka 1,000 
Ålder 1 0,099 Ålder 1 -0,120 Ålder 1 -0,145 
Ålder 2 -0,050 Ålder 2 -0,010 Ålder 2 0,195 

Kön 0,101 Kön 0,560 Kön -0,041 
Attribut -0,040 Attribut -0,125 Attribut 0,111 
Väntetid -0,020 Väntetid -0,022 Väntetid 0,111 
Grupp 0,143 Grupp 0,728 Grupp -0,184 

Gångtid 0,242 Gångtid 0,304 Gångtid -0,105 
Fordonshastighet 0,019 Fordonshastighet 0,413 Fordonshastighet -0,294 
Fordonsavstånd 0,375 Fordonsavstånd 0,652 Fordonsavstånd 0,435 

  F/K -0,246 Knapptryckning -0,044 
 
 
 
Kommentar: 
För ålder blir korrelationen lite olika mellan mätplatserna dock har alla gemensamt att de 
bägge ålderskoefficienterna har väldigt små absolutbelopp. För kön gäller att värdet är väldigt 
lite för alla platser. Attribut och väntetid fortsätter i förhållande som de ovan nämnda 
faktorerna och något starkt linjärt samband kan man direkt inte se för någon mätplats. Men 
sedan för grupp blir sambandet betydligt tydligare på Svedengatan, dock är det svagt på 
övriga platser. I litteraturen har vi inte stött många samband mellan tidslucka och 
gruppgående men vår mätning vid Svedengatan visar att här råder ett någorlunda linjärt 
positivt förhållande mellan dessa faktorer (vi har definierat gruppvariabeln att en gruppgående 
har värde 1 medan en ej gruppgående har värde 2 därav detta positiva förhållande). Gångtid är 
en faktor som har ett relativt positivt högt värde på alla mätplatser utom Tule Torg där det är 
negativt. På St. Larsgatan/Ågatan och Svedengatan kan man i alla fall se tendenser på att 
tidsluckan ökar med gångtiden (eller gånghastigheten om man så vill) och det finns ju ett antal 
linjära formler för tidsluckan i den litteratur som inventerats som visar samma sak. Sist står 
faktorerna hastighet och avstånd d.v.s. fordonens hastighet och avstånd till fotgängaren. St. 
Larsgatan får väldig låga värden medan de andra får bättre korrelerans. Men om man tittar på 
de väldigt korta luckorna, under 5 s, blir sambandet högre. Anmärkningsvärt är att hastigheten 
vid Tule Torg är negativt korrelerad med tidsluckan medan den på övriga platser är positiv. 
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5.7 Regressionsanalysen 
 
Med linjär regression uppskattas koefficienterna till en linjär ekvation som innehåller en 
beroende variabel samt en eller flera oberoende (förklarande) variabler. Man får då en 
matematisk modell där de oberoende variablerna (x) förklarar en del av variationen i den 
beroende variabeln (y).  För att visa matematiskt hur multipel linjär regression går till kan vi 
säga att vi har en variabel, y, som beror av två oberoende variabler, 1X  och 2X . Medelvärdet 
för distributionen av y är: 
 
 
  22110 XXY βββ ++=  
 
   
När man har två oberoende variabler är målet med regressionen är att hitta ett plan som passar 
n antal punkter med koordinaterna ( )iii yxx ,2,1 . Man använder då minsta kvadratmetoden för 
att uppskatta koefficienterna  

0β , 1β  och 2β . Man minimerar summan av kvadraterna av det vertikala avståndet från de 
observerade värdena iy  till planet. Man minimerar alltså: 
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I vårt fall är den beroende variabeln tidslucka och de oberoende variablerna är kön, ålder 
väntetid osv. Vi har använt linjär regressionsanalys i statistikprogrammet SPSS version 10.1.0 
för att försöka uppskatta en modell för tidsluckan mellan fotgängare och fordon. 
 
Ett mått på hur väl de oberoende faktorerna förklarar variationerna i y, givet att sambandet är 
linjärt, är determinationskoefficienten 2R  även kallad förklaringsgrad. 
Determinationskoefficienten beräknas genom att kvadratsumman för regressionsmodellen 
(Regression – sum of squares) delas med den totala kvadratsumman (Total – sum of squares). 
Dessa värden hittas i utdata filen från SPPS, men 2R  värdet beräknas även automatiskt. En 
bra regressionsmodell har 2R  >0,5. Om en modell t.ex. har 2R = 0,7 innebär det att 70 % av 
variationen i y (i vårt fall tidsluckan) kan förklaras av ändringar i de ingående faktorerna (x). 
De resterande 30 % kan inte förklaras i modellen. Om 2R = 0 är det endast slumpen som 
avgör men då 2R =1 har slumpen ingen inverkan alls. 
 
Ju fler variabler som modellen innehåller ju högre brukar 2R  bli. Men då flera variabler tas 
med i modellen ökar även risken för falska samband som ger ett för högt värde. Adjusted R 
Square är ett korrigerat 2R  som beskriver just detta. Värdet brukar minska ju fler variabler 
som läggs in i regressionsmodellen. 
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5.7.1 Regressionsmodellen 
 
På Svedengatan blev regressionsmodellens 2R värde över 0,5. Det berodde på de tydliga 
flödesvariationerna under fältmätning. Speciellt under senare delen av fältmätningen var det 
kö på Svedengatan. Det gav upphov till att många fall kunde studeras under samma 
förhållanden och som var tillräckligt bra för att se tydliga mönster. På St. Larsgatan/Ågatan 
och på Tule Torg gav regressionsanalysens 2R värde mindre än 0,5 och  därför kommer dessa 
inte att presenteras vidare. 
 
Regressionen analysen gav ett 2R = 0,566 och Adjusted R Square = 0,558. Intervallen som 
modellen är beräknat på är att fotgängaren har en tidslucka mindre än 15 s och fordonets 
hastighet som fotgängaren interagerar med är större än 0 km/h, d.v.s. tidsluckekriteriumet 
(TL). 
 
För att kunna använda regressionsanalys var det nödvändigt att ändra utseendet på faktorerna 
och skapa en fotgängarmall i SPSS. Nedan visas hur vi gjorde detta. 
 
 
Ålder1 
Åldergrupperna har följande värden; 0-18 = 0, 18-65 = 1, 65+ = 1 
 
Ålder2 
Åldergrupperna har följande värden; 0-18 = 1, 18-65 = 1, 65+ = 0 
 
Kön 
Man representeras av värdet 1 och kvinna 2. 
 
Grupp 
De som ingick i grupp har värdet 1 och alla övriga fotgängare har värdet 2.  
 
Kolonn/Fritt 
Ett k betecknade att en fotgängare interagerar med ett fordon i kolonn. Fordon i kolonn har 
värdet 2 och fria fordon har värdet 1. 
 
Väntetid 
Fotgängare utan väntetid har värdet 0, d.v.s. de som väntar i 0 s. För de som hade registrerad 
väntetid användes deras värden. 
 
Attribut 
Här satte vi 1 för dem som hade ett registrerat attribut och 2 för övriga. 
 
Gångtid 
Fotgängarens gångtid och anges i sekunder. 
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Med ovan mall beräknades regressionsmodellen som inkluderade 495 fotgängare och 
modellen har följande utseende: 
 
 

( ) 87654321 931,0470,0038,0540,0227,4029,0423,0916,0 XXXXXXXXKsT +−+−++−−=
 
 
med de oberoende variablerna inom ett 95 % konfidensintervall: 
 
 

   Undre gräns  Övre gräns 
 
X1= Ålder1    -1,994   0,163 
X2= Ålder2    -0,841  -0,05 
X3= Kön    -0,340   0,400 
X4= Grupp     3,839   4,615 
X5= Fordon fritt/kolonn   -1,070  -0,010 
X6= Väntetid    -0,257   0,334 
X7= Fotgängareattribut   -1,203   0,263 
X8= Gångtid     0,546   1,315 
K = 1,149 (Regressions konstant)  -1,364   3,662 
(K = 0β i ekvation under 5.7) 
 
Kommentar: 
Regressionsmodellens beräknar ett värde för den accepterade tidsluckan och enheten är i 
sekunder. Värdet framför varje variabel anger hur mycket längre tidslucka en fotgängare har 
om han ingår i variabelns definition. T.ex. en fotgängare som korsar ett övergångsställe med 
en barnvagn definieras som en fotgängare med ett attribut (variabel X7) och variabeln har då 
värdet 1 i regressionsmodellen (se definitionen av fotgängare med attribut ovan). 
Minskningen i tid till den accepterade tidsluckan för fotgängaren blir då 1*0,470 s. Om 
fotgängaren inte har något attribut så har variabeln värdet 2 och då minskar tidsluckan med 
2*0,470 s, d.v.s. den minskar mer än i första fallet.  
 
Ett negativt värde framför en variabel minskar den accepterade tidsluckan och ett positivt 
värde ökar den. 
 
Säkerheten för varje parameter beskrivs genom konfidensintervallet. Vi har valt ett 95 % 
konfidensintervall. De faktorer som påverkar den accepterade tidsluckan mest är de vars 
konfidensintervall är skilda från noll, dvs intervallet passerar inte noll. För de faktorer vars 
parameter intervall passerar noll har slumpen inverkan och om de har ett symmetriskt 
konfidensintervall kring noll är det endast slumpen som avgör. Med 95 % säkerhet kommer 
alltså ovan variabler alltid hamna inom det givna intervallet. För variabler som t.ex. ålder 1, 
vars konfidensintervall just passerar nollan, kan andra värden på konfidensintervallet 
användas. Med ett 90 % konfidensintervall kommer kanske variabeln inte att kunna anta 
värdet noll. En variabel som kan anta värdet noll är en dålig variabel då den inte bidrar med 
ett värde till den accepterade tidsluckan. För faktorer som kön och väntetid, som har ett nästan 
helt symmetriskt intervall kring nollan i ett 95 % konfidensintervall, krävs det kanske ett 10 % 
konfidensintervall. För kön och väntetid kan man då säga att med 10 % säkerhet kommer 
dessa variabler alltid hamna inom det givna intervallet vilket igentligen inte betyder någonting 
alls. 
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De variabler som påverkar fotgängaren i högst grad då han ska korsa gatan är grupp, gångtid, 
ålder 2 (äldre fotgängare) samt fria eller kolonn körande fordon. Med 95 % säkerhet kommer 
dessa faktorer att påverka fotgängaren och anta värden inom respektive konfidensintervall. 
Grupp och gångtid är bevisligen faktorer som bidrar till en ökning av tidsluckan i modellen, 
medan ålder 2 och fria eller kolonn körande fordon minskar den.  
 
 
 
 
 
Om man enbart betraktar gångtiden, och tillfälligt ignorerar de övriga faktorerna, så att ju 
snabbare en fotgängare går ju mer ökar tidsluckan och då är fotgängaren betydligt mer säker 
på att hinna över gatan utan att bli påkörd. Det gäller naturligtvis inte förutsättningslöst 
eftersom andra faktorer påverkar tidsluckan. Normal gånghastighet är ca 1 m/s och antar man 
att ett körfält är ca 4 m brett så blir gångtiden 4 s. En normalt gående fotgängare ökar då sin 
tidslucka med 4 * 0,931 ≈ 4 s. 
 
En fotgängare som ingår i grupp (variabel X4) har 4,227 s kortare tidslucka än en fotgängare 
som korsar gatan ensam. Detta pga definitionen som ger att en fotgängare i grupp har variabel 
värdet ett i modellen och övriga värdet två. Det värdet multipliceras sedan med det viktade 
regressions siffran 4,227. Det kan tolkas så att fotgängare i grupp är mer modigare än om de 
varit ensamma och vågar utmana fordonen i större utsträckning. Normalt börjar den 
fotgängare som har minst accepterade tidslucka inom gruppen att gå först och de övriga följer 
bara efter. 
 
Faktorn ålder 2, ålder 65+, som minskar tidsluckan kan grovt tolkas som att en äldre 
fotgängare har, redan innan han börjar korsa gatan, en mindre tidlucka än en yngre fotgängare 
med samma förutsättningar. Detta måste de i viss mån kompensera för med annan taktik, 
förslagsvis hytta med kryckan mot farligt nära fordon… 
 
Även faktorn kolonn eller fritt körande fordon minskar den accepterade tidsluckan för 
fotgängaren. 
Fordon i kolonn har värdet 2 och fria fordon har värdet 1 i modellen. Det indikerar att ett fritt 
fordon 
minskar tidsluckan (ca 0,5 s.) mindre än ett fordon i kolonn (ca 1 s.).  
 
Faktorerna kön och väntetid har ett nästan helt symmetriskt konfidensintervall kring noll. 
Statisktigt 
innebär det att faktorn inte påverkar fotgängaren alls då han korsar gatan map den accepterade 
tidsluckan.. Dessa faktorer måste då enbart bero på individen, givet att våra fältmätningar har 
gett realistiska resultat. Det är förvånande att väntetiden inte påverkar då litterturen pekar på 
ett samband mellan väntetid och den accepterade tidsluckan. 
 
Nedan presenteras en regressionsmodell där vi tagit bort de faktorer vars konfindensintervall 
passerade noll. Förutom dessa faktorer tog vi även bort åldersparameter 2 trots 
konfidensintervallet inte passerade noll. För att kunna representera alla åldersgrupper korrekt 
måste bägge åldersparametrana vara med och därmed var det lämpligare att ta bort faktorn 
helt. Dessutom påverkade varken ålder 1 eller ålder 2 den accepterade tidsluckan nämnvärt. 
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När vi beräknade den nya regressionsmodellen fick vi ett 95% konfidensintervall med 495 fall 
enligt nedan:  
 

    
   Undre gräns  Övre gräns 

 
X1= Grupp     -2,483   0,149 
X2= F/K      3,867   4,638 
X3= Gångtid     -1,023   0,029 
K= -1,167      0,618   1,380 
 
och modellen blev: 
 

( ) 321 999,0497,0252,4 XXXKsT +−+=  
 
I denna modell blev 2R = 0,559 och Adjusted 2R =0,556 vilket är lite mindre än den första 
modellen. Modellen förklarar variationen lite sämre än första troligtvis p.g.a. att den har färre 
ingående variabler. Men om man jämför antalet variabler som man behöver känna till i de 
olika modellerna så är den senaste klart mindre informationskrävande. 

5.8 Slutsatser om faktorer och samband 
 
När examensarbetet började hade vi en hypotes om varje faktor och samband baserat på  
befintlig litteratur. Hypotesen beskrev det förväntade resultatet av att mäta och analysera 
faktorn och det vi ansåg vara relevant. Hypotesen avspeglade även hur vi förväntade oss det 
slutgiltiga resultatet och i vilken form de skulle presenteras i. Efter att ha genomfört 
examensarbetet och analyserat nedan faktorer och samband följer nedan en kort och 
översiktlig resultat sammanfattning.  

5.8.1 Faktiskt accepterad tidslucka 
 
Hypotes: Ett mål var att visa fördelningarna av olika tidsluckor bland de studerade 
fotgängarna och även se hur tidsluckan påverkas av andra faktorer.  
Resultat: Fördelningen av tidsluckor skilde sig markant mellan de olika mätplatserna. Dock de 
enda faktorer som påverkade tidsluckan nämnvärt var grupp och gångtid. 
 

5.8.2 Tidslucka mellan fordon 
 
Hypotes: Faktorn avgör fotgängarens accepterade tidslucka. Kortare tidslucka mellan fordon 
kan göra att fotgängaren accepterar kortare tidslucka eller ökad fördröjning. 
Resultat: När denna faktor ändrades mellan olika mätpass så ökade eller minskade ofta även 
fotgängarflödet, d.v.s. det blev kortare eller längre tid mellan varje fotgängareankomst. Därav 
är det svårare att klart se detta samband men den allmänna trenden är i alla fall att antagandet 
är korrekt men det finns undantag. 
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5.8.3 Fordonens avstånd till fotgängaren 
 
Hypotes: Det kan vara intressant att se fördelningen av olika avstånd bland fotgängarna. 
Resultat: För fördelningen av avstånd mellan de olika kön- och åldersgrupperna är 
skillnaderna marginella. De yngsta och äldsta grupperna präglas av få mätfall. Vidare har de 
fotgängare med extremt korta luckor, under 5 s, väldigt korta avstånd till fordonen (5-20 m) 
medan de övriga, 5-15 s uppvisar direkt inga skillnader utan i snitt har de samma avstånd till 
fordonen.  
 

5.8.4 Fordonshastighet 
 
Hypotes: Ett intressant alternativ till fördelningen av tidsluckor är att istället visa 
fördelningarna av avstånd för respektive hastighetsklasser.  
Resultat: Vi tyckte att fördelningen av tidsluckor visade interaktionen på ett tydligare sätt så 
vi valde att inte visa hastighetsdiagram. För hastigheten verkar det råda samma förhållande 
som för avståndet och skillnaden mellan könen är marginell. För de med tidsluckor mellan 5 
till 15 s är hastigheten i snitt samma medan de som med luckor mindre än 5 s går ut framför 
fordon med låg hastighet.  
 

5.8.5 Fotgängarnas kön 
 
Hypotes: Vår hypotes här var att män, främst yngre och medelålders, oftare tenderar vara 
mera aggressiva och i genomsnitt acceptera kortare luckor än kvinnor. 
Resultat: Skillnaden mellan könen är marginell, i alla fall för medelåldersgruppen, även när 
det gäller de extremt korta luckorna. 
 

5.8.6 Fotgängarnas ålder 
Hypotes: Rent intuitivt borde yngre visa upp ett mera aggressivt och otåligt beteende medan 
äldre borde ta det lugnare. 
Resultat: Om man tittar på de extremt korta luckorna så domineras de av medelålders. Det är 
svårt att dra några klara slutsatser om övriga grupper förutom att antalet mätfall som tillhör 
dem är få. 
 

5.8.7 Fotgängarnas väntetid 
 
Hypotes: Yngre/medelålders och framförallt män borde ha lägst gränsvärde för sin väntetid 
och uppvisa ett otåligare beteende än de övriga. 
Resultat: Antalet fall med registrerad väntetid var relativt få speciellt vid obevakade.  
Generellt så hade de fotgängare med väntetid kortare accepterad tidslucka och antalet kvinnor 
med väntetid var fler än antalet män. Men den viktigaste slutsatsen är att fotgängare vid 
obevakade övergångställen har väldigt lite väntetid, där är det fordonen som får vänta. 
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5.8.8 Fotgängargrupper 
 
Hypotes: Skiljer sig väntetider, tidsluckor m.m. mellan de som ingår i en grupp gentemot dem 
som inte gör det.  
Resultat: Vid de obevakade övergångställena hade de som gick i grupp klart kortare tidslucka 
och väntetid än övriga. Tvärtom blev det vid Tule Torg vilket kan bero på att antalet mätfall 
blev få. 
 

5.8.9 Ankomstfördelning mellan fotgängarna 
 
Hypotes: Kan vara intressant att se hur ankomstfördelningen av fotgängarna påverkar övriga 
faktorer. 
Resultat: Det är svårt att se något klart samband här. Undantaget är vid Svedengatan där  
andelen fotgängare som går i grupp samt går ut framför stillastående fordon verkligen 
accelererar med fotgängareflödet (större fotgängareflöde leder till tätare ankomstfördelning 
mellan fotgängarna). 
 

5.8.10 Fotgängareattribut 
 
Hypotes: Att undersöka hur attribut påverkar andra faktorer. 
Resultat: Även här blev antalet fall få men på de obevakade platserna kan man se en svag 
tendens att de med attribut har längre tidsluckor. Dock blir det tvärtom på Tule Torg. 
 

5.8.11 Fotgängarnas gånghastighet 
 
Hypotes: Att se om de samband vi sett under litteraturinventeringen för att beräkna 
tidsluckorna med stämmer med de uppmätta värdena samt se hur gånghastigheten eventuellt 
påverkar andra faktorer. 
Resultat: I litteraturdelen redovisades ett par olika modeller för accepterad tidslucka som vi 
hittad dels i den litteratur vi läst samt även på Internet. Vi valde att jämföra två av dessa med 
våra uppmätta värden. De modeller vi valde är de som benämns som modell 1 och modell 2. 
Dessa är ganska likartade och de säger att den accepterade tidsluckan är den tid det tar för 
fotgängaren att gå över gatan plus en reaktions/avsökningstid. Enda skillnaden mellan dem är 
att modell 1 har en sådan reaktions/avsökningstid på en sekund medan modell 2 har tre s. 
Resultatet blev att modell 2 gav tidsluckevärden som bättre överenstämde med våra uppmätta 
på samtliga mätplatser än modell 1. Men avslutningsvis ska tilläggas att vi vet inte om dessa 
två modeller avser bara en lucka som en fotgängare med en viss gånghastighet kan acceptera 
eller om de ger minsta accepterade tidslucka.  

5.8.12 Trycknappsbeteende (signalreglerat) 
 
Hypotes: Hur många använder trycknappen? Finns det några klara skillnader i övriga faktorer 
mellan dem som gör det och de som inte gör det?   
Resultat: Väldigt få av rödljusgående använder trycknappen, cirka 7 % och av dem som 
uppfyller tidsluckekriteriet är det ungefär 1 %. 
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5.8.13 Antal grön- resp. rödljusgående (signalreglerat) 
 
Hypotes: Hur stor andel av fotgängarna som använder övergångstället går mot rött? 
Resultat: Andelen rödljusgående vid Tule Torg under våra mätningar var ungefär 22 %.  
 

5.8.14 Trafikflöden 
 
Hypotes: Det finns en rad intressanta samband gällande flöden och vi har som ambition att se 
om våra mätningar ger samband som stämmer med dessa.  
Resultat: Trafikflödena var över lag ganska låga och konstanta. Vid Svedengatan där det var 
mest variation såg man dock tydligt hur andelen fotgängare som går ut framför stillastående 
fordon kraftigt ökade med fordons- och fotgängareflödet. 
 

5.8.15 Fordonens ankomstmönster 
 
Hypotes: Varje fordon som interagerar med en fotgängare ska klassificeras som fritt eller i 
kolonn enligt tidigare redovisat definition. 
Resultat: Även här var det Svedengatan som uppvisade mest variation. När fordonsflödet 
ökade, ökade också andelen fotgängare som interagerade med fordon i kolonn. 
 

5.9 Slutsats 
 
Accepterad tidslucka för en fotgängare, vilket inkluderar den kritiska, påverkas främst av om 
denne korsar gatan ensam eller i grupp och av fotgängarens gånghastighet. Kön och ålder 
påverkar knappt den accepterade tidsluckan vilket var motsatsen till vad som förväntades.  
 
När trafiken är tät och tidsluckan tenderar att minska påverkar det fotgängaren i den grad att 
den accepterade tidsluckan minskar. Fotgängare som accepterar extremt korta tidsluckor 
under 5 sekunder gör detta endast om fordonshastigheten är lägre än genomsnittet.  
 

5.10  Rekommendation för framtida forskning 
 
Efter att ha genomfört vårt examensarbete vill vi ge rekommendationer för hur ett nytt 
liknande projekt skulle kunna genomföras på bästa sätt. De är baserade på vår egen erfarenhet 
som vuxit fram under arbetets gång. Avslutningsvis finns även tips på säkerhetshöjande 
åtgärder vid övergångsställen för fotgängare baserad på befintlig litteratur samt egna förslag. 
 

5.10.1 Fältmätning 
 
Det finns en rad viktiga faktorer man bör tänka på innan man genomför sina mätningar, där 
mätplatsen är den viktigaste. Vi hade tre mätplatser som både var väldigt olika men samtidigt 
väldigt lika. Vi är ganska nöjda med dessa platsers fysiska utformning med vissa undantag. 
En sak man bör tänka på är vilka olika sätt en fotgängare kan ta sig över gatan. T.ex. vid Tule 
Torg och Svedengatan fanns det busshållplatser precis innan övergångstället. Speciellt vid 
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Tule Torg sneddade många fotgängare från busshållplatsen till mittrefugen. Vid St. Larsgatan 
fanns det inga busshållplatser däremot så genade många ändå direkt från trottoaren innan eller 
efter övergångstället. Positivt med Tule Torg var att det mellan körfälten fanns ett staket som 
sträckte sig ganska långt på bägge sidor om övergångstället och på så sätt tvingade fotgängare 
att passera mellan dessa. Därigenom blev antalet fotgängare som genade ganska begränsat. 
Vad gäller trafikflöden lämnade våra mätplatser mer att önska men sådan var ju verkligheten. 
Vi hade gärna sett att det varit mer fotgängare vid Tule Torg och mindre fordon vid 
Svedengatan. Hur länge man ska fältmäta är en annan viktig fråga. I vårt fall hade vi gärna 
mätt längre tid vid varje mätplats, t.ex. en vecka eller två, annars kan antalet giltiga mätfall bli 
få. Då hade vi troligtvis kunnat avgöra om de förväntade sambanden stämde eller inte, istället 
för som nu enbart se svaga tendenser. Dessutom kanske vi skulle upptäcka nya samband som 
vi inte vetat om innan. Utrustningen är en viktig sak. Det finns en rad kriterier man kan sätta 
upp för en fältmätningsutrustning. Den bör vara tålig, diskret, smidig att ta med och lätt att 
installera vid mätplatsen samt det viktigaste: att den verkligen kan fånga in den information 
man vill ha samt att det är lätt att extrahera informationen ur den.  
 

5.10.2 Tidsluckan 
 
Tidsluckan mellan fotgängare och fordon var relativt enkel att mäta och den ensam kan ge en 
bra bild av förloppet. Det tidsluckor som är intressantast är naturligtvis de riktigt korta. Där 
kan man verkligen se interaktionen mellan de bägge trafikanterna. Om vi hade haft mer tid 
och resurser hade vi försökt att verkligen koncentrera oss på de små luckorna. Målet med 
detta hade varit att verkligen specialstudera interaktionen och se vad som var speciellt med 
hela situationen. Vi skulle försökt hitta vad som kännetecknar de fotgängare som har så korta 
luckor, hur de avsöker området innan de tar de avgörande klivet samt försökt bedöma riskerna 
för eventuella konflikter. Vad vi hittills kommit fram till är att de med korta luckor är både 
män och kvinnor där medelåldersgruppen är den med flest fall. Det skulle vara intressant att 
se om det just slumpade sig vid våra mätningar eller om det generellt gäller för alla platser. 
Även ögonkontakt kan vara en intressant faktor för kortare tidsluckor. Då ser man om föraren 
har uppmärksammat fotgängaren och får en bra uppfattning om förarens avsikter.  
 
Det skulle även vara intressant att studera den minsta accepterade tidsluckan en fotgängare 
har då han korsar gatan. Då behövs information om tidsskillnaden mellan fordon samt om den 
första luckan en fotgängare möter accepteras eller förkastas. En förkastad tidslucka innebär att 
den är mindre än den minsta accepterade tidsluckan. 
 

5.10.3 Fysiska åtgärder 
 
Signalreglerade övergångsställen är säkrare att korsa för en fotgängare om han inte går mot 
röd gubbe. För att reducera antalet fotgängare som går mot rött föreslog Vägverket 
(Årskatalogen, 96) att allrött kan införas vid friliggande signalreglerande övergångsställen. 
Allrött innebär att alla trafikljus visar rött, både för fotgängare och fordon, och slår om till 
grönt till den trafikant som närmar sig övergångsstället. Det ska reducera fotgängarnas 
väntetid och rödljusgående samt minska fordons rödljuskörande. Hur det påverkar flödet är 
dock osäkert och vi har ingen information om det. 
 
För att minimera fotgängarnas rödljusgående kan man även anpassa trafiksignalerna mer efter 
fotgängarnas behov. Ett sådant trafikljus är det engelska PUFFIN trafikljuset. Den minskar 
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väntetiden och ökar gröntiden för fotgängare, men de är dyra att installera och endast ett fåtal 
är i drift. Ett annat alternativ är att utforma fler övergångsställen som vid Tule Torg där ett 
räcke styr fotgängarflödet till övergångsstället så de inte kan korsa gatan i godtycklig punkt. 
Elviks (1995) visar på ökad säkerhet då räcke införs för att styra fotgängare vid 
övergångsställen. Den förväntade olycksminskningen var 20 % för fotgängare. 
 
En annan åtgärd som förslagits (Hamid Rezaie, 1998) är att visa information endast till 
fordonen. Fotgängare ser inte informationen och invaggas då inte i en falsk säkerhet. 
Fotgängaren detekteras automatisk då han kommer till ett övergångsställe och den 
informationen visas för ankommande fordon som då ska bli mer uppmärksamma. Nackdelen 
med ett dylikt detekteringssystem kan vara att fordonen enbart börjar lita till informationen 
och minskar sin koncentration på att avsöka omgivningen. Om systemet en dag går sönder 
eller missar en detektering kan det få katastrofala följder. Vidare bör ett detekteringssystem 
bara införas om föraren har tid att behandla informationen. T.ex. i tät stadstrafik har en förare 
inte mycket extratid över till att ta emot och behandla information då den omgivande trafiken 
kräver nästan hela uppmärksamheten. 
 

5.10.4 Resultatens nytta  
 
När examensarbetet var det ett önskmål från ansvariga inom SINDI-projketet om att kunna 
implementera våra resultat från examensarbetet i en simuleringsmodell. I simuleringen ska 
fotgängare interagera med fordon vid korsingar och övergångsställen.  
 
Vi har skapat olika fördelningar över fotgängarankomster och fordonsankomster baserat på 
våra fältdata. Ett sätt är att fördelningarna och ”slumpa” ut fotgängare och ankommande 
fordon i gatan.  
Om en definition formuleras, som t.ex. definerar vad som är en farlig trafiksiuation, kan man 
simulera i olika givna situationer och analysera fram olycksrisken. Vidare finns fördelningar 
som specifierar t.ex. ålder och kön på fotgängaren samt vilka accepterade tidsluckevärden just 
de har som kan vara användbara om ett övergångsställe domineras av en speciell fotgängar 
typ. 
 
I de fotgängarmallar vi har skapat finns information om alla faktorer direkt kopplat till varje 
specifik fotgängare. Den datan kan användas till vidare analys och för att visa andra 
fördelningar än vad vi har valt att visa.   
 
Vår förhoppning är att våra resultat kommer att vara användbara i dessa kommande 
simuleringar och kunna skapa en mer trafiksäker situation för både fotgängare och fordon vid 
övergångsställen. 
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Bilagor över St. Larsgatan/Ågatan 
 
 
Tidsluckan 
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Antal fotgängare:  352 st. 
Medelvärde:   8,92 s 
20 % percentilen: 5,54 s 
Standardavvikelse: 3,53 s 
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Tidsluckan för män
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Antal fotgängare:  171 st. 
Medelvärde:   8,84 s 
20 % percentilen: 5,26 s 
Standardavvikelse: 3,60 s 
 
 
 
 

Tidsluckan för kvinnor
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Antal fotgängare:  181 st. 
Medelvärde:   8,99 s 
20 % percentilen: 5,83 s 
Standardavvikelse: 3,48 s 
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Tidsluckan för män 0-18
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Antal fotgängare:  13 st. 
Medelvärde:   9,15 s 
20 % percentilen: 4,73 s 
Standardavvikelse: 4,26 s 
 

Tidsluckan för män 18-65+

Tidslucka (s)

15141312111098765432

An
de

l i
 p

ro
ce

nt
 (%

)

14

12

10

8

6

4

2

0

 
 
Antal fotgängare:  143 st. 
Medelvärde:   8,73 s 
20 % percentilen: 5,29 s 
Standardavvikelse: 3,50 s 
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Tidsluckan för män 65+
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Antal fotgängare:  15 st. 
Medelvärde:   9,67 s 
20 % percentilen: 5,67 s 
Standardavvikelse: 4,12 s 
 
 

Tidsluckan för kvinnor 0-18
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Antal fotgängare:  24 st. 
Medelvärde:   9,29 s 
20 % percentilen: 5,96 s 
Standardavvikelse: 3,51 s 
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Tidsluckan för kvinnor 18-65
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Antal fotgängare:  134 st. 
Medelvärde:   9,01 s 
20 % percentilen: 5,91 s 
Standardavvikelse: 3,56 s 
 

Tidsluckan för kvinnor 65+
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Antal fotgängare:  23 st. 
Medelvärde:   8,52 s 
20 % percentilen: 6,05 s 
Standardavvikelse: 3,06 s 
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Medelavståndet för varje tidsluckeklass 
 

Medelavståndet för varje tidsluckeklass
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Medelhastigheten för varje tidsluckeklass 
 

Medelhastigheten för varje tidsluckeklass
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Tidslucka mellan fordonen 
 

Tidsluckan mellan fordonen
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Ankomstfördelning mellan fotgängarna 
 
 

Fördelningen av tidsluckor mellan fotgängarna
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Andelen som går ut vid ett visst avstånd och hastighet 
 
 

Andelen som går ut vid ett visst avstånd och hastiget
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Komplett medelvärdestabell 
 
St. Larsgatan/Ågatan  Timme 1  Timme 2  
Totala antalet fotgängare (st)    389 st 280 st 
Genomsnittlig tidsskillnad i fotgängarankomst (s)     9,2 s 12,8 s 
Antal passerande fordon (st)         412 st 357 st 
Headway för fordonen (s)                       9,0 s 10,0 s 
Fordon i kolonn (%)    18 % 26 % 
Andelen fotgängare med en tidslucka över 15 s (%)  41 % 36 % 
Andelen fotgängare som går ut framför stillastående fordon (%) 23 % 25 % 
Andelen fotgängare, TL (%)   36 % 39 % 
Andelen män som uppfyller TL (%)                  50 % 41 % 
Andelen kvinnor som uppfyller TL (%)              50 % 59 % 
Andelen män 0-18 som upfyller TL (%)  6 %  1 % 
Andelen män 18-65 som upfyller TL (%)  38 % 37 % 
Andelen män 65+ som upfyller TL (%)  6 % 3 % 
Andelen kvinnor 0-18 som upfyller TL (%)  9 % 7 % 
Andelen kvinnor 18-65 som upfyller TL (%)  30 % 45 % 
Andelen kvinnor 65+ som upfyller TL (%)  7 % 7 % 
Tidsluckan TL (s)            9,1 s 9,3 s 
Avstånd TL (m)           31,5 m 34,6 m 
Andelen med avstånd över 55 m TL (%)   52 % 57 % 
Avstånd 15+ (m)              43,3 m (3 fall) 45 m (2 fall) 
Andelen med avstånd över 55 m 15+ (%)         98 % 98 % 
Fordonshastighet TL (km/h)          30,0 km/h 30,4 km/h 
Fordonshastighet 15+ (km/h)        26,7km/h  31,0 km/h  
Väntetid TL (s)             4,5 s 6,2 s 
Väntetid av alla (s)            5,1 s 7,0 s  
Andel i grupp TL (%)         16 % 14 % 
Andel i grupp av alla (%)        28 % 23 % 
Gångtid TL (s)           2,8 s 2,8 s 
Fotgängare med attribut (%)  7 % 11 % 
Fotgängare som interagerar med fordon i kolonn (%)  8 % 4 % 
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Bilagor över Svedengatan 
 
Tidsluckan  
 

Tidslucka för båda könen
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Antal fotgängare:  495 st. 
Medelvärde:   6,97 s 
20 % percentilen: 4,19 s 
Standardavvikelse: 3,09s 
 
 

Tidslucka för kvinnor

Tidslucka (s)
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Antal fotgängare:  280 st. 
Medelvärde:   7,13 s 
20 % percentilen: 4,21 s 
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Standardavvikelse: 3,10 s 
 
 

Tidslucka för män
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Antal fotgängare:  215 st. 
Medelvärde:   6,78 s 
20 % percentilen: 4,16 s 
Standardavvikelse: 3,08 s 
 
 

Tidslucka män 0-18 år
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Antal fotgängare:  59 st. 
Medelvärde:   7,05 s 
20 % percentilen: 4,28 s 
Standardavvikelse: 3,26 s 
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Tidslucka män 18-65 år
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Antal fotgängare:  152 st. 
Medelvärde:   6,64 s 
20 % percentilen: 4,09 s 
Standardavvikelse: 3,05 s 
 
 

Tidslucka män 65+
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Antal fotgängare:  4 st. 
Medelvärde:   7,75 s 
20 % percentilen: - 
Standardavvikelse: 0,957 s 
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Tidslucka kvinnor 0-18 år

Tidslucka (s)
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Antal fotgängare:  77 st. 
Medelvärde:   7,00 s 
20 % percentilen: 4,36 s 
Standardavvikelse: 2,92 s 
 

Tidslucka kvinnor 18-65 år
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Antal fotgängare:  192 st. 
Medelvärde:   7,04 s 
20 % percentilen: 4,08 s 
Standardavvikelse: 3,15 s 
 



 80 

Tidslucka kvinnor 65+
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Antal fotgängare:  11 st. 
Medelvärde:   9,55 s 
20 % percentilen: 7,10 s 
Standardavvikelse: 0,75 s 
 
 
Medelavståndet för varje tidsluckeklass 
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Medelhastigheten för varje tidsluckeklass 
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Tidsluckan mellan fordon 
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Ankomstfördelning mellan fotgängare 
 

Fördelning av tidsluckor mellan fotgängare
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Andelen som går ut vid ett visst avstånd och hastighet 
 

Andelen som går ut vid ett visst avstånd och hastighet
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Komplett medelvärdestabell 
 
Svedengatan Timme 1 Timme 2  Timme 3 
Totala antalet fotgängare (st)   168 st 651 st 574 st 
Genomsnittlig tidsskillnad i fotgängarankomst (s)    20.9 s 5.6 s 5.3 s 
Antal passerande fordon (st)        200 st 353 st 987st 
Tidsskillnad mellan fordonen (s)                      19.3 s 10.9 s 4.51 s 
Fordon i kolonn (%)   18 % 31 % 41 % 
Andelen fotgängare med en tidslucka över 15 s (%) 35 % 12 % 2 % 
Andelen fotgängare som går ut framför stillastående fordon (%) 18 % 38 % 79 % 
Antal fotgängare som uppfyller tidluckekriteriet TL (%)  47 % 51 % 19 % 
Andelen män som uppfyller TL (%)                 33 % 46 % 46 % 
Andelen kvinnor som uppfyller TL (%)             67 % 54 % 54 % 
Andelen män 0-18 som upfyller TL (%) 27 % 27 % 31 % 
Andelen män 18-65 som upfyller TL (%) 62 % 73 % 69 % 
Andelen män 65+ som upfyller TL (%) 11 % 0 % 0 % 
Andelen kvinnor 0-18 som upfyller TL (%) 36 % 25 % 31 % 
Andelen kvinnor 18-65 som upfyller TL (%) 56 % 72 % 69 % 
Andelen kvinnor 65+ som upfyller TL (%) 8 % 3 % 0 % 
Tidsluckan, TL (s)           6.5 s 7.4 s 7.7 s 
Avstånd < 68m TL (m)          41.5 m 33 m 33 m 
Andelen med avstånd över 68 m TL (%)  12 % 10 % 7 % 
Avstånd < 68 m 15+ (m)             saknas 46.4 m 26.2 m 
Andelen med avstånd över 68 m 15+ (%)        100 % 80 % 88 % 
Fordonshastighet, TL (km/h)         26 km/h 21 km/h 20 km/h 
Fordonshastighet 15+ (km/h)       saknas 31 % 67 % 
Väntetid, TL (s)            saknas 4.6 s saknas 
Väntetid, alla (s)           4.2 s 4.5 s 4.7 s 
Andel i grupp, TL (%)        50 % 56 % 47 % 
Andel i grupp, alla (%)       37 % 57% 73 % 
Gångtid TL (s)          2.6 s 2.6 s 2.5 s 
Fotgängare med attibut (%) 7 % 7 % 6 % 
Fotgängare som interagerar med fordon i kolonn (%) 3 % 26 % 65 % 



 84 

Bilagor över Tule Torg 
 
 
Tidsluckan 
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Antal fotgängare:  121 st. 
Medelvärde:   8,27 s 
20 % percentilen: 6,00 s 
Standardavvikelse: 2,64 s 
 

Tidslucka för män
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Antal fotgängare:  76 st. 
Medelvärde:   8,36 s 
20 % percentilen: 6,00 s 
Standardavvikelse: 2,75 s 
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Tidslucka för kvinnor
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1413121110987654

An
de

l i
 p

ro
ce

nt
 (%

)

30

20

10

0

 
 
Antal fotgängare:  45 st. 
Medelvärde:   8,13 s 
20 % percentilen: 6,00 s 
Standardavvikelse: 2,45 s 
 

Tidsluckan för män 0-18

Tidslucka (s)

6

An
de

le
n 

i p
ro

ce
nt

 (%
)

120

100

80

60

40

20

0

 
Antal fotgängare:  1 st. 
Medelvärde:   6,00 s 
20 % percentilen: 6,00 s 
Standardavvikelse: 0 s 
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Tidsluckan för män 18-65
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Antal fotgängare:  55 st. 
Medelvärde:   8,18 s 
20 % percentilen: 6,00 s 
Standardavvikelse: 2,94 s 
 

Tidsluckan för män 65+
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Antal fotgängare:  20 st. 
Medelvärde:   8,95 s 
20 % percentilen: 7,00 s 
Standardavvikelse: 2,16 s 
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Tidsluckan för kvinnor 0-18
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Antal fotgängare:  4 st. 
Medelvärde:   5,75 s 
20 % percentilen: 5,00 s 
Standardavvikelse: 0,96 s 
 

Tidsluckan för kvinnor 18-65
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Antal fotgängare:  29 st. 
Medelvärde:   8,17 s 
20 % percentilen: 6,00 s 
Standardavvikelse: 2,51 s 
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Tidsluckan för kvinnor 65+

Tidslucka (s)
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Antal fotgängare:  12 st. 
Medelvärde:   8,83 s 
20 % percentilen: 6,00 s 
Standardavvikelse: 2,29 s 
 
Medelavståndet för varje tidsluckeklass 
 

Medelavståndet för varje tidsluckeklass
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Medelhastigheten för varje tidsluckeklass 
 

Medelhastighet för varje tidsluckeklass
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Tidslucka mellan fordonen 
 

Tidsluckan mellan fordonen
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Ankomstfördelningen mellan fotgängarna 
 

Fördelning av tidsluckor mellan fotgängarna
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Andelen som går ut vid ett visst avstånd och hastighet 
 
 

Andelen som går ut vid ett visst avstånd och hastighet
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Komplett medelvärdestabell 
 
Tule Torg Dag 1 Timme 1 Dag 1 Timme 2 
Totala antalet rödljusgående (st)   11 27 
Genomsnittlig tidsskillnad i fotgängarankomst (s)    246 s 163 s 
Antal passerande fordon (st)        364 st 359 st 
Headway för fordonen (s)                      10 s 10 s 
Fordon i kolonn (%)   33% 25% 
Andel fotgängare av typ 1 (%) 18% 0% 
Andel fotgängare av typ 2 (%) 0% 0% 
Andel fotgängare av typ 3 (%) 10% 11% 
Andelen fotgängare av typ 4 (%) 72% 89% 
Andelen typ 4 med en tidslucka över 15 s (%) 50% 62% 
Andelen typ 4, går ut framför stillastående fordon (%) 0% 0% 
Andelen typ 4 som uppfyller tidsluckekriteriet TL (%)  50% 38% 
Andelen män som uppfyller TL (%)                 20% 83% 
Andelen kvinnor som uppfyller TL (%)             80% 17% 
Andelen män 0-18 TL (%) 0% 11% 
Andelen män 18-65 TL (%) 0% 44% 
Andelen män 65+ TL (%) 20% 11% 
Andelen kvinnor 0-18 TL (%) 20% 11% 
Andelen kvinnor 18-65 TL (%) 60% 12% 
Andelen kvinnor 65+ TL (%) 0% 11% 
Tidsluckan TL (s)           7,8 s 7,7 s 
Avstånd < 65 m TL (m)            45 m (1 fall) 62.5 m (2 fall) 
Andelen med avstånd > 65 m TL (%)  80% 77% 
Avstånd < 65 m 15+ (m)             saknas saknas 
Andelen med avstånd > 65 m 15+ (%)        100% 100% 
Fordonshastighet TL (km/h)         34.8 km/h  34 km/h  
Fordonshastighet 15+ (km/h)       saknas saknas 
Väntetid TL (s)            13 s (1 fall) 2 s (2 fall) 
Väntetid A (s)           6.2 s  3.3 s 
Andelen som använder trycknapp A (%) 10% 11% 
Andelen som använder trycknapp TL (%) 0% 0% 
Andel i grupp TL (%)   saknas 44% 
Andel i grupp alla av alla rödljusgående (%)          18% (2 fall) 14% (4 fall) 
Gångtid TL (s)          3.5 s (2 fall) 4.4 s  
Fotgängare med attribut (%) 0% 11% 
Fotgängare som interagerar med fordon i kolonn (%) 0% 0% 
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Tule Torg Dag 2 Timme 1 Dag 2 Timme 2 
Totala antalet rödljusgående (st)   95 38 
Genomsnittlig tidsskillnad i fotgängarankomst (s)    70 s 102 s 
Antal passerande fordon (st)        458 st 440 st 
Headway för fordonen (s)                      8 s 8 s 
Fordon i kolonn (%)   29% 29% 
Andel fotgängare av typ 1 (%) 15% 8% 
Andel fotgängare av typ 2 (%) 1% 0% 
Andel fotgängare av typ 3 (%) 17% 16% 
Andelen fotgängare av typ 4 (%) 67% 76% 
Andelen typ 4 med en tidslucka över 15 s (%) 32% 61% 
Andelen typ 4, går ut framför stillastående fordon (%) 5% 4% 
Andelen typ 4 tidsluckekriteriet TL (%)  63% 36% 
Andelen män TL (%)                 62% 80% 
Andelen kvinnor TL (%)             38% 20% 
Andelen män 0-18 TL (%) 0% 0% 
Andelen män 18-65 TL (%) 40% 70% 
Andelen män 65+ TL (%) 23% 10% 
Andelen kvinnor 0-18 TL (%) 5% 0% 
Andelen kvinnor 18-65 TL (%) 22% 10% 
Andelen kvinnor 65+ TL (%) 10% 10% 
Tidsluckan TL (s)           8,3 s 7,8 s 
Avstånd < 65 m TL (m)            54 m  60 m (1 fall) 
Andelen med avstånd > 65 m TL (%)  57% 90% 
Avstånd < 65 m 15+ (m)             saknas saknas 
Andelen med avstånd > 65 m 15+ (%)        100% 100% 
Fordonshastighet TL (km/h)         36.5 km/h  38.7 km/h  
Fordonshastighet 15+ (km/h)       saknas saknas 
Väntetid TL (s)            11.7 s 5 s (3 fall) 
Väntetid av alla (s)           10.2 s  8.5 s  
Andelen som använder trycknapp av alla (%) 10% 3% 
Andelen som använder trycknapp TL (%) 3% 0% 
Andel i grupp TL (%)   20% 20% 
Andel i grupp av alla rödljusgående (%)          14% 13% 
Gångtid TL (s)          5.2 s  4.3 s (4 fall) 
Fotgängare med attibut (%) 6% 7% 
Fotgängare som interagerar med fordon i kolonn (%) 1% 2% 
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Tule Torg Dag 2 Timme 3 Dag 3 Timme 1 Dag 3 Timme 2 
Totala antalet rödljusgående (st)   24 60 46 
Genomsnittlig tidsskillnad i fotgängarankomst (s)    160 s 58 s 82 s 
Antal passerande fordon (st)        609 st 480 st 433 st 
Headway för fordonen (s)                      6 s 7 s 8 s 
Fordon i kolonn (%)   29% 29% 34% 
Andel fotgängare av typ 1 (%) 17% 5% 5% 
Andel fotgängare av typ 2 (%) 4% 0 6% 
Andel fotgängare av typ 3 (%) 17% 18% 19% 
Andelen fotgängare av typ 4 (%) 62% 77% 70% 
Andelen typ 4 med en tidslucka över 15 s (%) 33% 43% 50% 
Andelen typ 4, går ut framför stillastående fordon (%) 13% 4% 0% 
Andelen typ 4 tidsluckekriteriet TL (%)  53% 52% 50% 
Andelen män TL (%)                 75% 68% 62% 
Andelen kvinnor TL (%)             25% 32% 38% 
Andelen män 0-18 TL (%) 0% 0% 0% 
Andelen män 18-65 TL (%) 38% 59% 50% 
Andelen män 65+ TL (%) 38% 9% 13% 
Andelen kvinnor 0-18 TL (%) 0% 0% 0% 
Andelen kvinnor 18-65 TL (%) 12% 23% 25% 
Andelen kvinnor 65+ TL (%) 12% 9% 12% 
Tidsluckan TL (s)           6,6 s 8,9 s 8,0 s 
Avstånd < 65 m TL (m)            31.6 m (3 fall) 41.6 m  49 m  
Andelen med avstånd > 65 m TL (%)  63% 75% 45% 
Avstånd < 65 m 15+ (m)             saknas saknas saknas 
Andelen med avstånd > 65 m 15+ (%)        100% 100% 100% 
Fordonshastighet TL (km/h)         38.7 km/h 36.2 km/h 36.8 km/h 
Fordonshastighet 15+ (km/h)       saknas saknas saknas 
Väntetid TL (s)            10.8 s  10.5 s 9.6 s  
Väntetid av alla  (s)           10.9 s  11.5 s  14.2 s 
Andelen som använder trycknapp av alla (%) 4% 5% 5% 
Andelen som använder trycknapp TL (%) 0% 0% 6% 
Andel i grupp TL (%)   25% 40% 37% 
Andel i grupp av alla rödljusgående (%)          25% 35% 30% 
Gångtid TL (s)          5.7 s (1 fall) 4.4 s 5 s  
Fotgängare med attribut (%) 8% 5% 7% 
Fotgängare som interagerar med fordon i kolonn (%) 0% 0% 0% 
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Fältmätningsplatsbilagor för varje mätplats 
 
 
St. Larsgatan/Ågatan  
 
Typ: Obevakat 
Antal körfält per körriktning: 2 
Mittrefug: Ja.  
Uppströms hinder som kan påverka trafikmönstret (påfarter, övergångställe, rondell etc.): Övergångställe ca. 
42 m innan, T-korsning precis efter det tidigare övergångstället. 
Typ av byggnader omkring: Höga hus på bägge sidor sett från höger. På motstående sida finns hus endast på 
nedströms sida annars öppet. 
Hastighetsbegränsning: 50 km/h 
Övergångställets längd: 4,5 m 
Tidsrymd: Fredag 19/10 kl. 10.30-12.30 samt kl. 13.30-15.30 
Slangarnas placering: Placerade med 3,3 m mellanrum, 42 m uppströms. 
Markeringar: Markering i vägbanan vid närmaste slangen, markering i vägbanan 20 resp. 10 m. från 
övergångstället.  
 
 
Svedengatan  
 
Typ: Obevakat 
Antal körfält per körriktning: 2 
Mittrefug: Ja.  
Uppströms hinder som kan påverka trafikmönstret (påfarter, övergångställe, rondell etc.): Övergångställe ca. 
68 m innan, T-korsning precis efter det tidigare övergångstället. 
Typ av byggnader omkring: Runtomkring övergångstället är det ganska öppet. 
Hastighetsbegränsning: 50 km/h 
Övergångställets längd: 3,7 m 
Vägbredd: 5,2 m 
Tidsrymd: Lördag 20/10 kl. 10.00-11.00 samt kl. 11.30-14.00 
Slangarnas placering: Placerade med 3.3 m mellanrum, 30 m uppströms. 
Markeringar: Markering i vägbanan vid närmaste slangen, markering i vägbanan 15, 30 resp. 50 m från 
övergångstället.  
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Tule Torg i Sundbyberg 
 
Typ: Signalreglerat 
Antal körfält per körriktning: 2 
Mittrefug: Ja. Staket i mitten av vägen och refugen är som en öppning där. 
Uppströms hinder som kan påverka trafikmönstret (påfarter, övergångställe, rondell etc.): Övergångställe ca. 
62 m innan, T-korsning precis efter det tidigare övergångstället där många fordon svänger ut eller vänder i. 
Typ av byggnader omkring: På höger sida av övergångställets ligger Tule Torg. Det finns byggnader på andra 
sidan. 
Hastighetsbegränsning: 50 km/h 
Övergångställets längd: Saknas 
Vägbredd: Saknas 
Tidsrymd: Tisdag 16/10 kl. 07.00-10.00, onsdag 17/10 kl. 11.00-13.00 och 16.00-17.30 samt torsdag 18/10 kl. 
13.00-14.00 
Slangarnas placering: Placerade med 3,28 m mellanrum 10 cm på varsin sida om övergångstället 62 m 
uppströms. 
Markeringar: Markering i vägbanan vid närmaste slangen, markering i vägbanan 42 m. från övergångstället. 
Koner utplacerade vid 30, 20 resp. 10 m. avstånd från övergångstället. 
 
 


