
Department of Science and Technology Institutionen för teknik och naturvetenskap  
Linköping University Linköpings universitet

gnipökrroN 47 106 nedewS ,gnipökrroN 47 106-ES

LiU-ITN-TEK-G--15/061--SE

Riktlinjer för
övergångsställen som en 
framkomlighetsåtgärd för

fotgängare
Josefin Hellberg

Emelie Palmberg

2015-06-03



LiU-ITN-TEK-G--15/061--SE

Riktlinjer för
övergångsställen som en 
framkomlighetsåtgärd för

fotgängare
Examensarbete utfört i Logistik

vid Tekniska högskolan vid
Linköpings universitet

Josefin Hellberg
Emelie Palmberg

Handledare Anders Peterson
Examinator Carl Henrik Häll

Norrköping 2015-06-03



Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Josefin Hellberg, Emelie Palmberg



Sammanfattning 
Detta projekt genomförs i samarbete med Trafikverket i Eskilstuna. Genom att studera 

övergångställen och dess påverkan på fotgängares framkomlighet ska kriterier tas fram för när 

övergångsställen behöver anläggas. Programmet Arc Map kommer att användas inom projektet, 

som verktyg för att kartlägga flöden av trafik och olycksstatistik, för att i sin tur utvärdera hur 

framkomlighetsmöjligheterna ser ut där olycksstatistiken varit hög. 

 

För att minska antalet olyckor och förbättra framkomligheten för fotgängare togs lagen om 

väjningsplikt (zebralagen) fram. Sedan zebralagen infördes har övergångsställen setts som en 

framkomlighetsåtgärd för fotgängare, snarare än en trafiksäkerhetsåtgärd, men det saknas 

fortfarande tydliga krav på i vilka fall övergångsställen är lämpliga som sådan åtgärd. Av denna 

anledning anläggs övergångsställen i dagsläget ganska godtyckligt. 

 

Bakgrunden till att projektet uppstod är bl.a. att Trafikverket i dagsläget saknar tydliga krav för 

när implementering av övergångsställen som framkomlighetsåtgärd är nödvändigt. Vägar, 

gångbanor och övriga framkomlighetsleder som Trafikverket är väghållare för, regleras av 

statliga lagar och förordningar. Dessa styr alla trafikregler på nationell nivå. Trafikverket 

förhåller sig till skriften ”Vägar och gators utformning” (VGU 2004:08) och andra typer av 

regleringar som t.ex. trafikförordningen m.m. vid utformning av övergångsställen. 

 

Observationerna gjordes utifrån inspiration från en italiensk observationsmodell för hur 

övergångsställen observeras ur säkerhetssynpunkt. Detta för att anpassas till denna studie som 

fokuserar på framkomlighet. Anpassningen skedde utifrån den teori som har studerats, samt efter 

vad som ansågs vara viktigt vid utformning av ett framkomligt övergångsställe.  

 

Efter att den teoretiska referensramen och observationer studerats resulterar rapporten i en 

checklista med ifyllbara tabeller. Varje tabell utgör en riktlinje, med tillhörande kriterier. För att 

riktlinjen ska anses lämplig behöver samtliga kriterier uppfyllas. Riktlinjerna inkluderar då 

faktorer som t.ex. utformning, sikt, framkomlighet, trafikflöde, lämplig placering och 

handikappanpassning. Om kriterier inte kan uppfyllas bör eventuellt åtgärder tas i beaktning. 

Dessa åtgärder består då i att diskutera nyttan av att ett övergångsställe anläggs, jämfört med 

kostnaden för att åtgärda kriteriet som inte uppfyllts.  

 
Slutsatsen består av fyra faktorer som studenterna anser är de viktigaste för att uppnå 

framkomlighet för fotgängare. Dessa faktorer är anläggning av hastighetsreducerande åtgärder 

för att sänka bilisters hastighet i anslutning till övergångsställen, öka förutsättningarna för ett gott 

samspel mellan fotgängare och bilister, handikappanpassa övergångsställen samt att anlägga dem 

där framförallt fotgängare med sämre förutsättningar i trafiken tenderar att vistas. Allt för att öka 

förutsättningarna för bilister och fotgängare att uppmärksamma varandra! 
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Abstract 
This project aims to create guidelines for when and where a pedestrian crossing could be used as 

a pass ability measure for pedestrians. By studying crosswalks and its impact on pedestrians, 

pass ability criteria should be developed for when pedestrian crossings are needed. The program 

Arc Map will be used in the project, as a tool to illustrate the flow of traffic and accident 

statistics in maps. Later on during the project, this information will be used to evaluate what the 

accessibility looks like where accidents have occurred. 

 

To lower the number of pedestrian injured at a crossing, the zebra law was conducted. Since it 

was introduced, a pedestrian crossing is used as a pass ability action, rather than a traffic safety 

action, but there is still lack of guidelines, when and where a pedestrian crossing is useful as a 

pass ability action. Therefore pedestrian crossings are constructed quite arbitrarily. 

 

The reason why this project exists is because Trafikverket doesn’t have any guidelines for when 

pedestrian crossings are needed. Trafikverket is responsible of, for example roads, which are 

regulated by laws and constitutions, written by the government. Those laws and constitutions 

regulate all national traffic rules. When new pedestrian crossings are constructed, Trafikverket 

stipulate to the publication “Vägar och gators utformning” (VGU 2004:08) and other regulations 

like “Trafikförordningen”. 

 

The observations are made from an Italian observation model, which explains how to make 

observations of pedestrian crossings and how safe they are. Since this project focuses on 

accessibility, the model had to be adapted for that purpose. The adaption was done after the 

students had studied the theory and decided what is important when a pedestrian crossing is 

established, with focus on accessibility.  

 

The result of the report includes the theory that has been studied and the observations. This lead 

to a check list, containing of tables, which is made to be filled in. Each table represents a 

guideline, with the associated criteria. Every criterion has to be met to make the guideline 

suitable. The guidelines include factors like configuration, traffic flows, suitable location and 

adaptions for disabled pedestrians. If the criteria cannot be met some kind of action should be 

taken into consideration. Before an action is taken into consideration, the benefit of a pedestrian 

crossing has to be compared to the cost of the action.   

 

The conclusion consists of four factors, which the students consider are the most important ones 

to improve pedestrian’s accessibility. These factors are construction of speed reducing measures 

to reduce the speed when a car approach a pedestrian crossing, increase the condition of a good 

interaction between pedestrians and car drivers, adapt crossings to disabled pedestrians and 

locate them near places where pedestrians attend to stay. This aims to improve the possibilities 

for car drivers and pedestrians to pay attention to each other!
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1 Inledning 
Läget idag bland landets övergångsställen är, enligt undersökningar gjorda av Motormännen, 

under all kritik. Undersökningen visar på brister både rörande framkomlighets- och 

säkerhetsaspekter (Motormännen, 2011). Undersökningar gjorda vid Statens väg- och 

transportforskningsinstitut (VTI) visar att det finns en avgörande nyckelfaktor rörande olyckor 
och övergångsställen; kommunikation mellan bilförare och fotgängare (Adlercreutz, 2011).  

Obevakade övergångsställen förbättrar inte trafiksäkerheten, och enligt undersökningar gjorda av 

Transportøkonomisk Institutt i Oslo, uppstår flest konfliktpunkter som involverar fotgängare och 

fordon på övergångställen. Oslos Transportøkonomisk Institutt har dessutom sammanställt 

resultat rörande trafiksäkerheten vid övergångställen från ett trettiotal internationella 

undersökningar. Dessa visar att antalet olyckor involverande fotgängare och fordon är 20-40 

procent högre vid övergångsställen än när fotgängare korsar vägen på likvärdig plats utan 

övergångsställe. Likande forskning har bedrivits i Sverige, med likvärdigt resultat (Wøhlk, 
Sørensen, Loftsgarden, 2010) 

Under en femårsperiod (2005-2010) har 4 775 personer skadats i samband med användandet av 

övergångställen. Av dessa olyckor blev 807 stycken svårt skadade, och 70 personer 

förolyckades. Utsatta grupper är den yngre och äldre delen av befolkningen; 26 procent av de 

skadade var under 20 år vid olyckstillfället och 15 procent var över 65 år gamla. (Motormännen, 
2011) 

För att minska antalet olyckor och förbättra framkomligheten för gående togs zebralagen fram. 

Zebralagen, eller lagen om väjningsplikt för fordonsförare som den i lagtext heter, har tagits fram 

av flera anledningar. Dessa kommer att beskrivas i senare i rapporten, för att skapa förståelse 
kring vad som påverkar utformningen av trafiken. (Eskilstuna kommun, 2015c)  

Bakgrundsmaterial inför införandet av zebralagen finns i rapporten ”Säkra gångpassagen” 

Publikation 1998:108. Denna rapport beskriver analyser och utformning av platser där gående 

korsar körbanan. Sedan ”Säkra gångpassagen” publicerades 1998 har flertalet 

trafiksäkerhetsanalyser och andra undersökningar gjorts i Sverige. Sedan zebralagen infördes har 

övergångsställen setts som en framkomlighetsåtgärd för gående, men det saknas fortfarande 

tydliga krav på i vilka fall övergångsställen är lämpliga som sådan åtgärd. Av denna anledning 
anläggs övergångsställen i dagsläget ganska godtyckligt. 

Enligt efterforskningar genomförda av Eskilstuna kommun och Malmö stad har noteringar 

rörande obevakade övergångsställens påverkan på fotgängarnas beteenden och dess nytta ur ett 

framkomlighetsperspektiv kunnat göras. Bland annat konstaterades att obevakade 

övergångsställen, placerade på gator med ett mindre trafikflöde inte leder till att 

framkomligheten för gående förbättras. Om inte övergångstället funnits, hade fotgängare varit 

mer observant på trafiken och därmed valt att korsa vägen på ett säkrare sätt, och dessutom med 
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tydligare koppling mot målet (dvs. antagligen en kortare väg från punkt A till punkt B). 

Eskilstuna kommun och Malmö stad ser inga uppenbara problem med att fotgängare korsar 

vägen utan ett övergångställe, utan snarare att det har flera fördelar, både ur framkomlighets- och 
säkerhetsperspektiv. (Eskilstuna, 2015) 

Detta projekt genomförs i samarbete med Trafikverket i Eskilstuna. Genom att studera 

övergångställen och dess påverkan på fotgängares framkomlighet ska kriterier tas fram för när 

övergångsställen behövs. Fokus inom projektet ligger i fotgängarnas framkomlighet, inte i att 

öka trafiksäkerheten. Inom projektet kommer fältstudier genomföras och data samlas in. Data 

kommer i första hand att beröra Eskilstuna kommun, därför ges exempel på arbetssätt främst 

hämtat från Eskilstuna, för att senare i arbetet kunna jämföra deras nuvarande arbete med 

riktlinjer och kriterier som detta projekt kommer fram till.  

1.1 Uppdragsgivare 

Trafikverket är en myndighet som ansvarar för den långsiktiga planeringen rörande 

transportsystemen för alla trafikslag. De har även ansvar för byggnation, drift och underhåll av 

statliga vägar och järnvägar. Ytterligare områden som trafikverket ansvarar för är kunskaps- och 

körprov för körkort, taxiförarlegitimationer och trafiktillstånd samt utfärdande av 

yrkeskompetenser. Trafikverket har en omfattande organisationsstruktur med allt från förarprov, 

trafikledning till juridikfrågor och planprövning (Trafikverket, 2014a). 

1.2 Mål 

Målet med projektet är att studera när övergångsställen är lämpliga att implementera, med 

särskild hänsyn till framkomlighet men med trafiksäkerhet i åtanke. Arbetet skall mynna ut i 

förslag på riktlinjer med kriterier för när övergångsställen behövs ur ett 

framkomlighetsperspektiv och hur de bör placeras, beroende på trafikflöden, vägbredder, vägtyp, 

hastighet, antal gående och miljöfaktorer m.m. ur ett fotgängarperspektiv.  

1.3 Frågeställningar 

 Hur har övergångsställen placerats idag, med hänsyn till hastighetsbegränsningar, 

vägutformningar och trafikflöden? 

 Vilka faktorer måste identifieras för att övergångsställen som en framkomlighetsåtgärd 

skall vara lämpliga att införa, ur ett fotgängarperspektiv? 

 Hur påverkas fotgängarna när trafikstrukturen omformas?  

1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet kommer enbart att studera övergångsställens effekter på fotgängare, och därmed 

endast statistik rörande fordon och fotgängare. Analys av trafikflöden kommer endast att 

genomföras i Arc map. Data rörande signalreglerade övergångställen kommer att sorteras bort, så 
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även statistik rörande cyklister. Vidare kommer cykelöverfarter och väjningsplikten som berör 
dessa inte att undersökas. 

1.5 Metodik 

Arbetsgången inom projektet har i en inledande fas bestått utav litteraturstudier av svenska och 

utländska erfarenheter och undersökningar samt samtal med experter inom trafikfrågor, på 

Trafikverket och på Eskilstuna kommun. Utöver det har Arc Map använts som verktyg för att 

kartlägga flöden av trafik och olycksstatistik, för att sedan i sin tur utvärdera hur 

framkomlighetsmöjligheterna ser ut där olycksstatistiken varit hög. På så vis har åtgärdsförslag 

tagits fram och ur dem skall riktlinjer genereras för hur övergångsställen som en 

framkomlighetsåtgärd bör anläggas. 

För att erhålla olycksstatistik, har kontakt tagits med Eskilstuna kommun och STRADA. 

STRADA är en förkortning av Swedish Traffic Accident Data Acquisition och är ett GIS-baserat 

informationssystem som omfattar statistik rörande olyckor och skador inom 

vägtransportsystemet. Statistiken bygger på information som kommer från både polis och 

sjukvård, vilket dels ökar stabiliteten i de informationsunderlag som skapas men som också 

minskar mörkertalet av skadade och skadegraden blir känd. Med hjälp av information som 

hämtas från STRADA kan verksamhet gällande trafiksäkerhet bedrivas. (Transportstyrelsen, 
2015) 

Nationella vägdatabasen (NVDB) har i detta projekt använts till hjälp för att identifiera 

hastigheter, information om väghållare och trafikflöden. NVDB bildades år 1996, på uppdrag av 

regeringen. Idag drivs NVDB av Trafikverket, i samarbete med Sveriges kommuner och 
landsting, skogsnäringen, Transportstyrelsen och Lantmäteriet. (NVDB, 2015) 

Arbetet med att ta fram observationspunkter har tagits fram i Arc Map där resultatet sedan har 

analyserats och diskuterats, som grund för observationerna. Diskussionen inkluderar 

samhälleliga och etiska aspekter som författarna anser bör tas hänsyn vid framtagning av 

riktlinjer. Samhälleliga och etiska aspekter är viktiga att ta hänsyn till för att minimera riskerna 
att den mänskliga faktorn inte tas med i beräkningen vid utformning av övergångsställen. 

1.5.1 Metod för utvärdering av obevakade övergångsställen 

Motormännen (2011) har, som tidigare nämnt, genomfört granskningar av Sveriges 

övergångsställen. Metoden som användes skapades av en systerorganisation till motormännen, 

Automobile Club d´ Italia (ACI) och centrumet för transport och logistik vid universitetet i Rom. 

Metoden bygger en granskning av 22 olika säkerhetsfaktorer som betygssätts på en skala från 0 

till 1. Dessa säkerhetsfaktorer är indelade i fyra olika huvudgrupper; utformning, synlighet dag- 

och nattetid, och tillgänglighet. Betygen från varje huvudkategori delades sedan med en viktad 

formel, för att få fram ett slutbetyg mellan 0 och 1. Viktningen rankar de olika huvudgrupperna 

efter hur betydande de är för om övergångsstället anses vara säkert. Tyngst väger synlighet under 
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nattetid (42 procent), sedan synlighet dagtid (24 procent), utformning (19 procent) och 

tillgänglighet (16 procent).  

1.6 Metodreferens 

Projektet kommer att bygga på delvis ett kvalitativt, delvis ett kvantitativt tillvägagångssätt. Den 

kvalitativa metoden innefattar bl. a. litteraturstudien som har genomförts och observationer, 

medans den kvantitativa metoden används med hjälp av Arc Map och analyser av utdata. Arc 

Map används i ett kvantitativt syfte, för att avgöra utifrån insamlad statistik, vilka punkter som 

bör observeras. Den kvalitativa metodiken används bland annat då observationer tolkas i ett 

teoretiskt sammanhang för identifiera fenomen och karaktäristiska drag (Wallén, 2006), det 

används i fall som kräver förståelse och där resultaten blir tydliga allt eftersom (Eliasson, 2013) 

och de görs ofta i syfte att uppnå resultat gällande grad av trivsel eller livskvalitet (Wallén, 

2006). En fördelar med kvalitativ metodik är att de är flexibla och går att anpassa efter 

situationen och hur undersökningen utvecklar sig efter hand. Ytterligare en fördel är att data och 

material kan inhämtas under så lång tid som undersökningen kräver. Hur mycket data som skall 

inhämtas är valfritt av den som genomför undersökningen och det är även denna person som 

avgör vilken nivå undersökningen skall göras på. Kvalitativ metodik lämpar sig bra i situationer 

som inte kan kvantifieras, så som att mäta trygghet, men sämre i fall då mätningar görs i form av 

siffror (Eliasson, 2013).  

 

Tillvägagångssätten vid kvalitativ metodik är många men de vanligaste är observationer och 

intervjuer. I detta specifika fall kommer vi som genomför undersökningen att agera observatörer, 

mer specifikt deltagande observatörer, vilket innebär att observatören befinner sig i miljön som 

observeras. Den deltagande observatören har ingen naturlig funktionen i den observerade miljön 

men kan agera för att få fram uppgifter som kan beskriva de gjorda observationerna. 

Sekundärdata, rörande trafikflöden och olycksstatistik, kommer att bearbetas i Arc Map, där 

resultatet av denna bearbetning kommer att kompletteras med de observationer som görs på 

valda platser samt teori som reglerar t.ex. lagar, regler och övriga bestämmelser. Vid bearbetning 

av sekundärdata är undersökningsprocessen relevant att ta hänsyn till, då den som samlat in 

materialet kan ha haft egna avsikter med det, varav det är viktigt att vara källkritisk (Eliasson, 

2013).  

1.7 Rapportstruktur 

Rapporten är uppbyggd enligt följande; Först beskrivs nuläget med arbetssätt och metoder som 

används i dagsläget. Sedan följer teorikapitel med viktig bakgrundfakta för att kunna utvärdera 

nyckelfaktorer vid implementering av övergångsställen. Denna teori används sedan som grund 

när checklistan och riktlinjerna skapas. Teorikapitlet är uppbyggt enligt likande struktur som 

efterföljande observationskapitel, för att tydligt redogöra för de olika delar som rapportens 

författare anser relevanta vid undersökning av övergångsställen. Efter teorikapitlet följer ett 

observationskapitel, där utdata från Arc Map samt resultat av observationer redovisas. Resultatet 
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följer efter observationskapitlet, där resultatet, i form av checklistan, redovisas. Slutligen följer 

diskussion kring nuläget, teori samt observationer för att till slut avsluta med slutsats kring vad 

som bör tas hänsyn till då nya övergångsställen anläggs. Om ingen källa anges till bilder som 

används i rapporten, är dessa fotade av författarna själva.  
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2 Nulägesbeskrivning 
I följande kapitel kommer en beskrivning av dagens situation rörande övergångsställen att göras. 
Arbetssätt och regleringar kring implementering och utformning undersöks, som underlag inför 
senare observations-, diskussion, och resultatkapitel  

2.1 Riktlinjer idag 

Vägtrafikförordningen (SFS 2014:1037) framtagen av Transportstyrelsen definierar 

övergångsställen enligt följande; ”En del av en väg som är avsedd att användas av gående för att 

korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med vägmarkering eller vägmärke. Ett 

övergångsställe är bevakat om trafiken regleras med trafiksignaler eller av en polisman och i 

annat fall obevakat.” (Sveriges riksdag, 2014) 

I samband med att väjningsplikten och nollvisionen infördes såg många kommuner över sina 

vägnät. Detta ledde till att flertalet obevakade övergångsställen togs bort, eller ev. omformades, 

för att ha kvar samma grad av framkomlighet, men höja säkerheten. Under åren 2000 till 2003 

minskade antalet obevakade övergångsställen med 14 procent i Sverige, från 43 000 st. till 37 

000 st. Trots att antalet övergångsställen reducerats, finns fortfarande betydligt fler i Sverige än i 

jämförbara länder. Andelen obevakade övergångställen som togs bort från det kommunala 

vägnätet skiljde sig mellan kommunerna, enligt enkätundersökningar som VTI samlat in, från 
kommuner i Sverige. (Thulin, 2007)  

När arbetet med att öka framkomlighet och säkerhet kring obevakade övergångställen 

genomförts har vissa faktorer hafts i åtanke. Faktorer som påverkade planering och 
borttagningen av obevakade övergångsställen lyder enligt följande; 

 Låg utnyttjandegrad 

 Inga tydliga målpunkter 

 Placering på väg med hastighetsbegränsning på 70km/tim 

 Trafikfarlig placering 

 Brist i planering – Övergångsställen placerade för nära varandra 

 Säkerhetsbrister – Placering på för bred väg/gata 

 (Thulin, 2006) 
 

När förändringar kring utformning/placering av obevakade övergångsställen genomförts bland 

kommunerna i Sverige har flertalet kommuner arbetet med inventering av sina övergångsställen. 

Inventeringen har lett till att överflöd av övergångsställen har kunnat konstateras, och även vilka 

övergångsställen som behöver åtgärdas för att uppfylla tänkt framkomlighetsstandard. 

Kommuner använde i stor utsträckning handboken ”Säkra gångpassagen!” som stöd till 

inventeringen, för att bedöma framkomlighet och säkerhet hos de obevakade övergångsställena. 
(Thulin, 2006)   
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Eskilstuna kommun ser övergångställen som en framkomlighetsåtgärd snarare än en åtgärd för 

att höja säkerheten. Övergångsställena bör i första hand anläggas för att underlätta fotgängares 

möjlighet att korsa trafikerade vägar och gator, dvs. öka framkomligheten. (Eskilstuna kommun, 
2009) 

Stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna kommun har tagit fram en policy för tillvägagångssätt vid 

implementering och drift av obevakade övergångsställen. Policyn rörande befintliga 

övergångsställen säger att dessa ska vara tydligt markerade på körbanan och med vägmärken, 

och underhåll av dessa markeringar skall göras. Underhåll ska göras kontinuerligt på befintliga 

övergångsställen för att säkerställa kvaliteten, tillgängligheten och säkerhetsstandarden. (Thulin, 
2006)    

Reglering kring när ett obevakat övergångställe inte skall anläggas har tagits fram. Följande 
punkter beskriver scenarion där obevakade övergångsställen inte skall anläggas; 

 Vägar där hastigheten överstiger 50km/tim, enligt Trafikverkets önskemål. Föreskriften kring 

vägar och gators utformning anger högsta rekommenderade hastighet till 60 km/tim  

 Vägar med mer en ett körfält i samma körriktning (om inte speciella åtgärder tas) 

 Bristande säkerhet, som inte är lösbart med rimliga åtgärder 

 Otillräckligt flöde av fotgängare och/eller trafik 

  

Initiativ till nya obevakade övergångsställen kan tas av allmänheten, nämnden eller 

förvaltningen, dock måste samråd ske med nämnden före ett beslut om det tänkta övergångstället 

ska anläggas eller inte. (Thulin, 2006) 

2.2  Hur utformningen av övergångsställen regleras idag 

Som tidigare nämnt finns inga nationella riktlinjer kring utformning av övergångsställen, men 

flertalet regioner har tagit fram egna arbetssätt. Genom att inga övergripande nationella riktlinjer 

finns, skiljer sig dessa arbetssätt från region till region (Thulin, 2006) Det som regionerna måste 

ta hänsyn till är trafikförordningen, zebralagen och att arbeta aktivt mot nollvisionen, se senare 

kapitel.  

 

Trafikverket förhåller sig till skriften ”Vägar och gators utformning” (VGU 2004:08) vid 

utformning av övergångsställen. VGU innehåller riktlinjer för mått, avstånd, vägmärken och 

markeringar osv.   

 

Skillnader kring hur övergångställen utformas finns, och detta beror på vem som står som 

väghållare för vägen. På vägar som Trafikverkets står som väghållare för, dvs. statliga vägar, 

finns lagar och regler kring utformning som måste följas. Vid utformning av övergångsställen 

måste Trafikverket förhålla sig till VGU. Däremot behöver VGU inte tas hänsyn till på vägar där 
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kommunen står som väghållare. Dock är det vanligt att kommunen gör det ändå för att skapa ett 

säkert och framkomligt vägnät. (Trafikverket, 2015) 

 

Utöver detta finns vissa regler för hur övergångsställen får anläggas, med hänsyn till 

omgivningens faktorer. Om ett övergångsställe är längre än åtta meter bör det antingen 

kompletteras med en refug som är minst två meter bred, gångbanan alternativt trottoaren breddas 

för att förkorta övergångsställets sträcka eller signalregleras (Trafikverket, 2012a). 

 

Fördelen med att anlägga en refug mellan körriktningarna är att passagen sker i två etapper där 

fotgängaren enbart behöver kontrollera en fordonsriktning i taget samt att möjligheten att vila 

halvvägs över vägen ges. En refug bidrar även till ytterligare tid att studera och förstå trafikflödet 

(Trafikverket, 2012a), se bild 1 nedan.  

 

 
Bild 1, Obevakat övergångsställe med refug  

2.3  Utformning av övergångsställen utomlands 

Antalet övergångsställen i Sverige är betydligt högre än i andra liknande länder, så som t.ex. 

England och Norge. Dessa länder har liknande trafikregler som Sverige men andelen 

fordonsförare som släpper fram fotgängare på obevakade övergångsställen är högre än i Sverige. 

I de två exempelländerna prioriteras gator med mycket trafik och ett frekvent flöde av fotgängare 

vid anläggning av övergångställen.  Detta gör att bilisterna blir mer uppmärksamma, vilket är en 

anledning till att övergångsställen verkligen, på fotgängarnas vägnar, fungerar i dessa länder.  

(Eskilstuna kommun, 2015) 
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The Institute of Transport Engineers (ITE) har sammanställt information som kan anses 

användbara för beslutsfattare, då egna kriterier eller riktlinjer utvecklas. Informationen har 

sammanställts från USA, Kanada, Storbritannien, Nya Zeeland och Australien (Lalani, 2001).  

 

För att ett övergångsställe skall övervägas att anläggas i Virginia skall övergångsstället användas 

av minst 20 personer per dag under den mest påfrestande timman, 15 äldre och/eller yngre 

personer eller 60 fotgängare under de fyra, i en följd, mest påfrestande timmarna alternativt om 

platsen är lokaliserad i direkt anslutning till en plats som lockar människor som t.ex. skolor, 

parker, shoppingcenter eller sjukhus m.m. Dessutom bör platsen vara placerad minst 100 meter 

från ett annat övergångsställe och sikten bör vara tillräckligt bra, minst 10 gånger hastigheten i 

feet, där 1 feet = 30,5 cm. (City of Boulder, 2006).  

 

I San Jose bör ett obevakat övergångsställe anläggas om minst 15 personer passerar under den 

mest påfrestande timman på dygnet alternativt minst 25 personer under de två på varandra 

följande mest påfrestande timmar, i direkt anslutning till platser där fotgängare frekvent vistas, 

t.ex. skolor och cirka 300 meter från andra platser som lockar fotgängare, så som t.ex. parker och 

transportmedel m.m. samt där det under de mest påfrestande fem minuterna uppstår mindre än 

fem möjligheter i form av mellanrum för fotgängare att passera övergångsstället utan att hindras 

av ankommande fordon. (City of Boulder, 2006) 

 

Utöver detta kan övergångsställen förbättras ytterligare med hjälp av t.ex. automatiserad 

detektion, gatubelysning, blinkande Belisha beacons, borttagning av filer, bullerlinjer, refuger, 

samt upphöjda övergångsställen (City of Boulder, 2006).   

 

Utformningen av ett obevakat övergångsställe skiljer sig mellan olika länder. I t.ex. 

Storbritannien är sträckan innan övergångsstället är format som ett sick-sack-mönster för att 

uppmärksamma fordonsförarna på övergångsstället som närmar sig. Dessutom är de utrustade 

med något som kallas ”Belisha Beacon”, vilket är stolpar, färgade i svart och vitt om vartannat, 

med en gulfärgad glob högst upp på varje sida om övergångsstället, se bild 2 nedan. Dessa finns i 

syfte att uppmärksamma fordonsförarna ytterligare på obevakade övergångsställen, främst på 

natten, genom att blinka. Denna typ av indikationssystem är även bra i de fall väderförhållanden 

försvårar sikten och de vita ränderna inte syns (Mutabazi, 2008) (Slough Borough Council, 

2012). Reglerna angående fotgängares företräde på obevakade övergångsställen är desamma i 

Storbritannien som i Sverige och regleras av Rule 195, dvs. zebralagen, som inkluderas i The 

Highway Code. Den är likvärdig med Trafikförordningen, och är en sammansättning av 

information, råd, guidning samt obligatoriska regler som gäller för samtliga trafikanter i 
Storbritannien (GOV.UK, 2015). 



14 

 
Bild 2, Utformning av ett obevakat övergångsställe i Storbritannien (Practical test centre, 
2015) 

I Nya Zeeland är rekommendationerna för när obevakade övergångsställen som regleras av 

Zebralagen mycket tydliga. Rekommendationerna anger att ett obevakat övergångsställe inte bör 

anläggas inom 100 meter från ett annat på samma väg eller inom 100 meter från ett signalreglerat 

övergångsställe. De bör heller inte anläggas på vägar där hastighetsbegränsningen är högre än 50 
km/tim eller på vägar som består av flera filer (NZ Transport Agency, 2008). 

För att åtgärda problemet med flerfiliga vägar, kan refuger anläggas. Kan eventuellt anläggas 

med signalreglering, alternativt uppmärksamma övergångsstället mer genom att komplettera det 

med fler vägmarkeringar och andra typer av åtgärder. För att ytterligare underlätta fotgängarnas 

passage över vägen kan trottoarerna i anslutning till övergångsstället utrustas med ramper för att 

lättare ta sig över och framförallt bort från övergångsstället då det har passerat, se bild 7. Denna 

åtgärd bidrar även till funktionsnedsatta trafikanters framkomlighet (NZ Transport Agency, 
2008).  

I Nya Zeeland anger rekommendationerna att sträckan över en väg aldrig bör vara mer än 10 

meter, trots att lagen säger att 15 meter är den maximala sträckan. För att uppfylla detta kan 

trottoarkanten breddas för att minska avståndet och i de fall detta inte är möjligt kan en refug 

anläggas som är minst två meter lång och formad, antingen diagonalt eller som en chikan (NZ 
Transport Agency, 2008), se bild 3 och 4 nedan. 

 

Bild 3, En refug av en diagonal variant (NZ Transport Agency, 2008). 
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Bild 4, En diagonalformad refug (NZ Transport Agency, 2008). 

Den diagonala varianten är användbar, främst i det avseendet att fotgängarna erbjuds möjligheten 

att stå riktade mot trafiken för ökad sikt och kontroll över sin situation. Varianten som är 

chikanformad har fördelar så som att de erbjuder utrymme för räcken och många fotgängare 

ryms samma utrymme. Formen som stoppar fotgängarna från att passera rakt över gör att de 

tvingas passera vägen i två steg. Att utrusta refugen med ett staket är att föredra. Notera i båda 
varianterna att de utgår från vänstertrafik (NZ Transport Agency, 2008). 

På Nya Zeeland kompletteras obevakade övergångsställen med ”Belisha Beacon” för att 

uppmärksamma fordonsförarna på att de ankommer ett obevakat övergångsställe (NZ Transport 
Agency, 2008). 

Utöver detta kan ett obevakat övergångsställe som regleras av zebralagen kompletteras med 

vägmarkeringar som t.ex. en diamantsymbol för att uppmärksamma fordonsföraren på det 

ankommande övergångsstället, en mittlinje, en stopplinje fem meter innan övergångsstället, 

kantlinjer samt gula streckade linjer som anger att fordonsförarna inte får stanna inom en viss 

sträcka före övergångsstället. Förutom detta skall övergångsställen vara upplysta och 

kompletteras med passagepelare, svart- och vitrandiga, vilka kan monteras som de är eller 

ytterligare kompletteras med ett gult blinkande ljus, dvs. samma princip som för ”Belisha 

beacons”. Dessutom måste övergångsstället utrustas med en PW-30-skylt, se bild 5 (NZ 
Transport Agency, 2008). 

 

 
Bild 5, PW-30-skylt (NZ Transport Agency, 2011) 
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3 Teoretisk referensram 

Följande kapitel undersöker teori kring utformning och användning av övergångsställen. 

Regleringar, förordningar osv. beskrivs för en djupare förståelse kring vad som reglerar 

utformning och implementering av övergångsställen.  

3.1  Utformning 

Vägar, gångbanor och övriga framkomlighetsleder som Trafikverket är väghållare för, regleras 

av statliga lagar och förordningar. Dessa styr alla trafikregler på nationell nivå.  (Trafikverket, 

2012b) 

 

Ett övergångsställe markeras med märke B3, i folkmun Herr gårman, se bild 6 nedan. I 

Eskilstuna kommun markeras i de flesta fall början och slutet av övergångsstället med 

kontrastmålade plattor i marken för att underlätta för synskadade som kan avgöra skillnad mellan 
ljust och mörkt underlag (Eskilstuna kommun, 2015). 

 

Bild 6, Väjningsmärke B3 - Övergångsställe  

Ur fordonsförares perspektiv bör övergångsställen anläggas på ett sådant sätt att de har möjlighet 

att sakta ned eller stanna då de har väjningsplikt enligt zebralagen. Trafikmiljön i anslutning till 

övergångsstället skall vara av sådan karaktär att fordon tvingas hålla låg hastighet. Om en 

kollision mellan fordon och passerande fotgängare sker skall fordonet hålla så pass låg hastighet 

att fotgängaren kan hantera kollisionen, dvs. högst 30 km/tim (Göteborgs Stad Trafikkontoret, 

2014) 

3.1.1 Avstånd (total sträcka att gå vid övergång) 

Vid avståndsrekommendationer skiljs vägtyper åt. Huvudgrupperna som vägarna delas in i är 

Primär- och sekundärvägar. Primärvägar är exempelvis vägar av typen huvudled, medans 
sekundärvägar är vägar som ansluter till huvudleden.   

Korsningar med obevakat övergångsställe bör i möjligaste mån utformas med hjälp av 

hastighetssänkande åtgärder. Om övergångsstället placeras på sekundärgata, bör placeringen vara 

med 6 meters indrag från primärgatans körbanekant. Detta för att rymma en ev. väntande 
personbil mellan primärgatan och övergångsstället.  
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Om avstånd på mindre än 6 meter används finns risk att högersvängande fordon, från 

primärgatan till sekundärgatan, som stannar för att släppa fram fotgängare, riskerar att hindra 
rakt framåtgående trafik (VGU, 2004). 

Bredden på nivåsänkt del av övergångsstället behöver för att vara handikappanpassat, vara minst 

90-110 cm.  Bredden på övergångsstället bör utformas efter anslutande gångbanor/vägar, men 

minsta bredd är 2,5 m. Vid övergångsställen som är längre än 8 meter är lämpligt att utföra 
någon/några av följande åtgärder;  

• Dela upp med refug; Bredd på refug; minst 2 meter 

• Signalregleras 

• Från körbanan avvikande vägunderlag 

3.1.2 Refuger 

En refug innebär att fotgängaren endast behöver ta hänsyn till en körriktning i taket, vilket både 

ökar framkomligheten och säkerheten vid övergång. Anledningen att minsta bredd på refug är 

satt till 2 meter är för att barnvagn enkelt ska rymmas (VGU, 2004). 

 

När trottoarer och andra ytor för fotgängare anläggs finns vissa mått, framtagna av Vägverket, att 

gå efter. I tabell 1 nedan redovisas vilka mått en fotgängare med och utan barnvagn, rullstol eller 

fotgängare med ledsagare beräknas behöva (Sveriges kommuner och landsting, 2002).  

 
Tabell 1, Mått för gående (Sveriges kommuner och landsting, 2002) 

Trafikant Bredd (m) Längd (m) 

Fotgängare 0,70  

Fotgängare med 
barnvagn 

0,70 1,70 

Fotgängare med 
ledsagare/ledhund 

1,20  

Rullstol 0,90 1,10 

3.1.3 Kvalitet på väg, markeringar och skyltning 

Åtgärder för att minska antalet förolyckade och skapa en tillgängligare och tryggare trafikmiljö 

var införandet av nollvisionen. Utdrag ur nollvisionen lyder; ”det långsiktiga målet för 

trafiksäkerheten skall vara att ingen skall dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor 
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inom vägtransportsystemet.” Även trafikförordningen har införts i syfte att förbättra trafikläget. 
Mer om dessa lagar och visioner redovisas i senare kapitlet.  

Lagen om väjningsplikt 
Avsikten med lagen var att förbättra framkomligheten för gående. Den avsikten markerar också 

en ändrad syn på övergångsstället från att mer ha betraktats som en trafiksäkerhetsåtgärd till att 

ses som en framkomlighetsåtgärd. Väjningsplikten innebär en skärpning av fordonsförarens 

skyldigheter mot gående vid övergångsställe och det bör inte längre finnas oklarheter om vem 

som skall lämna företräde. I trafikförordningen 61§ sägs följande: "Vid ett obevakat 

övergångsställe har en förare väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just skall gå ut på 

övergångsstället". Innan ändringen löd texten på följande sätt (VTK 1972:603 83 §): "När en 

förare närmar sig ett obevakat övergångsställe skall han anpassa hastigheten så, att han inte 

åstadkommer fara för gående som är ute på övergångsstället eller som just skall gå ut på detta”. 

(VTI, 2001) 

 
Nollvisionen 
År 1997 arbetade riksdagen fram mål med trafiksäkerheten, kallat nollvisionen som lyder enligt 

följande; ”Det långsiktiga målet för trafiksäkerheten skall vara att ingen skall dödas eller skadas 

allvarligt till följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet (nollvisionen) samt att 

vägtransportsystemets utformning och funktion anpassas till de krav som följer av 

detta.”(Regeringen, 1996) 

 

Syftet med nollvisionen är att denna ska agera som riktlinje för det fortsatta arbetet med 

trafiksäkerheten. Tanken med arbetet rörande trafiksäkerheten är att det på sikt ska leda till att 

vägtransportsystemet ska organiseras så att ingen människa förolyckas eller skadas allvarligt vid 

en trafikolycka. (Trafikverket, 2014b) 

 

Problematiken kring utformningen av vägtransportsystemet ligger i att uppfylla alla berördas 

behov. Fokus ligger hos de som anses som de svagaste grupperna, barn, äldre och 

funktionshindrade, när det kommer till utformning av väg- och transportsystemet. Genom att 

t.ex. sänka hastigheterna på vägnät där dessa svagare grupper transporterar sig, höjs säkerheten 

för dessa, vilket är helt i enhet med nollvisionens mål.  

 
Trafikförordningen 
Trafikstrukturen och vägtransportsystemet regleras av lager och mål. Tidigare i kapitlet har 

nollvisionen nämnts, och i detta kapitel beskrivs hur planeringen av trafiken och staden regleras 

av lagar och förordningar.    

 

Nedan följer ett utdrag ur en del av Trafikförordning (1998:1276) 3 kap. Detta kapitel beskriver 

skyldigheter som bilförare har gentemot mot gående, cyklister och mopedförare: 
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60 § Vid ett bevakat övergångsställe ska en förare lämna gående som på rätt sätt gått ut på 

övergångsstället möjlighet att passera. Detta gäller även om föraren får korsa övergångsstället 

enligt trafiksignaler eller tecken av polisman.(Lagen, 2015) 

 

En förare som efter att ha svängt i en korsning ska passera ett bevakat övergångsställe ska köra 

med låg hastighet och har väjningsplikt mot gående som på rätt sätt har gått ut på eller just ska 

gå ut på övergångsstället. Skyldigheten enligt första och andra styckena vid bevakade 

övergångsställen gäller även mot cyklande och förare av moped klass II vid bevakade 

cykelöverfarter.(Lagen, 2015) 

 

61 § Vid ett obevakat övergångsställe har en förare väjningsplikt mot gående som gått ut på eller 

just ska gå ut på övergångsstället….. (Lagen, 2015) 

 

Trafikförordningen, 3 kap. 5 §, säger att; ” Förare som har väjningsplikt skall tydligt visa sin 

avsikt att väja genom att i god tid sänka hastigheten eller stanna.” Dessutom, enligt, 7 kap. 4 §, 

ska; ” Gående som ska gå ut på ett övergångsställe ska ta hänsyn till avståndet och hastigheten 

hos de fordon som närmar sig.” (Lagen, 2015) 

 

Förordningen beskriver i 2 kap. 1 § även hur de särskilt utsatta in trafiken ska behandlas; ” För 

att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med 

hänsyn till omständigheterna. Trafikanten skall visa särskild hänsyn mot barn, äldre, 

skolpatruller och personer som det framgår har ett funktionshinder eller en sjukdom som är till 

hinder för dem i trafiken. En trafikant skall uppträda så att han eller hon inte i onödan hindrar 

eller stör annan trafik.” (Lagen, 2015) 

 
Vägmärkesförordningen 
Vägmärkesförordningen SFS 2007:90 har tagits fram av regeringen, närmare bestämt 

näringsdepartementet (Torstensson, 2007). Detta dokument syftar till klargöra för hur vägmärken 
ska användas.  

Ett utdrag ur 3 § lyder; ”Vägmärken och andra anordningar skall tillsammans med väg- och 

gatuutformningen och dess anpassning till väg- och gaturum ge trafikanten vägledning, styrning 

och information för en effektiv och säker trafik. Vägmärken och andra anordningar skall vara 

utformade och placerade samt i så- dant skick att de kan upptäckas i tid och förstås av de 

trafikanter som de är avsedda för. De får inte sättas upp så att de innebär fara för eller 

onödigtvis hindrar trafikanter. Särskild hänsyn skall tas till barn, äldre och funktionshindrade.” 

Vägmärkesförordningen berör alla typer av märken. Intressant för detta projekt är kategorin 

väjningspliktsmärken under 6 § (Torstensson, 2007). Märket som berör obevakade 

övergångsställen är B3, eller i folkmun Herr – gårman. 
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Trafiken för en attraktiv stad  
Trafiken för en attraktiv stad (TRAST) är en handbok framtagen och finansierad av Trafikverket 

och Sveriges kommuner och landsting, i samarbete med Boverket. Handboken har hittills 

utkommit i två utgåvor, och den tredje är planerad att vara klar våren 2015. TRAST har till syfte 

att vägleda planerare och beslutsfattare i deras arbete rörande trafikfrågor. Handboken beskriver 

faktaunderlag som ska användas som stöd för kommunerna vid beslut om utformning, 

åtgärdsplaner etc. av trafiksystemen och staden. (Trafikverket, 2015) 

 
Transportpolitiska målen 
Målen finns till för att säkerställa en långsiktigt hållbar och samhällsekonomisk 

transportförsörjning på nationell nivå, för invånarnas samt näringslivets skull. De övergripande 

målen ska ta hänsyn till miljö, hälsa och trafiksäkerhet, men även se till att tillgängligheten är 

tillräcklig för invånarna och näringslivet. De olika delmålen innefattar bland annat hänsynsmål, 

som innebär att transportsystemens utformning och funktion ska utvecklas och anpassas så att 

ingen förolyckas eller skadas allvarligt. De ska dessutom bidra till en förbättring vad gäller hälsa 

och miljö för invånarna. Ytterligare delmål rör funktion och tillgänglighet, där målen säger att 

utformningen av transportsystemet ska erbjuda alla en grundläggande tillgänglighet, med god 

kvalitet och användbarhet. Transportsystemet ska enligt tillgänglighetsmålen vara jämställt, dvs. 

uppfylla både män och kvinnors behov.  

 

Genom att exponera fotgängarna ökar bilisternas uppmärksamhet på dessa och på så viss ökar 

sannolikheten för ett ökat samspel dem emellan. På så vis kan systemsynen mellan människa, 

maskin och miljö öka (Hydén, 1998). 

 

Övergångsställens placering avgör hur säkert det kan anses vara. Om det placeras i en korsning 

är det säkrast möjligt, ännu hellre i gångbanans förlängning, då detta ökar förutsättningarna för 

samspel, svängande fordon och fotgängare emellan (Hydén, 1998).  

3.2  Sikt 

Vid övergångsställen skall belysning placeras nära körbanekanten och dessutom vara utformad 

samt ha en ljusstyrka som även underlättar för personer med funktionshinder (VGU, 2004).  

 

Att ett övergångsställe har god standard betyder att fotgängare som håller en hastighet på 1 m/s, 

vilket anses vara långsamt, har tillräckligt lång tid på sig att passera ett övergångsställe när 

fordon inte befinner sig inom siktområdet. För att standarden skall kunna klassas som mindre 

god krävs det att fotgängaren håller en hastighet på 1,4 m/s, vilket anses vara normal 

gånghastighet, samt att bilisten sänker hastigheten. Siktsträckan kan även minska om 

övergångsstället är kortare än åtta meter eller om hastigheten är lägre än 50 km/tim 

(Trafikverket, 2002).  
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Inom siktområdet får trafikanordningar, växtlighet eller snövallar inte finnas som kan skymma 

sikten. Vägmärken bör placeras så att de inte skymmer sikten och minskar möjligheterna för 

fotgängare och bilister att uppmärksamma varandra. Fri höjd under vägmärke bör vara minst 2,1 

meter och som lägst 1 meter från skyltens underkant (Trafikkontoret Göteborgs stad, 2000).  

3.3 Framkomlighet 

Framkomligheten behöver tas hänsyn till vid implementering av övergångsställen. Vad som 

avgör hur väl framkomligheten uppfylls är t.ex. höjdskillnader och andra likande aspekter som 

kan utgöra ett hinder för fotgängare. Även flöden av fotgängare och trafik behöver tas hänsyn 
till, då dessa är viktiga att undersöka för att fastställa behovet av övergångsställen.  

3.3.1 Mått på trafikflöde - ÅDT 

Ett mått som används för att jämföra trafikflöden mellan olika sträckor är årsdygnstrafik (ÅDT). 

Detta mått innebär att ett genomsnitt beräknas, av årets totala dygnstrafik, dvs. summan av 

fordonsrörelser förbi en förutbestämd placering. (Trafikverket, 2011) ÅDT visar flödet på ett 

genomsnittligt vardagsdygn. (Stadsbyggnadsförvaltningen, 2014) 

Enligt VGU är det lämpligt att använda övergångsställen på vägar när ÅDT överstiger 3000 

fordon. Viktigt att undersöka behovet för ev. korsningspunkter, och därefter anlägga 

övergångsställen på dessa om behov finns. (VGU, 2004) 

3.3.2 Trafikflöde 

Undersökningar gjorde av VTI visar effekterna av införandet av väjningsplikt. Enligt dessa har 

väntetiden för gåenden minskat med ca halva tiden, sett till ett medelvärde av den årliga 

väntetiden. För bilisterna däremot, har väntetiderna ökat, både den primära och sekundära 

väntetiden. Den sekundära väntetiden definieras enligt följande; den väntetid det första fordonet 

som stannar/sänker hastigheten för gående orsakar bakomvarande fordon. (Thulin och 

Obrenovic, 2001) 

3.4 Flöden av fotgängare 

Enligt Ekmans undersökningar (1997) använder flest fotgängare sig av övergångsställen 

placerade i korsningar (41 procent). Andelen fotgängare som korsar trafiken på plats utan 

övergångsställe är enligt samma studie, relativt hög (21 procent). I en litteraturstudie diskuterar 

Ekman faktorn att flest fotgängarolyckor sker på övergångsställen, vilket behöver tas med i 

beaktningen vid planeringen av underhåll rörande befintliga övergångsställen, men även vid ev. 

nybyggnation.  

 

I dagsläget finns inga tydliga riktlinjer för hur högt flödet av fotgängare ska vara för att ett 

övergångsställe ska vara behövligt. Detta har dock andra länder satt en gräns för då nya 

övergångsställen skall implementeras, se kapitel 2.3.  
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3.5 Lämplig placering 

Ökad uppmärksamhet mellan fotgängare och övriga fordon kan leda till mer samspelta 

trafikanter, vilket förhoppningsvis leder till färre skadade i trafiken, både fotgängare och fordon. 

Att planera och analysera vilka övergångställen som behövs, för att främja framkomligheten, gör 

att övergångställen som anses överflödiga kan tas bort. Arbete med färre övergångställen bidrar 

enligt undersökningar till en ökad grad av uppmärksamhet på de kvarvarande. Detta kan minska 
framkomligheten för fotgängare, men ge en ökad grad av säkerhet. (Eskilstuna kommun, 2009)     

Att implementera övergångsställen i trafiken kan ge vissa negativa effekter. Dessa berör både 

framkomligheten och säkerheten för fotgängare och trafikanter. Vid övergångställen upplevs en 

så kallad falsk trygghet, då fotgängare tar för givet att bilisterna ska lämna företräde. Detta kallas 

riskkompensation och innebär att om trafikanten upplever en trafiksituation som säker uppträder 

denna mer nonchalant. Det motsatta kan innebär att trafikanten blir mer säkerhetsmedveten i en 

situation som upplevs som mindre säker. Ca 30 procent av alla förare lämnar inte företräde, 

vilket i värsta fall kan leda till en olycka. Den falska tryggheten hos fotgängarna, och beteendet 

att inte stanna hos förare bidrar till att antalet olyckor är dubbelt så många vid ett övergångställe, 

som vid en likvärdig korsning utan övergångställe. Ytterligare svårighet vid ett övergångställe är 

kommunikationen och samspelet mellan förare och fotgängare. I många fall är det svårt för 

fotgängare att bedöma om föraren sänker farten alternativt tänker stanna eller inte, precis på 

samma sätt som att det ibland är svårt för föraren att avgöra om fotgängaren har för avsikt att 
korsa övergångsstället eller inte (Hydén, 1998). 

Enligt trafikverket har VGU en rekommendation att övergångsställen inte anläggas om 

hastigheten överstiger 60 km/tim, men Trafikverkets arbetar efter egen rekommendation på max 
50 km/tim (Hultmar, 2015) 

Fotgängares beteende avgörs även av mellanrum mellan två ankommande fordon. Faktorer som 

påverkar huruvida fotgängare väljer att passera ett övergångsställe eller inte är t.ex. ålder, antalet 

förekommande möjligheter att passera, antal förekomster av störningsmoment storlek på 

mellanrum samt fordonens hastighet. Det tidsspann som de olika åldersgrupperna accepterar 

redovisas nedan i tabell 2 (Raghuram, Vedagiri, 2003). 

 

Tabell 2, Medelvärde på mellanrums accepterade tidsåtgång (sekunder) för olika 
åldersgrupper. 

Ålder Minimum Medel Maximum 
Unga 1,9 3,8 6,0 
Medelålders 1,8 3,5 6,5 
Äldre 2,7 4,7 6,4 
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3.6 Handikappanpassning 

Att känna trygghet innebär att en känsla av att säkerhet och att vara fri från rädsla och obehag 
infinner sig (Maslow, 1954). För mer utsatta grupper, som t.ex. äldre och funktionsnedsatta, 
handlar trygghet i trafiksammanhang om att kunna genomföra hela resan utan hinder. 
 
En viktig faktor vid utformning av ett övergångsställe är att det skall kunna användas av alla, 
såväl rörelsehindrade som synskadade (Södertälje kommun, 2015) och samtidigt erbjuda 
bilisterna bästa möjliga framkomlighet (Trafikkontoret Göteborgs stad, 2000). Överlag beror 
samtliga fotgängares framkomlighet, oberoende av förutsättningar, på: 
 

• Detaljutformningen; att den är speciellt anpassad för funktionshindrade fotgängare, vilket 

underlättar för alla.  

• Fotgängares väntetid vid passage över väg; att tidsluckan mellan bilar är godtagbar.  

 

 

 
Bild 7, Utformning av ett handikappanpassat övergångsställe (Filipstads kommun, 2010) 

 

För att ett övergångsställe skall vara handikappanpassat för olika funktionshinder kan det krävas 

att trottoarkanten som ligger i anslutning till övergångsstället är delvis nedsänkt med ramp och 

delvis upphöjt för att tydligt markera för synskadade var övergångsstället börjar och slutar, se 

bild 7 och bild 8 (Filipstads kommun, 2010). Taktila plattor, dvs. vita plattor i anslutning till 

övergångsstället finns i två varianter. Sinusplattorna, agerar riktning fram till övergångsstället 

och avslutas med vita kupolplattor som markerar att fara kan uppstå (VTI, 2013). Utformningen 

bör se likadan ut, oavsett om övergångsstället är signalreglerat eller inte och övergångsstället ska 
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ha förstärkt belysning (Filipstads kommun, 2010). Att avfasningen är 1:12 innebär att lutningen 

är 8,3 procent (4,76°) och att höjdskillnaden är högst 0,5 m (Västra Götalandsregionen, 2004).  

 

 
Bild 8, Rekommenderade mått vid utformning av handikappanpassat övergångsställe 
(Filipstads kommun, 2010) 
 

Även en refug underlättar, vilken skall vara minst två meter bred. Vägunderlaget bör dessutom 

motsvara det som finns på gångbanan intill övergångsstället, se bild 8. Om kantstöd inte finns 

bör underlagets ytstruktur vara tydligt avvikande mot den övriga körbanans, se bild 9 för att se 

hur både kantstöd och avvikande ytstruktur ser ut. Detta gäller både gångytans anslutning till 

vägbanan samt refugen. Viktigt är att utformningen ser likadan ut på båda sidor om 

övergångsstället (Filipstads kommun, 2010). För att underlätta för synskadade bör en pollare, se 

bild 8, som visar riktningen (VTI, 2013), alternativt en akustisk ledfyr i en pollare med ljud 

anläggas, då det utgör en tydlig referens för var övergångsstället börjar (Filipstads kommun, 

2010).  
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Bild 9, Refug med kantstöd i gångriktning samt avvikande ytstruktur (Filipstads kommun, 
2010) 
 

Övergångsställen skall utformas efter gåendes behov och anläggas i anslutning till 

kollektivtrafikhållplatser, skolor, äldreboenden och liknande allmänna anläggningar där många 

människor med begränsade förutsättningar tenderar att vistas. Detta skall då göras i kombination 

med fartdämpande åtgärder för högst 30 km/tim (vid skolor och äldreboenden) (Göteborgs Stad 

Trafikkontoret, 2014).   

3.7 Hastighet 

Tidigare forskning som användes för att belysa trafikproblem vid införandet av nollvisionen 

beskriver problemen som högre hastighetsbegränsningar för med sig.  Regeringens proposition 

beskrev människans fysiska förutsättningar, samt hur dessa påverkas av yttre våld som uppstår 

vid trafikolycka. Propositionen beskrev vikten av att dessa fysiska förutsättningar bör vara 

förutsättning vid utformningen transportsystemet. Data som beskrevs i propositionen visade att 

en fotgängare har 80 procents risk att förolyckas, om denna blir påkörd i en hastighet av 50 

km/tim, jämförelsevis mot 10 procent risk att förolyckas om hastigheten är 30 km/tim. 
(Lindberg, 2012)  

Studier visar att utöver hastigheten som fordonet färdas i, påverkar fotgängarens ålder utgången 

av den ev. olyckan. Oftast inträffar dödsolyckor på vägar med en hastighetsgräns på 50 km/tim 

eller mer, och de värst drabbade vid en olycka är de äldre åldersgrupperna. Skaderisken för 

personer över 65 år är tio gånger så stor på en väg med en skyltad hastighetsbegränsning på 
50km/tim, jämfört med personer upp till 44 år. (Lindberg, 2012) 

3.7.1 Hastighetsreducerande åtgärder 

Upphöjda övergångsställen är främst lämpliga där fordon tenderar att överskrida hastigheterna. 

De bidrar till att sänka hastigheterna och ger därmed en ökad säkerhet både för fordon och för 

fotgängare. Upphöjningen ger dessutom att fotgängarna syns tydligare för ankommande fordon, 
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vilket ger en ökad framkomlighet för fotgängare.  Effekter av att använda upphöjda 

övergångsställen som hastighetsreducerande åtgärd ger enligt undersökningar 

(trafficcalming.org) en minskning av olyckor på 45 procent, och en hastighetsreducering på 18 
procent.  

Andra åtgärder som kan tas i beaktande är hur hastigheten kan regleras av infrastrukturen. Detta 

kan åtgärdas genom att exempelvis anlägga övergångsstället på en upphöjning, i form av t.ex. 

gupp, platå eller vägkudde, vilket är den mest effektiva metoden för hastighetsreducering. 

Skillnaden mellan dessa tre möjliga åtgärder är att ett gupp sträcker sig som en upphöjning över 

hela vägbanan, en vägkudde är ett upphöjt område som bara sträcker sig över en del av 

vägbanan, vilket ger utryckningsfordon möjligheten att passera med hjulen på varje sida, och en 

platå är en lång upphöjning med ramper på varje sida. I allmänhet är vertikala åtgärder en bra 

metod för att för att uppnå hastighetsbegränsningar. Syftet med dem är att obehaget för förarna 

skall vara litet då hastigheten hålls men öka dramatiskt då fordonets hastighet överskrider 

hastighetsgränsen.  

 

Det finns olika typer av hastighetsreducerande åtgärder som har olika effekt, som t.ex. bredare 

trottoar, skiftande beläggningar, dvs. skapa en upplevelse av vertikalt eller horisontellt hinder, 

och bullerräfflor. Även avsmalnande av väg, vilket innebär att trottoarkanterna antingen breddas 

eller refug mellan körriktningarna anläggs så att vägbanan smalnas av och chikan, dvs. att kanten 

på vägbanan utvidgas omväxlande på höger och vänster sida för att skapa en S-formad vägbana, 

är möjliga åtgärder i hastighetsreducerande syfte. Stoppskyltar, hastighetsgräns målad i vägen 

som en påminnelse och varningssignaler är tre andra metoder som också syftar till att reducera 

hastigheten. Vägmarkeringar har visat sig ha positiv effekt på hastighetsreducering, vilket beror 

på att de ger en upplevelse av att hastigheten är högre än vad det egentligen är. Eftersom bilisten 

inte är medveten om effekten kan den bli långvarig. Det har främst visat sig att längsgående 

vägmarkeringar ger en avsmalnande effekt och därmed också hastighetsreducerande, precis som 

markeringar som blir tätare och tätare och ger en illusion av acceleration, vilket därmed gör att 

bilisten saktar ner. Att skapa en upplevelse av en avsmalnande väg är säkrare än att faktiskt 

fysiskt göra vägen smalare (Hydén, 1998).  

 

Automatisk trafiksäkerhetskontroll, som är en typ av automatiskt hastighetsövervakning i form 

av fartkameror, är en välbeprövad metod som har visat sig ha en högre effekt i tätort än på 

landsbygd. Försök att dela upp hastighetsbegränsningar i intervall om 10 km/tim, mellan 30 till 

120 km/tim har gjorts men resultatet visade att hastigheten enbart sänktes med 2 % när 

hastigheten sänktes från 50 till 30 km/tim, jämfört med 50 till 40 km/tim. Shared space är en 

metod som innebär att alla trafikanter samsas om samma yta. Detta är en hastighetsdämpande 

metod som visat sig vara effektiv då trafikanter tvingas hålla låga hastigheter för att minska 

risken för att en olycka uppstår men den har fungerat mindre bra för synskadade som ansett det 

svårt att avgöra bäst lämpade vägen över ytan (Hydén, 1998). 
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4 Observationer 
Observationer har gjorts av obevakade övergångsställen i Eskilstuna. Dessa observationer 
exemplifierar olika typer av situationer där övergångsställen anlagts.  

4.1  Anpassning av metod 

Efter att studerat den italienska modellen (se kapitel 1.5.1) som främst fokuserar på 

säkerhetsaspekten för fotgängare, har vissa ändringar gjorts för att kunna applicera den på 

framkomlighet. Detta har gjorts utan att vikta faktorerna, som t.ex. synlighet av fotgängaren (från 

fordonets synvinkel). Fokus har snarare lagts på hur väl fotgängaren ser ankommande fordon. 

Författarna har använt den italienska metoden som inspiration kring hur observationer av 

övergångsställen kan genomföras, men har inte tagit med aspekter så som viktning av de olika 

faktorerna. Detta för att författarna anser att alla faktorer tillsammans avgör hur framkomligt 

övergångsstället är, och därmed har ingen faktor valts att viktas högre än övriga. En tabell togs 

fram och användes för anteckningar vid observationerna, se tabell 3. Denna tabell bygger på de 

sex huvudgrupperna som anses, efter att teori inom området studerats, ha stor betydelse för 

framkomligheten. De sex grupperna listas nedan, och även vilka olika parametrar som 

observerades under varje huvudgrupp.  

 
Utformning  

• Avstånd (Totalt sträcka att gå vid övergång) 

• Konfliktpunkter (Mellan fotgängare och fordon) 

• Refug för fotgängare 

• Kvalitet på vägunderlag, markeringar samt vägmärken 

Sikt 

• Belysning 
 

• Omgivning som kan påverka (växtlighet, skyltar, skarpa kurvor osv.) 
 
Framkomlighet 

• Höjdskillnader 

• Hinder (parkerade bilar, lyktstolpar, kullersten, vägbula osv.) 

• Bredd på anslutande trottoar 

Trafikflöde  

• Antal passerade fordon per timme 

• Övergångställets effekt på trafikflöde 
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Lämplig placering  

• Närliggande mål (skola, sjukhus, affärer osv.) 

Handikappanpassning 

• Hinder för funktionsnedsatta fotgängare 

4.2  Genomförande av observationer 

Efter att data samlats in och visualiserats i Arc Map (se kapitel 4.2.1- 4.2.4), valdes ett antal 

observationspunkter ut. Dessa punkter baserades på ur vår mening, intressanta data, så som t.ex. 

stort antal olyckor och hastighetsbegränsning. Ytterligare två observationer gjordes efter 

rekommendationer av Eskilstuna kommun och Trafikverket. Flöden av fotgängare och fordon 

har även dessa studeras, data rörande flöden har tillhandahållits av Eskilstuna kommun. Endast 

ett urval av gator och dess flöde har undersökts av kommunen. Därför ligger flödena inte till 

grund för val av observationspunkter, men används som komplement för att undersöka i vilka 

områden högt flöde av fotgängare och/eller fordon finns.  

 

Flöden av fotgängare har mätts av Eskilstuna kommun, under två olika tillfällen. Båda 

mätningarna genomfördes under 6 timmar totalt på den aktuella dagen, mellan kl 06-09 och kl 

15-18. Mätningarna genomfördes på vardagar, en i maj och en i september.  Mätningar av flödet 

av fordon har även de genomförts av Eskilstuna kommun, med hjälp av maskinella mätningar. 

Mätningar av fordonsflödet genomförs två gånger per år, under maj och oktober 

(Stadsbyggnadsförvaltningen, 2014). 

 

Som tidigare nämnt var utgångspunkten för observationsmetoden den italienska modellen. Efter 

anpassning till syftet med denna observation; att studera framkomligheten på olika 

utformningsalternativ, användes tabell 3 vid observationerna. 

 

Tabell 3, Observationstabell 

 
Observationerna ägde rum under en dag (kl 9-15) i maj 2015. Varje övergångsställe observerades 
en gång, och anteckningar fördes kontinuerlig under dagen.  

Gata Utformning Sikt Framkomlighet Trafikflöde Lämplig 
placering 
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4.2.1 Olyckor i tätort 

Informationen om olyckor i tätort har hämtats från STRADA. Genom att implementera 

olyckskoordinaterna i Arc Map skapas en tydlig bild över var olyckorna skett, vilket underlättar 

vid analys av de befintliga övergångsställena. Olyckskoordinaterna visar endast olyckor med 

fordon och fotgängare, som skett på övergångsställen.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 10, Tringlarna visar var olyckor skett i Eskilstuna tätort. 
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4.2.2 Hastigheter i centrum 

Data rörande hastighetsbegränsningar är hämtade från Nationella vägdatabasen (NVDB). Genom 

att illustrera hastigheterna i Eskilstuna ges möjligheten att jämföra hastighetsbegränsningarna, se 

bild 11, med olycksstatistiken i kartan för olyckor i tätort, se bild 10. Detta för att undersöka om 

något samband kan hittas. Hastigheten anges i km/tim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 11, Vägarnas hastigheter är utmärkta med hjälp av olika färger på linjerna 
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4.2.3 Flöde av fotgängare   

Flödet av fotgängare hämtades från Eskilstuna kommun, som har undersökt flödet på utvalda 

stråk i Eskilstunas centrum. Genom att implementera data rörande flöden i Arc Map, kan flödena 

jämföras med tidigare gjorda kartor, för att eventuellt kunna urskilja ett samband, mellan flöde 

av fotgängare, se bild 12, hastighetsbegränsning och olyckor. Flödet anges i antal 

fotgängare/dygn i genomsnitt över ett år.  

 

Bild 12, Flödet av fotgängare på ett antal utvalda stråk i Eskilstuna kommun 
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4.2.4 Flöde av fordon  

Fordonsflöden som användes till Arc Map hämtades från Eskilstuna kommun. Dessa flöden över 

antal passerade fordon visas i kartan nedan. Ytterligare flöden som användes vid observationerna 

hämtades från NVDB.  Att illustrera flödet av fordon i en kartbild, ger en överblick över de mest 

trafikerade vägarna. En jämförelse kan sedan göras mellan flödeskartorna, se bild 12 och 13, 

samt tidigare nämnda kartor, innehållandes olyckor och hastighetsbegränsningar, för att hitta 

eventuella samband. Flödet anges i enheten ÅDT.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 13, Flödet av fordon på ett antal utvalda stråk i Eskilstuna kommun 
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4.3 Val av observationsplatser 

Bilden nedan visar de områden där observationer valdes att genomföras, se bild 14, 15 och 16. 

Ytterligare observationer utanför stadskärnan gjordes, i området Ärla, och även i 

cirkulationsplatsen i Årby. Dessa observationer genomfördes efter samtal med handledare på 

Trafikverket, som tipsade om att göra observationer i dessa områden. De kartor som togs fram, 

med flöden, olycksstatistik och hastigheter redovisas senare i kapitlet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 14, Observationsplatser i centrum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 15, Observationsområde, cirkulationsplats i Årby 



34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 16, Observationsområde i Ärla 
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4.4 Resultat av observationer 

Observationer har gjorts i Eskilstuna kommun och de platser som observerats har valts utifrån de 
resultat som genererats ur Arc Map. Observationerna beskriver exempel på typiska platser där 
övergångsställen placerats.  

4.4.1 Övergångsställe placerat i kurva med mindre bra sikt 

Gata Utformning Sikt Framkomlighet Trafikflöde Lämplig 
placering 

Eskilstuna 

kommun, 

Korsning 

Tullgatan/ 

Hamngatan 

 

40 km/tim 

 

Kommunal 

väghållare 

Lång 

övergångssträcka 

(7 zebraränder på 

vardera sida om 

refugen), placerad i 

kurva med lutning 

i ena änden av 

övergångstället. 

Bra handikapp-

anpassning. 

Dålig sikt 

p.g.a. träd, 

skugga 

och 

placering 

av 

övergång-

ställe i 

kurva. 

Jämnt underlag, bra 

bredd på 

anslutande trottoar 

på ena sidan men 

begränsad på den 

andra pga. en häck.  

Stort flöde av 

både bilar 

och 

fotgängare, 

då det är en 

genomfarts-

led. 

Trafikflöde 

på Tullgatan; 

6891-10161 

ÅDT 

Inget tydligt 

närliggande 

mål.  

 

Detta övergångsställe är placerat i en kurva. I 

kurvan finns en hel del träd och växtlighet som 

orsakar skuggor och skymmer sikten. Eftersom 

vägen har en viss lutning finns det en påtaglig 

risk att bilisternas hastighet ökar då de närmar sig 

övergångsstället, vilket är ytterligare en kritisk 

faktor för fotgängarnas framkomlighet. 

Övergångsstället är långt och är därför utrustat 

med en bred refug med kantstöd. 

Övergångsstället kan anses vara delvis 

handikappanpassat då gångbanan är nedsänkt i 

båda ändar. Det mest kritiska med detta 

övergångsställe är att det är placerat i en kurva. 

Trottoarens bredd begränsas av en häck på ena 

sidan, vilket gör att fotgängarna har färre möjligheter att skydda sig från biltrafiken. Precis i 

anslutning till övergångsstället fanns inget tydligt mål som skulle kunna tänkas locka människor. 

Dock finns t.ex. en idrottsplats i området som däremot kan bidra till ett flöde av fotgängare. 

Detta göra att övergångsstället inte anses ha någon stor betydelse för framkomligheten till något 

specifikt mål.  

Bild 17, Övergångsställe i kurva med 
mindre bra sikt 
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4.4.2 Övergångsställe vid cirkulationsplats 

Gata Utformning Sikt Framkomlighet Trafikflöde Lämplig 
placering 

Eskilstuna 

kommun, 

Hamngatan 

(Vatten-

palatset) 

 

40 km/tim 

 

Kommunal 

väghållare 

Relativt smal 

körbana för 

fordon, 4 

zebraränder på 

vardera sida, inkl. 

refug. Bra 

underlag men 

sämre skyltning. 

Handikapp-

anpassat. 

Bra 

belysning 

och bra 

sikt. 

Körbanan består 

av kullersten. 

Högt flöde 

av fordon, 

vilket ev. 

kan stoppas 

upp p.g.a 

.placering 

vid 

cirkulations

plats. 

Antaget 

flöde 

likande det 

på 

angränsande 

Tullgatan; 

6891-10161 

ÅDT 

Bra 

placering, 

finns 

tydliga 

mål; 

Sportcenter 

och 

badhus.  

 

 
Detta övergångsställe ligger i 

anslutning till en cirkulationsplats, 

vilket kan tänkas bidra till att flödet 

hindras. Dessutom är det aningen 

upphöjt ovanför körbanan och 

underlaget består av kullersten. Båda 

dessa faktorer kan ses som 

hastighetsreducerande åtgärder. Det 

är relativt kort och utrustat med en 

refug med kantstöd. Sikten anses 

vara mycket bra då ingen växtlighet 

eller skyltar skymmer sikten och 

alldeles intill övergångsstället ligger 

ett badhus och sportcenter, vilka 

skulle kunna tänkas locka 

fotgängare att vistas här.  

 

 

 

Bild 18, Övergångsställe vid cirkulationsplats 



37 

4.4.3 Övergångsställe med högt flöde av fotgängare i olycksdrabbat område 

Gata Utformning Sikt Framkomlig-
het 

Trafikflöde Lämplig 
placering 

Eskilstuna 

kommun, 

Nybron 

 

40 km/tim 

 

Kommunal 

väghållare 

Olika längd på 

sidorna om 

refugen (4 och 6 

zebraränder), bra 

underlag. Relativt 

väl handikapp-

anpassat. 

Sämre 

belysning i 

riktning ut 

ur 

cirkulations

-platsen.  

Bra bredd för 

fotgängare på 

övergångs-

stället. 

Högt flöde av 

fotgängare. 

Uppgifter om 

trafikflöde 

saknas, men kan 

antas likvärdigt 

med 

Tullgatan/Hamn-

gatan 

Inget 

tydligt mål 

finns i 

närheten.  

 
 

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Övergångsstället ligger på en väg med högt flöde av fotgängare. Denna väg är dessutom, 

tillsammans med Hamngatan, som båda två binds ihop av en cirkulationsplats, bland de mest 

olycksdrabbade i Eskilstunas tätort. Övergångsstället är olika brett i de olika körriktningarna och 

har en bred refug med kantstöd. Belysningen är sämre ut ur cirkulationsplatsen än in men annars 

anses sikten vara god då växtlighet eller skyltar inte skymmer andra bilister och fotgängare. 

Innan övergångsstället består underlaget av kullerstenar, vilket förutom cirkulationsplatsen skulle 

kunna ha en hastighetsdämpande effekt. Något direkt mål som kan tänkas locka fotgängare 

kunde inte identifieras.  

Bild 19, Övergångsställe med högt flöde av 
fotgängare i olycksdrabbat område 
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4.4.4 Bristfälligt övergångsställe med mindre bra sikt i en fyrvägskorsning 

Gata Utformning Sikt Framkomlighet Trafikflöde Lämplig 
placering 

Eskilstuna 

kommun, 

Korsning 

Djurgårds-

vägen/Carla-

vägen 

 

50 km/tim 

 

Statlig 

väghållare 

Kort refug (4 och 

5 zebraränder), 

slitna 

markeringar men 

bra skyltat. Inte 

nämnvärt 

handikapp-

anpassat.  

Skuggigt

pga.  

mycket 

träd. 

Inga 

höjdskillnader, 

bra vägbredd, låg 

påverkan på 

flödet. Inga 

hastighets-

reducerande 

åtgärder. 

Flödet av 

fordon är 

högt och 

övergångs-

stället är 

placerat på en 

raksträcka. 

Trafikflöde 

enligt 

NVDB; 

8001-12000 

ÅDT 

Placering 

vid 

promenadst

råk intill en 

park men 

inget annat 

tydligt mål. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övergångsstället är placerat i en fyrvägskorsning, vilket kan tänkas distrahera bilisterna. Detta är 

ett exempel på ett övergångsställe som kan anses ha bristfälliga och otydliga zebraränder. Detta 

kan göra det otydligt för bilister att se var övergångsstället börjar men i övrigt är skyltningen bra. 

Sikten kan anses vara skymd då vägen löper genom en allé med ett flertal träd på varje sida som 

skuggar övergångsstället. Vägen har ett högt flöde av fordon men på platsen i sig identifierades 

inget tydligt mål för fotgängare, förutom en park. Övergångsstället är placerat på en 

genomfartsleds raksträcka och är utrustat med en smal refug med kantsten.    

Bild 20, Slitet övergångsställe med mindre bra sikt i en 
fyrvägskorsning 
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4.4.5 Nedgånget övergångsställe på raksträcka 

Gata Utformning Sikt Framkomlighet Trafikflöde Lämplig 
placering 

Korsning 

Ekängsgatan/

Carlavägen 

 

50 km/tim 

 

Statlig 

väghållare 

Slitna 

zebraränder (5 

st), ingen 

refug, reflexer 

på stolpe, 

ojämnt 

underlag, 

ingen tydlig 

handikapp-

anpassning.  

Bra sikt och 

belysning.  

Inga hastighets-

reducerande 

åtgärder. 

Högt flöde av 

fordon. Flöde 

enligt 

NVDB; 

8001-12000 

ÅDT 

Inget 

tydligt mål. 

 
Övergångsstället är placerat på en 

raksträcka, vilket skulle kunna bidra till att 

bilisterna håller en hög hastighet. 

 

Övergångsstället är placerat på en relativt 

smal väg utan anlagd refug. Zebraränderna 

är slitna och kvaliteten på underlaget är 

undermålig då stora gropar har bildats av 

slitage intill övergångsstället. Detta skulle 

kunna utgöra ett hinder för 

funktionshindrade. Sikten är bra och skyms 

inte av omkringliggande faktorer. Flödet av 

fordon är högt och det finns inget tydligt 

mål i närheten som kan tänkas vara särskilt 

intressant för fotgängarna. 

Bild 21, Slitet övergångsställe på raksträcka 
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4.4.6 Slitet övergångsställe med flera mål 

Gata Utformning Sikt Framkomlighet Trafikflöde Lämplig 
placering 

Vasavägen/ 

Stenborgs-

gatan 

 

50 km/tim 

 

Statlig 

väghållare 

Otydlig refug, 4 

och 6 

zebraränder, 

vägmålningar är i 

dåligt skick. Inte 

handikapp-

anpassat. 

Belysning 

är 

godtagbar, 

sikten är 

mindre bra 

p.g.a. 

backkrön 

och bro. 

Körbanans 

underlag är 

spårigt. 

Fordonsflödet 

är högt. Flöde 

enligt NVDB; 

12001- 16000 

ÅDT 

Två tydliga 

mål i 

närheten; 

En förskola 

längre in på 

Stenborgs-

gatan, samt 

Statoil. 

 
Övergångsstället ligger alldeles i 

anslutning till en bensinstation 

och längre in på Stenborgsgatan 

ligger en förskola. Det finns med 

andra ord minst två faktorer som 

skulle kunna locka fotgängare att 

vistas där. Vägen där detta 

övergångsställe ligger har ett 

högt flöde. Zebraränderna är i 

dåligt skick, så är även kvaliteten 

på underlaget. Körbanan är spårig 

och underlaget i anslutning till 

övergångsstället är ojämnt. 

Handikappanpassningen kan 

därmed bedömas som bristfällig. 

Vägen är relativt bred och 

refugen med kantstöd är otydlig. 

Belysning bedöms som godtagbar 

men sikten kan eventuellt 

försämras av att övergångsstället 

ligger på ett backkrön och skyms 

för de bilister som först kör 

under en bro och därefter uppför 

backen mot övergångsstället. I 

övrigt är övergångsstället utrustat 

med bra vägmärken.  

Bild 22, Slitet övergångsställe med flera mål 
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4.4.7 Övergångsställe särskilt lämpat för fotgängare med sämre förutsättningar 

Gata Utformning Sikt Framkomlighet Trafikflöde Lämplig 
placering 

Eskilstuna 

kommun,  

Careligatan 

 

40 km/tim 

 

Kommunal 

väghållare 

5 zebraränder, 

tydliga 

vägmålningar och 

vägmärken. 

Övergångsstället 

har en refug. 

Placerat på 

en 

raksträcka. 

Inga 

höjdskillnader 

eller hastighets-

reducerande 

åtgärder. Bredden 

på anslutande 

trottoar är bra. 

Fordonsflödet 

är högt. Ligger 

i anslutning 

till 

Hamngatan, så 

kan anta 

likvärdigt 

flöde  

Vårdcentralen 

är ett viktigt 

mål. 

Busstation i 

närheten. 

 
 

Övergångsstället ligger i anslutning till 

en vårdcentral dit fotgängare med 

sämre förutsättning kan befinna sig. 

Övergångsstället har med andra ord en 

tydlig målpunkt. På andra sidan vägen 

ligger en park, vilken också skulle 

kunna tänkas locka fotgängare att 

vistas där. Zebraränderna, 

vägmålningarna och vägmärken är 

tydliga. Övergångsstället är placerat på 

en raksträcka och är utrustat med en 

refug med kantstöd. Bredden på den 

anslutande trottoaren är bra och det 

finns inga höjdskillnader, så som 

kanter, som skulle kunna utgöra en 

begränsning för funktionsnedsatta. I 

övrigt finns dock inga 

hastighetsreducerande åtgärder på 

sträckan. Vägen har ett högt flöde av fordon. I närheten ligger dock en busstation, vilket gör att 

det är ett högt flöde av just bussar i området.  
 

I samma korsning noterade vi däremot ett behov av övergångsställe där det idag inte finns något, 

se bild 23. Detta är en av utfarterna för bussar från busstationen, vårdcentralen ligger alldeles i 

anslutning och dessutom är denna övergång lång och gångbanekanterna höga. I anslutning till 

denna plats finns ytterligare två övergångsställen, där ett av dessa skulle kunna flyttas så att 

passage undviks över den stora vägen två gånger. Detta för att öka fotgängarnas framkomlighet. 

Bild 23, Övergångsställe som är särskilt lämpat för 
fotgängare med sämre förutsättningar. Den röda 
pilen markerar platsen för det föreslagna 
övergångsstället. 
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4.4.8 Övergångsställe med tydligt mål och god sikt som är mindre handikappanpassat 

 

 
Detta övergångsställe 

observerades efter tips från 

Trafikverket. 

 

Övergångsstället är placerat 

mellan ett bostadsområde och 

ett litet samhälle med 

tillhörande skola och liknande 

faciliteter, vilket gör att det har 

en viktig funktion i detta 

område. Vägmarkeríngar och 

skyltar är tydligt utmärkta men 

övergångsstället har bara en 

anslutande trottoar på ena 

sidan. Trottoarkanten är 

nedsänkt men i övrigt är det 

inte handikappanpassat. På andra sidan övergångsstället är underlaget ojämnt och det sluttar ner 

för en backe, vilket gör det ännu mindre anpassat för funktionsnedsatta fotgängare. Belysning 

finns intill övergångsstället och det ligger på en raksträcka, vilket skapar goda förutsättningar för 

god sikt. 

Gata Utformning Sikt Framkomlighet Trafikflöde Lämplig 
placering 

Rinkestavägen

- Ärla 

brandstation 

 

50 km/tim 

 

Statlig 

väghållare 

Utformad på 

raksträcka utan 

refug, 6 

zebraränder med 

bra skyltning 

och tydliga 

vägmarkeringar. 

Sikten kan 

anses vara 

bra med 

bra 

belysning. 

Trottoaren är 

nedsänkt men på 

andra sidan är 

underlaget 

ojämnt. Inga 

hastighets-

reducerande 

åtgärder. 

Flöde enligt 

NVDB; 251-

500 ÅDT 

Övergångs-

stället 

fungerar 

som en 

passage 

mellan 

bostäder 

och ett litet 

samhälle. 

Bild 24, Övergångsställe med tydligt mål men är mindre 
handikappanpassat 
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4.4.9 Icke handikappanpassat övergångsställe 

 

 
Detta övergångsställe 

observerades efter tips från 

Trafikverket. 

 

Vid detta övergångsställe finns det 

ingen trottoar på någon av 

sidorna. Underlaget består 

dessutom av grus och är därför 

ojämnt, vilket gör det mindre väl 

anpassat för handikappade 

fotgängare. Övergångsstället är 

placerat utan närliggande tydliga 

mål som skulle kunna locka 

fotgängare dit. Vägmärken och 

vägmarkeringar är tydliga och bra 

men belysning saknas, vilket kan 

försämra sikten. 

 

Gata Utformning Sikt Framkomlighet Trafikflöde Lämplig 
placering 

Rinkestavägen 

 

50 km/tim 

 

Statlig 

väghållare 

Utformat på 

raksträcka utan 

refug, 

zebraränder med 

bra skyltning och 

tydliga 

vägmarkeringar. 

Sikten 

framåt är bra 

men 

övergångs-

stället saknar 

belysning. 

Det finns ingen 

trottoar på 

någon av 

sidorna. 

Underlaget 

bredvid består 

av grus och är 

ojämnt.  

Flöde enligt 

NVDB; 

1001-2000 

ÅDT 

Inga tydliga 

mål 

Bild 25, Icke handikappanpassat övergångsställe 
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4.4.10 Ett hastighetsreducerat övergångsställe 

Gata Utformning Sikt Framkomlighet Trafikflöde Lämplig 
placering 

Köpman-

gatan 

 

30 km/tim 

 

Kommunal 

väghållare 

Tydliga 

vägmarkeringar och 

vägmärken, 

avsmalnande väg 

med upphöjning. 

Vägen där 

övergångsstället är 

beläget har en viss 

lutning. 

Sikten kan 

anses vara 

bra, dock 

finns ingen 

belysning. 

Fram-

komligheten är 

bra då 

upphöjningen är 

lika hög som 

trottoarkanten, 

vilket eliminerar 

kanter för 

fotgängare.  

Mindre väg, 

ca 400 m 

från större 

genomfartle

d 

(Vasavägen; 

Enligt 

NVDB 

flöde på 

12001-

16000).  

Inget tydligt 

mål förutom 

promenad-

stråket längs ån. 

 

 

Detta övergångsställe har inte 

valts utifrån de kartor som 

skapades i Arc Map utan efter 

tips från Eskilstuna kommun på 

ett väl utformat övergångsställe. 

Likande åtgärder som utförts på 

detta övergångsställe, 

förekommer oftast inte på vägar 

där Trafikverket är väghållare. 

Skillnaden på utformning av 

övergångsställen och syftet med 

dessa, beroende på väghållare 

nämns under kapitel 2.2. 

 

Ett av de övergångsställen som 

ligger placerade på 

Köpmansgatan är utrustat med både upphöjning och breddning av trottoar för att skapa en 

avsmalnande effekt. Båda åtgärderna kan benämnas som hastighetsreducerande åtgärder. Vägen 

där övergångsstället är placerat har en viss lutning och bilister skulle kunna tendera att öka 

hastigheten. Vägmarkeringar och vägmärken är bra. Med tanke på att upphöjningen har samma 

höjd som trottoaren elimineras den kant som annars hade uppstått, vilket skapar bättre 

framkomlighet för funktionsnedsatta fotgängare. Sikten är bra men övergångsstället saknar 

belysning.   

Bild 26, Ett hastighetsreducerat övergångsställe 
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Nedan följer en lista på några allmänna noteringar som gjorts vid observationer: 

 

• Många övergångsställen är placerade utan att ett tydligt mål finns för fotgängarna.  

• Fåtalet övergångsställen har hastighetsreducerande åtgärder. 

• Övergångsställen är överlag relativt handikappanpassade med delvis nedsänkt 

trottoarkant men saknar ledstråk och pollare. Detta kan orsaka något sämre 
framkomlighet för funktionsnedsatta fotgängare. 
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5 Resultat 
 De riktlinjer som tagits fram bygger på den teoretiska referensramen, nulägesbeskrivningen 

samt de observationer som gjorts i Eskilstuna kommun. Även inspiration av riktlinjer från andra 

delar av världen har använts, så som t.ex. lämpliga avstånd mellan övergångsställen och antal 

övergångar under rusningstrafik. Riktlinjerna med tillhörande kriterier baseras på hur upplägget 

av observationerna ser ut. Syftet med riktlinjerna är att undersöka hur och när ett eventuellt nytt 

övergångsställe bör placeras och utformas. Varje tabell utgör en riktlinje, med tillhörande 

kriterier. För att riktlinjen ska anses lämplig behöver samtliga kriterier uppfyllas. Om kriterier 

inte kan uppfyllas bör eventuellt åtgärder tas i beaktning. Behovet av ett övergångsställe bör med 

andra ord vägas mot kostnaden för att åtgärda de kriterier som inte uppfylls. Detta kan t.ex. 

utvärderas genom att göra en Cost & Benefit-analys. För beräkning av flöden på en plats utan 

övergångsställe kan antaganden, med omgivningens faktorer som utgångspunkt göras, samt 
observationer av antal passager, trots att övergångsställen inte finns.  

5.1 Samband mellan observationer och utformning av checklista 

Observationerna bygger, som tidigare nämnts, på ett antal olika huvudgrupper, vilka togs fram 

efter inspiration av den italienska modellen. Fokus på de huvudgrupper som användes är 

framkomlighet. Då huvudgrupperna som valdes att studeras vid observationerna togs fram 

inspirerades författarna av den teori som finns sedan tidigare om framkomlighet i trafiken. Detta 

gjorde då att de huvudgrupper som valdes allihop bör utgöra en del var i ett attraktivt 

övergångsställe, i syfte att öka framkomligheten för fotgängare och därför valdes de att 

inkluderas i checklistan. 

 

Nedan följer en beskrivning av varför varje specifik huvudgrupp har valts att inkluderas i 

checklistan. 

 

Utformning inkluderades då denna faktor uppmärksammar ett övergångsställes förutsättningar, 

dvs. hur långt ett övergångsställe är och om en refug är möjlig att utrusta det med. Dessa två 

faktorer, tillsammans med kvaliteten på underlag, vägmarkering och vägmärken, kan avgöra om 

fotgängaren anser att det är attraktivt nog att använda vid passage eller inte. 

 

Sikt och dess kvalitet har inkluderats då detta kan avgöra hur väl samspelet mellan bilister och 

fotgängare kan ske. Detta avgörs av hur mycket belysning som finns i närheten samt huruvida 

sikten skulle kunna skymmas av t.ex. växtlighet och skyltar eller inte. 

 

Framkomlighet har inkluderats då hinder kan avgöra vilket tempo förflyttningen kan ske i, vilket 

kan ses som ett mått på framkomlighet. Bredden på trottoaren, som också ingår i 

observationerna, avgör till vilken grad fotgängarna kan hålla sig undan från biltrafiken och 

uppleva att de är trygga.  
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Trafikflöde har inkluderats då antal passerande fordon per timme kan ses som ett mått på hur lätt 

en fotgängare har att passera en väg. Denna typ av framkomlighet studeras tillsammans med 

övergångsställets effekt på trafikflödet.  

 

Lämplig placering har inkluderats då attraktiva mål i omgivningen avgör hur stor anledning det 

finns för fotgängare att vistas i området. Detta gäller främst mål som vårdcentraler och skolor 

m.m. där fotgängare med eventuellt lägre förutsättningar tenderar att vistas.  

 

Handikappanpassning inkluderades då det avgör hur väl ett övergångsställe fungerar, oavsett 

förutsättning hos fotgängaren.  

 

Hastighet inkluderades då faktorn avgör hur trygga fotgängarna känner sig i att korsa vägen med 

god tidsmarginal. 

 

5.2 Handbok för användning av checklistan 

Tanken med checklistan är att den ska kunna användas vid utvärdering av en plats där ett 

obevakat övergångsställe eventuellt ska implementeras. Detta ska göras för att utvärdera om 

platsen är lämplig. Checklistan kan även användas för att utvärdera redan befintliga 

övergångsställen, för att se om dessa uppfyller kriterierna för ett välplanerat övergångsställe. Om 

ett befintligt övergångsställe inte uppfyller något av kriterierna i checklistan bör en analys göras 

för att undersöka kostnaden och nyttan av att åtgärda detta. Om kostnaden för åtgärden 

överstiger nyttan bör övervägandet att ta bort övergångsstället göras. Nyttan av ett 

övergångsställe bör inkludera tidsvinster för fotgängare, ökad och förbättrad framkomlighet osv. 

Kostnader kan vara den faktiska kostnaden att åtgärda t.ex. undermåligt underlag. Kostnader som 

är svåra att kvantifiera i pengar kan vara eventuella tidsförluster och minskad framkomlighet 

som drabbar fotgängare. Även om dessa är svåra att sätta ett pengavärde på, är de viktiga att ha 

med vid en utvärdering av kostnader och nyttor.  

 

Checklistan är tänkt att kunna användas på nationell nivå. Observationerna som gjorts i projektet 

har genomförts i området runt Eskilstuna, men litteraturstudien har gett författarna kunskap i ett 

vidare perspektiv då undersökningar, rapporter och utvärderingar på både nationell och 

internationell nivå granskats. Litteraturstudien ligger till grund för utformningen av checklistan. 

Likande checklistor som Trafikverket har använt sig av rörande andra utformningar har 

granskats, för att kunna utforma detta projekts checklista på ett likvärdigt sätt. Siffror rörande 

fotgängarflöden har inspirerats från utvärderingar gjorda i San Jose och Virginia, medan mått 

rörande utformning och trafikflöde har hämtats från VGU.     
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5.3 Checklista 

Nedan redovisas de framtagna riktlinjerna och kriterierna. Dessa redovisas i form av en 
checklista.  
 

Hastighet 
    

Kommentar 

Är hastighetsbegränsningen 
50 km/tim eller lägre? 

     

Finns hastighetsreducerande 
åtgärder? 

     

 

 

Lämplig placering 
   

Kommentar 

Finns behov att korsa 
gatan? 

     

Finns det ett tydligt 
närliggande mål, t. ex. 
skola, vårdcentral, 
matbutik? 
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Utformning 
   

Kommentar 

Är övergångsstället 
mer än 8 meter långt? 

     

Finns det möjlighet 
att anlägga en minst 
2 meter bred refug? 

     

Är kvaliteten på 

vägunderlag, 

markering och 
skyltning godtagbar? 

     

Sikt 
   

Kommentar 

Finns belysning i 
anslutning till 
övergångsstället? 

     

Är sikten fri från 
växtlighet och andra 
skymmande 
faktorer? 
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Trafikflöde 
   

Kommentar 

Är fordonsflödet 
större än 3000 ÅDT? 

     

Sker fler än 20 
övergångar av 
fotgängare under den 
mest påfrestande 
timmen? 

     

 

Handikapp- 

anpassning 

   
Kommentar 

Finns anpassningar 
för funktionsnedsatta 
fotgängare? 

     

Framkomlighet 
   

Kommentar 

Har höjdskillnader 
eliminerats från 
underlaget? 

     

Finns det några 
hinder, t.ex. 
parkerings-
möjligheter, 
lyktstolpar, 
kullersten, eller 
vägbula m.m. i 
anslutning till 
övergångsstället? 

     

Är anslutande 
trottoar tillräckligt 
bred? 
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6 Diskussion 
Inom projektet har flera aspekter att fundera kring dykt upp. Att implementera nya tankesätt 

kring utformning av övergångsställen kan vara en möjlighet för att utveckla de obevakade 

övergångsställen som redan finns, samt de som eventuellt kommer att implementeras i framtiden. 

Författarna tror att utvecklingsmöjligheter finns, och att inspiration från utformning av 

övergångställen i andra länder kan vara ett sätt att arbeta vidare med utvecklingen av de 

obevakade övergångsställena. Ett exempel på detta är Belisha Beacons. Förutom att de varnar 

bilister för fotgängare skulle de även kunna bidra till att fotgängare tidigare uppmärksammar 

övergångsstället och därmed agerar med en högre grad av försiktighet. Kombinationen av dessa 

uppmärksamhetseffekter skulle därmed kunna bidra till ökat samspel mellan trafikanterna och 

därmed framkomligheten för fotgängare. Dock behöver först och främst riktlinjerna som tagits 

fram för Sverige uppfyllas och först då kan alternativa utländska åtgärder diskuteras och 

situationsanpassas för att generera bästa möjliga effekt.   

 

Utformningen av checklistan som projektet kommit fram till kan diskuteras. Fördelar med 

utformningen av checklistan är att den är användarvänlig och, enligt författarna, lättförstådd. 

Nackdelar med att utforma en checklista i detta format är att alla kriterier som ska ingå i listan 

behöver kunna formuleras som ”ja eller nej” frågor, vilket inte alltid är helt lätt. Detta eftersom 

formuleringarnas betydelse fortfarande måste kvarstå, trots att formuleringen behöver anpassas 

till checklistan. Rörande fotgängareflöde saknas undersökningar inom detta område, vilket kan 

påverka resultatet av checklistan. Brist på data på mätningar av fotgängarflöden, i samband med 

när ett övergångsställe behövs, har bidragit till att det kriteriet i checklistan bör studeras vidare, 

för att öka trovärdigheten. Ytterligare en faktor som kan påverka resultatet är att framkomlighet 

kan vara svårt att kvantifiera, så som vilken siktsträcka som krävs för att framkomlighet skall 

uppfyllas. Huruvida kriterierna är uppfyllda eller inte anser författarna därför kan behövas 

bedömas från fall till fall.  

 

Författarna anser att checklistan kan användas av Trafikverket, som ett basdokument vid 

implementering och utvärdering av obevakade övergångsställen. Dock, som tidigare nämnt, 

behöver mer undersökningar kring speciellt fotgängareflöden göras, för att säkerställa 

trovärdigheten kring det idag använda värdet för fotgängarflödet i checklistan.  

 

Genom att implementera checklistan vid undersökningar om nytt övergångsställe behövs, eller 

utvärdering av befintliga, tror författarna att trafikstrukturen kan förbättras ytterligare. 

Överflödiga övergångsställen kan tas bort, och inga nya som inte fyller ett tydligt syfte kommer 

att anläggas. Detta borde på sikt leda till en ökad uppmärksamhet på övergångsställen hos alla 

trafikanter, eftersom statistik från länder med färre övergångsställen, även har lägre antal 

olyckor. Att sänka olycksstatistiken och öka uppmärksamheten i trafiken ses av författarna som 

en klar samhällsvinst. Dock råder svårigheter kring detta, då det gamla synsättet att 

övergångsställen ses som en säkerhetsåtgärd fortfarande hänger kvar i det svenska samhället. 
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7 Slutsats 
Det författarna efter undersökningar kommit fram till angående anläggning av övergångsställen 

idag, är att inga samband identifieras mellan hastighet, flöden eller vägutformning. Detta gör att 

de tidigare anlagts godtyckligt. Trafikverket arbetar efter föreskriften VGU, som ger vissa 

direktiv om vid vilka flöden och hastighetsbegränsningar övergångsställen är lämpliga. Faktorer 

som behöver identifieras för att ett övergångsställe ska vara en bra framkomlighetsåtgärd är 

flöden av fordon och fotgängare, hastighetsbegränsningar, utformning av väg, sikt, lämplighet av 

placering och handikappanpassning. Dessa faktorer togs fram efter att teori undersökts, och 

därför innefattar även rapportens observationer dessa, i vår mening, nyckelfaktorer. På grund av 

den falska tryggheten som ett övergångsställe inger fotgängaren, vilket statistiken visar på, då 

flest olyckor mellan fotgängare och fordon sker på övergångsställen, bör övergångsställen 

anläggas på ett sådant sätt att fotgängare i första hand väljer att passera en väg över ett 

övergångsställe. För att uppfylla detta bör placering av övergångsställen med omsorg väljas så att 

mål i omgivningen lättast nås via passage över övergångsställe istället för någon annanstans.  

 

För att passage över övergångsställe skall upplevas som den mest attraktiva passagemöjligheten 

bör faktorer som påverkar förutsättningar för samspel mellan fotgängare och bilister prioriteras. 

De fyra faktorer som studenterna anser är de viktigaste för att uppnå framkomlighet för 

fotgängare är anläggning av hastighetsreducerande åtgärder, förbättring av sikten för ökat 

samspel och handikappanpassning av övergångsställen, vilket underlättar för samtliga 

fotgängargrupper. Till sist bör anläggningen av övergångsställen anpassas efter mål i närliggande 

omgivning som främst lockar fotgängare med sämre förutsättningar i trafiken. Allt för att öka 

förutsättningarna för bilister och fotgängare att uppmärksamma varandra! 
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