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Förord 
På uppdrag av Kungsbacka kommun har VTI (Statens väg- och transportforsknings-
institut) följt upp trafiksäkerhetssituationen i Kungsbacka tätorts centrala delar. 
Undersökningen har fokuserat på de oskyddade trafikanternas trafiksäkerhetssituation 
och en utvärdering har gjorts av säkerhetseffekten av de fysiska åtgärder som vidtagits. 
Kommunens kontaktman har varit trafikchefen Lars Björkman till vilken ett stort tack 
riktas för det stöd projekten fått. Projektledare har varit Hans Thulin som också författat 
rapporten. Anita Carlsson har svarat för redigeringen. 
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Uppföljningen av trafiksäkerheten i Kungsbacka tätort 
av Hans Thulin och Alexander Obrenovic 
VTI 
581 95  Linköping 

 

Sammanfattning 
På uppdrag av Kungsbacka kommun har VTI (Statens väg- och transportforsknings-
institut) följt upp trafiksäkerhetssituationen i Kungsbacka tätort. Undersökningen har 
begränsats till centrum. I undersökningen ingår också det så kallade Onsalakorset som 
är beläget cirka 1 mil utanför centrum. 

Under den sista 5–10-årsperioden har omfattande åtgärder vidtagits i Kungsbacka 
centrala delar i syfte att öka säkerheten. Vallgatans anslutning till Varbergsvägen har 
stängts av för att minska genomfartstrafiken i centrum och Varbergsvägen har getts en 
ny sträckning. En gång- och cykeltunnel har anlagts under Varbergsvägens nya 
sträckning. Cirkulationsplatser har anlagts, korsningar och g/c-överfarter har höjts upp 
och 30 km/h har införts som hastighetsgräns i centrum. 

Institutet har tidigare på uppdrag av kommunen gjort en tillståndsbeskrivning och 
analys av trafik- och trafiksäkerhetsläget i de centrala delarna av centralorten. Den 
undersökningen genomfördes år 1991 (Thulin & Obrenovic, 1994) och lades upp som 
en förundersökning som skulle kunna användas som grund vid en framtida uppföljning.  

Föreliggande, uppföljande, undersökning har genomförts med samma metod som 
användes i förundersökningen, vilket bland annat har inneburit videofilmning av 
trafiken i de centrala delarna. Totalt har ett 15-tal korsningar filmats. Resultatet av 
filmningarna har legat till grund för studier av samspelet mellan oskyddade trafikanter 
och motorfordon och av den därav betingade säkerhetssituationen. Resultatet har också 
legat till grund för trafik- och trafikanträkningar. Videofilmningarna genomfördes under 
samma vecka och veckodagar vid före- och eftermätning och under samma tider på 
dagen.  

I eftermätningen, efter vidtagna åtgärder, mättes reshastigheterna på de gator som 
inkluderade de videofilmade platserna. Bedömning gjordes, baserat på den kunskap som 
finns, av den specifika åtgärdens effekt på hastighetsnivån. Hastighetsresultaten har 
tillsammans med de resultat som framkom vid utvärderingen av videomaterialet 
utnyttjats vid klarläggandet av den säkerhetseffekt de vidtagna åtgärderna haft.  

Åtgärden att ta bort Vallgatans anslutning med Varbergsvägen omfördelade trafiken i 
centrum. Biltrafiken nästan halverades på Vallgatan och ökade på alternativa gator. 
Totalt minskade biltrafikarbetet med 2,5 % på de studerade gatuavsnitten, vilka kan 
sägas täcka in centrumdelen. Minskningen berodde på en markant minskning av den 
tunga trafiken.  

Hastighetsnivåerna minskade markant till följd av vidtagna åtgärder. Totalt minskade 
medelhastigheten med 9,5 km/h från nivån 34 km/h som gällde som medelvärde för de 
undersökta platserna innan åtgärderna. Nästan hälften av platserna kan efter åtgärderna 
sägas vara hastighetssäkrade dvs. att motorfordonens hastigheter ligger under 30 km/h. 

Ökad separering mellan g/c-trafiken och biltrafiken genom den omfördelning som skett 
av biltrafiken i centrum och genom anläggande av planskildhet samt minskade fordons-
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hastigheter har kraftigt förbättrat trafiksäkerhetsläget för g/c-trafikanterna. Resultatet 
visar att g/c-trafikanternas risk för att skadas svårt (inklusive dödas) i kollisionsolycka 
med motorfordon till följd av åtgärderna har minskat med 67 %. Risken att dödas har 
minskat med 75 % och risken att komma till skada med 44 %.  
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Monitoring of traffic safety in Kungsbacka urban area 
by Hans Thulin and Alexander Obrenovic 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

Summary 
At the request of Kungsbacka Municipality, VTI has monitored the traffic safety 
situation in Kungsbacka urban area. The investigation has been confined to the town 
centre. The Onsala Interchange which is situated about 10 km outside the centre is also 
included in the investigation. 

During the past 5–10 years comprehensive measures have been taken in the central parts 
of Kungsbacka to enhance safety. The junction of Vallgatan and Varbergsvägen has 
been closed to reduce through traffic in the town centre, and Varbergsvägen has been 
realigned. A pedestrian and cycle tunnel has been installed under the new alignment of 
Varbergsvägen. Roundabouts have been constructed, the level of junctions and 
pedestrian and cycle crossings have been raised, and a 30 km/h speed limit has been 
introduced in the town centre. 

The Institute has previously made a condition assessment and analysis of the traffic and 
traffic safety situation in the central parts of the town on behalf of the Municipality. 
That investigation was carried out in 1991 (Thulin & Obrenovic, 1994) and was 
arranged as a preliminary investigation to be used as the basis in a future follow-up. 

The present, follow-up, investigation has been made by the same method as that used in 
the preliminary investigation, which involved, inter alia, videoing the traffic in the 
central parts. A total of 15 junctions have been filmed. The results of these films have 
been used as the basis in studies of the interplay between vulnerable road users and 
motor vehicles and of the safety situation this gave rise to. The results have also been 
used as the basis in traffic and road user counts. Video films were taken in the same 
week and on the same weekdays during the before and after measurements, and at the 
same times in the day. 

In the after measurements, after the measures had been taken, running speeds were 
measured on the streets that included the videoed places. An assessment was made, 
based on the knowledge available, of the effect of a specific measure on the speed level. 
Together with the results obtained from evaluating the video material, the results of 
speed measurements have been used in determining the safety effect of the measures 
that have been taken. 

The measure to close the junction of Vallgatan and Varbergsvägen redistributed traffic 
in the centre. Vehicular traffic was practically halved on Vallgatan and increased on 
alternative streets. The total reduction in traffic mileage on the studied street sections, 
which may be said to cover the central part, was 2.5%. This reduction was caused by a 
marked drop in heavy traffic. 

Speed levels appreciably decreased as a result of the measures taken. Overall, mean 
speed decreased by 9.5 km/h from the level 34 km/h that was the mean value for the 
investigated places prior to the measures. Almost half the places may be said to be at a 
safe speed after the measures, i.e. the speeds of vehicles are below 30 km/h. 
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Increased segregation of pedestrian and cycle traffic from vehicular traffic, through the 
redistribution that has taken place in the town centre and through the construction of 
grade separation, as well as lower vehicle speeds, have greatly improved the traffic 
safety situation for pedestrians and cyclists. The results show that, owing to the 
measures, the risk of pedestrianss and cyclists being severely injured (including being 
killed) in a collision accident with a motor vehicle has decreased by 67%. The risk of 
being killed has decreased by 75% and the risk of being injured by 44%. 
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1 Bakgrund och målsättning 
Kungsbacka kommun gav VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitutet) i 
uppdrag att utvärdera trafiksäkerheten i Kungsbacka centrum. Institutet har tidigare på 
uppdrag av kommunen gjort en tillståndsbeskrivning och analys av trafik- och 
trafiksäkerhetsläget i centrum. Den undersökningen genomfördes år 1991 (VTI notat 
83-1994). I uppdraget har också ingått att följa upp säkerheten i det så kallade 
Onsalakorset, beläget cirka 1 mil utanför centrum. Denna plats ingick också i den 
undersökning som institutet genomförde år 1991. 

Föreliggande undersökning kan ses som en uppföljande undersökning där syftet är att 
utvärdera trafiksäkerhetseffekten av de åtgärder som vidtagits i centrum under de cirka 
14 år som förflutit mellan de två undersökningarna. Under denna tid har hastighets-
gränsen 30 km/h införts i centrum. Gång- och cykelpassager har höjts upp. Cirkulations-
platser har anlagts. Vallgatans anslutning med Varbergsvägen har stängts av, detta för 
att bland annat minska genomfartstrafiken på Vallgatan där en stor mängd fotgängare 
och cyklister passerar. En cykeltunnel har anlagts under Varbergsvägen nära anslut-
ningen med Storgatan och gångtrafiken har kanaliserats via staket till ett obevakat 
övergångsställe tvärs Storgatan i anslutning till resecentrum, där den stora mängden 
fotgängare tidigare passerade längs sträckan.  

Kungsbacka är en expanderande kommun med starkt ökande befolkningstal. Under 
perioden 1991 till 2004 ökade befolkningen med 27 %, från 54 000 till 69 000. Det 
betyder också ett kraftigt ökat totalt resande bland kommuninvånarna. 
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2 Genomförda åtgärder 
Under den senare delen av 1990-talet från 1997 och framåt vidtogs omfattande åtgärder 
inom de centrala delarna av centralorten Kungsbacka. De mest omfattande åtgärderna 
sammanfattas nedan: 

• Vallgatans anslutning till Varbergsvägen stängdes av. Varbergsvägen gavs en ny 
sträckning öster om Badhusparken med anslutning till Storgatan strax söder om 
resecentrum. En gång- och cykeltunnel anlades under Varbergsvägen strax söder 
om anslutningen med Storgatan. En gång- och cykelväg anlades längs Storgatan 
i Badhusparken mellan anslutningen med Varbergsvägen och Vallgatan och en 
upphöjd g/c-passage anlades över Storgatan (ingår i mätplats 5). Det obevakade 
övergångsstället tvärs Varbergsvägen i korsningen med Östra Vallgatan 
(mätplats 11) togs bort. Detta som en följd av förändringen av g/c-strömmarna 
som de vidtagna fysiska åtgärderna resulterade i 

• Korsningen mellan Varbergsvägen och Söderåleden (mätplats 12) förändrades 
från fyrvägskorsning till trevägskorsning genom borttagandet av Gymnasie-
gatan. Av samma skäl försvann korsningen mellan Nygatan och Gymnasiegatan 
(mätplats 13)  

• Hastighetsgränsen 30 km/h infördes i centrum innefattande Borgmästaregatan, 
Vallgatan och delen av Storgatan väster om Varbergsvägen och innerstaden 
öster om Kungsbackaån och norr om Nygatan, inklusive denna gata 

• På delen Storgatan framför Järnvägsstationen (mätplats 4) togs ett obevakat 
övergångsställe bort, ett staket anlades längs gatans västra sida i syfte att 
kanalisera g/c-trafikanterna till det kvarvarande obevakade övergångsstället. En 
mittrefug anlades också 

• Cirkulationsplats anlades i korsningen mellan Storgatan och Borgmästaregatan 
(mätplats 3) och i korsningen mellan Varlavägen och Borgmästaregatan 
(mätplats 1) 

• Borgmästaregatan smalnades av med storgatsten längs sidorna och med en 
upphöjd mittremsa också belagd med storgatsten. Körfältens asfalterade bredd 
minskades till 2,5–2,7 meter (ett fält i vardera riktningen). Två g/c-passager 
höjdes upp varav ett vid Kungsmässan och det andra vid Sjöallén (mätplats 2) 

• Vallgatan mellan korsningen med Sjöallén (mätplats 8) och korsningen med 
Storgatan (mätplats 6) smalnades av, på i princip samma sätt som Borgmästare-
gatan. G/c-passagerna tvärs Vallgatan vid Sjöallén, Västergatan (mätplats 7) och 
Storgatan (mätplats 8) höjdes upp 

• På Nygatan (i innerstaden) upphöjdes fyra g/c-passager varav en var belägen i 
korsningen med Kyrkogatan (mätplats 14). En korsning höjdes upp 

• På Västergatan (i innerstaden) upphöjdes en g/c-passage. Den var belägen i 
korsningen med Södra Torggatan (mätplats 15). En korsning upphöjdes. 

Onsalakorset, mätplats 16, som låg cirka en mil utanför centrum byggdes om till 
cirkulationsplats från att ha varit en 4-vägskorsning med stopplikt för fordonen på 
anslutningarna till Onsalavägen. Komplettering skedde också med cykelbana och gc-
överfart. 
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3 Undersökningens genomförande 
3.1 Videofilmning av trafiken 
Vid undersökningen 1991 videofilmades 15 korsningar och gång-/cykelöverfarter i 
Kungsbacka centrum. Därtill filmades två korsningar belägna utanför tätorten bland 
annat det så kallade Onsalakorset. Valet av korsningar i centrum gjordes med syftet att 
”täcka in” detta område och för att göra det möjligt att följa upp effekten av de åtgärder 
som planerades och som i första hand gällde g/c-trafikanternas säkerhet.  

I föreliggande undersökning filmades 13 korsningar av de tidigare filmade korsningarna 
i centrum samt Onsalakorset. Två av de tidigare filmade korsningar var som följd av 
vidtagna åtgärder inte aktuella att ha med i undersökningen – se även bilaga 5, som 
visar mätplatserna vid förestudien år 1991.  
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Figur 1  Karta med de mätplatser som videofilmades i de centrala delarna av 
Kungsbacka centralort vid trafiksäkerhetsuppföljningen år 2005. 

 

Filmningen av korsningarna följde ett i förväg fastställt schema med filmning under 
dagtid (6.30–18.30), cirka en timma under en morgon- respektive kvällsperiod plus en 
period mitt under dagen – se bilaga 4. Det innebär cirka 3 timmars filmtid per korsning. 
Den uppföljande studien genomfördes enligt samma tidsschema och under samma 
veckodagar. Videofilmningen genomfördes den 16:e t.o.m. 20:e maj år 2005. Vädret var 
omväxlande med solsken och regnskurar. Mätningen år 1991 genomfördes under tre 
vardagar i vecka 20 i maj månad. Regn förekom då under en eftermiddag då filmningen 
avbröts. Vid filmningen användes videokameror fastsatta på cirka 3 meter höga stativ. 
Totalt användes 6 kameror. 

Resultatet av filmningen användes dels för att kartlägga alla trafikant- och trafik-
strömmar i korsningarna. Det filmade materialet användes också för att bedöma trafik-
säkerheten och förändringen i denna. Som säkerhetsmått användes den s.k. separerings-
graden.  
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Separeringsgraden anger andelen g/c-trafikanter som inte behöver konfronteras med 
biltrafiken då de förflyttar sig i trafikmiljön. Det kan exempelvis gälla vid passage 
genom korsning eller på g/c-passage. Vid separering gäller att det inte finns någon bil i 
en sådan närhet till g/c-trafikanten att föraren eller g/c-trafikant behöver agera för att 
undvika sammanstötning. Det gäller då också att det inte föreligger någon risk för 
kollision mellan g/c-trafikant och bil.  

Separeringsgraden antar värde mellan 0 och 1. Ju högre separeringsgrad desto lägre är 
kollisionsrisken. Värdet 1 innebär att ingen risk för kollision föreligger. God separering 
anses föreligga vid värden mellan 0,9 och 1,0 och dålig separering vid värden under 0,7. 
Förändringen i separeringsgraden är ett mått på förändringen av risken för kollisions-
olycka mellan g/c-trafikant och motorfordon. 

 
3.2 Mätning av reshastigheter 
Med hjälp av förföljelsemätningar har bilarnas hastigheter mätts i de undersökta 
platserna och på gatusträckor mellan dessa. GPS-uttrustning har använts. Mätningar 
tillgick så att bilen med GPS-utrustningen följde den rådande trafikrytmen. Hastigheten 
och positionen registrerades per sekund. Bilen kördes i olika slingor som täckte in de 
gator eller gatunät där de undersökta platserna låg. Varje slinga kördes i båda körrikt-
ningarna, totalt cirka 10–20 gånger per slinga. Mätningarna genomfördes under en 
morgon och förmiddag. Resultaten har använts för att få fram motorfordonens medel-
hastighet (medianen) och 90-percentil i respektive plats och på omgivande gatusträckor. 
Motsvarande värden finns dock inte för förstudien 1991, varför direkt jämförelse med 
uppföljningens resultat inte är möjlig. Men man kan dock använda resultaten för att 
exempelvis se i hur många av platserna motorfordonens hastigheter är säkrade dvs. 
under 30 km/h och göra en bedömning av hastighetsnivåns förändring med hänsyn till 
den åtgärd som vidtagits. Bedömningen baseras på kunskap från andra undersökningar . 
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4 Resultat 
4.1 Motorfordonstrafiken 
4.1.1 Trafikmängd 
Mätningar som Kungsbacka kommun genomförde år 1998 och 2005 visade att 
biltrafiken under den perioden ökade med 13 % i infarterna och genomfarterna till 
Kungsbacka centrala delar. Det kan därför vara rimligt att anta att biltrafiken under 
perioden 1991–2005 ökat med storleksordningen 30 % dvs. i paritet med eller kanske 
något mer än befolkningsökningen i kommunen under samma tid.  

Åtgärden att ta bort Vallgatans anslutning med Varbergsvägen och därmed ta bort 
gatans funktion som genomfartsgata har fördelat om trafiken i centrum. I enlighet med 
syftet har trafiken minskat på Vallgatan och ökat på Borgmästaregatan. Kommunens 
mätningar år 1998 och 2005 visade att trafiken under den perioden minskade med 38 % 
på Vallgatan (från 18 610 fordon/dygn till 11 550 fordon/dygn) och ökade med 124 % 
på Borgmästaregatan (från 4 790 fordon/dygn till 10 720 fordon/dygn).  

I tabell 1 har resultat från VTI:s mätningar gällande motorfordonsflöden sammanställts. 
Resultaten avser dagtid (mellan 6.30 och 18.30). I bilaga 1 redovisas antal bilar per 
timme i respektive mätplats och i bilaga 2 uppdelat på färdriktning i respektive 
mätplats. Motsvarande resultat gällande mätningen 1991 återfinns i bilaga 3. 

Som framgår av tabell 1 erhölls storleksmässigt samma procentuella förändringar på 
Borgmästaregatan (+115 %) och Vallgatan (-45 %) som i de redovisade resultaten från 
kommunens mätningar. På Storgatan utanför resecentrum ökade antalet bilar med 62 % 
och minskade med 25 % på delen mellan Varlavägens och Vallgatans anslutningar. På 
Varlavägen, mellan Borgmästaregatan och Vallgatan, minskade trafiken med 25 %. 
Vidare visar resultatet att biltrafiken har ökat på Nygatan och Västergatan. Denna 
sträcka utgör en alternativ färdväg för bilister som har målpunkt på andra sidan centrum.  

Totalt har motorfordonens trafikarbete (flödet viktat med gatulängden) minskat med 
2,5 % mellan åren 1991 och 2005 på de gatusträckor som redovisas i tabell 1. De tunga 
fordonens (lastbilar och bussar) trafikarbete har halverats medan det inte skett någon 
egentlig förändring av personbilarnas trafikarbete. Av bilaga 1 framgår att mc- och 
mopedflöde var tämligen lika vid de två mättillfällena. 

Vidare visar resultatet att biltrafiken minskat på Storgatan söder om korsningen med 
Vallgatan. Kommunens mätningar 1998 och 2004 visar att biltrafiken minskat med 
11 % under perioden. Minskning erhölls också vid VTI:s mätningar – se tabell 1 
mätpunkt 6 i bilagorna 2 och 3. Även på Kyrkogatan visar resultatet att biltrafiken 
minskat – se mätpunkt 14 i bilagorna 2 och 3. 
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Tabell 1  Flöde per timma dagtid på gatusträckor vid mätningarna år 1991 och 2005. 

 Personbil/h Buss/h Lastbil/h Totalt/h Differens 

 1991 2005 1991 2005 1991 2005 1991 2005 ant/h % 

Borgmästaregatan 354 791 13 11 10 10 378 812 435 115

Storgatan mellan  
Borgmästareg och Varbergsv 667 1156 45 31 31 16 743 1 203 460 62

Storgatan mellan  
Varbergsvägen och Vallgatan 739 597 49 8 34 7 821 612 -209 -25

Vallgatan mellan  
Varlavägen och Storgatan 1 560 875 23 8 40 12 1623 895 -728 -45

Varlavägen mellan  
Borgmästgareg och Vallg 1 113 839 8 9 26 13 1 147 861 -287 -25

Nygatan mellan  
Kyrkogatan och Västergatan 189 331 0 0 5 5 1 94 336 142 73

Västergatan  305 337 0 1 2 4 307 342 35 11

 
4.1.2 Hastighet 
Biltrafikens hastighetsnivå registrerades genom förförföljelsemätning dvs. i det här 
fallet genom att förföljelsebilen följde med i den trafikrytm som gällde. GPS-utrusning 
användes och olika slingor kördes som täckte in det gatunät som de undersökta 
platserna låg på. Slingorna genomkördes 10–20 gånger. Hastighet och position 
registrerades på sekundbasis. I resultatet redovisas 50-percentilen (medianen) och  
90-percentilen för dessa uppmätta värden i respektive undersökt plats och längs 
sträckorna mellan de undersökta platserna – se figur 1.  

Av figur 2 framgår att både medianhastigheten och 90-percentilen låg under 30 km/h på 
gatorna i innerstaden. Givet villkoret att 90-percentilen inte skall överstiga 30 km/h kan 
gatorna därför sägas vara hastighetssäkrade. Det inkluderar mätplats 5, 
Storgatan/Varbergsvägen (begränsat till Storgatans anslutning), mätplats 6, 
Vallgatan/Storgatan, mätplats 7, Vallgatan/Västergatan, mätplats 14, 
Nygatan/Kyrkogatan och mätplats 15, Västergatan/Södra Torggatan.   

Även i mätplats 1, Varlavägen/Borgmästaregatan och mätplats 9, Varlavägen/Vallgatan 
var medianhastigheten och 90-percentilen lägre än 30 km/h. Plats 1 var en cirkulations-
plats och mätplats 9 en signalreglerad korsning. I de båda platserna mättes enbart 
hastigheten för svängande fordon. 

I mätplats 2, Borgmästaregatan/Strandgatan, mätplats 3, Borgmästaregatan/Storgatan 
och mätplats 8, Vallgatan/Sjöallén var medianhastigheten lägre än 30 km/h men 90-
percentilen över 30 km/h, i det här fallet 1–2 km/h över. 

I mätplats 4, Storgatan utanför resecentrum och mätplats 12, Varbergsvägen/Söderåleden 
var såväl medianhastigheten som 90-percentilen över 30 km/h. Korsningen 
Varbergsvägen/Söderåleden var en signalreglerad korsning. 
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Figur 2  Motorfordonens hastigheter i de studerade platserna och längs gatusträckor 
mellan platserna. 

 

Åtgärdernas effekt på hastigheten 

Det finns inte tillgång till hastighetsdata för föresituationen. Hastighetsnivån som 
förelåg då skattas därför indirekt via resultat från andra undersökningar där hastigheten 
följts upp före och efter det att åtgärd av samma typ vidtagits. Resultat från sådana 
undersökningar har hämtats från VTI rapporterna 949 (år 2003) och 930 (år 2002) där 
före- och efterstudier gjorts av åtgärder vidtagna i 10 tätorter. 

Tillkomsten av cirkulationsplats i mätplats 1, Varlavägen/Borgmästaregatan och 
mätplats 3, Borgmästaregatan/Storgatan uppskattas ha minskat medelhastigheten med 
5,5 km/h och 90-percentilen med 7,5 km/h. 

Avsmalningen av Borgmästaregatan och upphöjningen i kombination med ökat trafik- 
och trafikantflöde uppskattas ha minskat medianhastigheten i mätplats 2 (vid 
Strandgatan) med 16 km/h och 90-percentilen med 19 km/h. Exklusive upphöjning 
uppskattas medianhastigheten ha minskat med 11 km/h och 90-percentilen med 
14 km/h. 

Avsmalningen av Vallgatan plus upphöjning av g/c-passage uppskattas ha minskat 
medianhastigheten och 90-percentilen i mätplats 7, Vallgatan/Västergatan och mätplats 
6, Vallgatan/Storgatan, med 11 respektive 13 km/h.  

Medianhastigheten och 90-percentilen uppskattas ha minskat med 7 respektive 9 km/h i 
mätplats 8, Vallgatan/Sjöallén.  

Hastigheten antas ha varit oförändrad i mätplats 9, Varlavägen/Vallgatan. Platsen har 
inte varit föremål för hastighetspåverkande åtgärder. 
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Mätplats 10, Varlavägen vid Varlaskolan, har inte heller varit föremål för direkta hastig-
hetspåverkande åtgärder. En viss minskning av hastighetsnivån som en effekt av till-
komsten av cirkulationsplatsen i mätplats 1, korsningen Varlavägen/Borgmästaregatan, 
kan förväntas. Bedömningen är att medianhastigheten har minskat med 3 km/h och 90-
percentilen med 4 km/h i mätplats 9. 

I mätplats 4, Storgatan framför resecentrum har medelhastigheten uppskattningsvis 
minskat med 6 km/h och 90-percentilen med 7 km/h. 

I mätplats 5, begränsat till Storgatan i anslutningen med Varbergsvägen, har medel-
hastigheten och 90-percentilen minskat med uppskattningsvis 20 km/h. 

I mätplats 12, Varbergsvägen/Söderåleden, antas oförändrad hastighetsnivå. I kors-
ningen som är signalreglerad har inga hastighetspåverkande åtgärder vidtagits. 

I mätplats 14, Nygatan/Kyrkogatan och mätplats 15, Västergatan/Södra Torggatan har 
upphöjningar minskat medelhastigheten och 90-percentilen med uppskattningsvis 15 
respektive 17 km/h.  

 
4.2 Fotgängarna och cyklisterna 
4.2.1 Separeringsgraden – risken för olycka 
Det indirekta trafiksäkerhetsmåttet separeringsgraden användes för att bedöma g/c-
trafikanternas risk att påköras av bil. Separeringsgraden mättes i respektive mätplats 
åren 1991 och 2005 dvs. före och efter att de vidtagna åtgärderna genomförts. 
Förändringen av separeringsgraden indikerar den relativa förändringen i olycksrisken – 
här approximerat med risken för g/c-trafikanten att komma till skada vid samman-
stötning med bil. Ökad separeringsgrad indikerar förbättrad säkerhet och minskad 
kollisionsrisk. 

Tabell 2 visar de gåendes och cyklisternas separeringsgrader i respektive undersökt 
plats vid mätningen 1991 och vid mätningen år 2005.  

Separeringsgraden har ökat för gående i samtliga undersökta platser. Det har då det 
gäller mätplats 6, Vallgatan/Storgatan, av tekniska skäl inte varit möjligt att räkna 
samtliga gående som passerade över Vallgatans östra anslutning. Samma antal som vid 
föremätningen har därför antagits, men med värdet 1 på separeringsgraden efter åtgärd. 

Cyklisternas separeringsgrad har ökat i cirka hälften av de undersökta platserna som i 
mätplats 1, Varlavägen/Borgmästaregatan, mätplats 2, Borgmästaregatan/Sjöallén, 
mätplats 4, Storgatan vid resecentrum, mätplats 6, Vallgatan/Storgatan. Den har minskat 
i några av de undersökta platserna. Det gäller mätplats 5, Storgatan vid SJ, mätplats 7, 
Vallgatan/Västergatan, mätplats 14, Nygatan/Kyrkogatan och mätplats 15, 
Västergatan/Södra Torggatan. I samtliga fyra platser har vidtagna åtgärder säkrat 
motorfordonens hastigheter (dvs. med 90-percentil under 30 km/h). Även om 
separeringsgraden har minskat så är den fortfarande hög. I övriga mätplatser har det inte 
skett någon förändring av cyklisternas separeringsgrad. 

I figur 3 och tabell 2 redovisas den totala separeringsgraden för g/c-trafikanterna i 
respektive plats dvs. med fotgängare och cyklister hopslagna. I figuren redovisas också 
den relativa förändringen i olycksrisk. 

I tabell 2 och figur 3 redovisas även totalvärden för samtliga mätplatser. Mätplatsernas 
separeringsgrader har då vägts ihop med det fotgängarflöde, cykelflöde eller g/c-flöde i 
respektive mätplats som gällde vid föremätningen år 1991. Skälet till att utnyttja 
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förundersökningens värde är att det sannolikt skett en viss omfördelning av g/c-flödet. 
Exempelvis passerar en del av fotgängarna och cyklisterna numera över Borgmästare-
gatan på g/c-överfarten vid Kungsmässan i stället för som tidigare i plats 2 dvs. vid 
Sjöallén. Säkerhetsnivån är dock densamma i de två platserna.  

Exklusive plats 2 var gåendeflödet 11 % högre vid eftermätningen år 2005 jämfört med 
föremätningen 1991 och antalet cyklister 13 % lägre. Vid föremätningen var vädret 
tämligen stabilt medan det vid eftermätningen var något ostadigt, ibland med regnskurar 
och sålunda mindre attraktivt för fotgängare och cyklister. 

Totalt har som framgår av tabell 2 g/c-trafikanternas separeringsgrad ökat från 0,74 till 
0,86, vilket som framgår av figur 3 innebär en minskning av olycksrisken eller risken att 
komma till skada med 44 %. För fotgängarna har denna risk minskat med 50 % och för 
cyklisterna med 13 %.  

 
Tabell 2  Gåendes och cyklisters separeringsgrader i de undersökta korsningarna vid 
mätningarna år 1991 och 2005. 

 Gående Cyklister G/c totalt 

 1991 2005 1991 2005 1991 2005

Varlavägen-Borgmästaregatan (1) 0,67 0,78 0,68 0,76 0,67 0,77

Borgmästaregatan-Strandgatan (2) 0,85 0,87 0,84 0,89 0,85 0,88

Storgatan-Borgmästaregatan (3) 0,68 0,84 0,86 0,87 0,74 0,85

Storgatan-bussterminalen (4) 0,75 0,83 0,88 0,94 0,76 0,84

Storgatan-Sj (5) 0,84 0,85 0,96 0,82 0,85 0,84

Storgatan-Vallgatan (6) 0,54 0,90 0,77 0,85 0,56 0,89

Vallgatan-Västergatan (7) 0,71 0,84 0,89 0,88 0,74 0,85

Vallgatan-Sjöallén (8) 0,65 0,81 0,76 0,76 0,69 0,79

Vallgatan-Varlavägen (9) 0,77 0,84 0,90 0,90 0,80 0,86

Varlavägen-Varlaskolan (10) 0,72 0,83 0,96 0,96 0,80 0,86

Vallgatan-Söderåleden (12) 0,67 0,84 0,77 0,80 0,74 0,82

Nygatan-Kyrkogatan (14) 0,80 0,90 0,89 0,88 0,81 0,90

Västergatan-Södra Torggatan (15) 0,85 0,92 0,93 0,88 0,86 0,91

Totalt 0,72 0,86 0,82 0,84 0,74 0,86
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Figur 3  G/c-trafikanternas separeringsgrad i de undersökta korsningarna år 1991 och 
2005 samt förändring i procent av g/c-trafikanternas risk att skadas i kollisionsolycka 
med motorfordon. 

 
4.2.2 Risken att skadas allvarligt eller dödas 
Avgörande för skadekonsekvensen för den olycksinblandade trafikanten är det krock-
våld denne blir utsatt för. I bilaga 4 återfinns den s.k. krockvåldskurvan. Det beskrivna 
sambandet gäller för fotgängare, men kan antas också gälla för cyklister. Vid krockvåld 
som hastigheten 30 km/h ger upphov till är sannolikheten för dödlig skada 10 %. 
Minskas hastighetsnivån från 35 km/h till 30 km/h antas enligt krockvåldskurvan att 
sannolikheten för dödlig skada minskar med 40 %.    

De uppmätta hastighetsnivåerna (medianvärde och 90-percentil) i respektive mätplats 
åren 1991 och 2005 vägs, på samma sätt som gjordes med separeringsgraden, ihop med 
1991 års g/c-flöde – resultat se tabell 3. Totalt har medelhastigheten minskat med 
9,5 km/h från 33,8 km/h som bedömts ha gällt vid föremätningen år 1991. 

 

Tabell 3  Hastighetsnivån för samtliga mätplatser, viktat med g/c-flödet (år1991). 

 Medelhastighet 
km/h 

90-percentilen 
km/h 

1991 33,8 44,3

2005 24,3 33,2

Differens  -9,5 -11,1
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Relaterat till krockvåldskurvan – se bilaga 6 bedöms sannolikheten för dödlig skada ha 
minskat med 55 %. Det antas att sannolikheten för svår skada reduceras med 75 % av 
den minskning som sker av sannolikheten för dödlig skada. 

Olycksrisken, här definierad som skaderisken, gånger sannolikheten för att skadan är 
dödlig ger dödsrisken. Om g/c-trafikanternas dödsrisk ges värdet 1 vid föremätningen 
1991 blir värdet vid eftermätningen 0,25 enligt följande: skaderisken efter åtgärd  
(1–0,44) gånger sannolikheten för dödsfall efter åtgärd (1–0,55). Det vill säga risken för 
g/c-trafikanten att dödas har minskat med 75 %. På motsvarande sätt ger resultatet att 
risken för svår skada minskat med 67 %.  

Sammanfattningsvis kan sägas att vidtagna åtgärder minskat gång- och cykeltrafikant-
ernas risknivåer i de centrala delarna av Kungsbacka enligt följande:  

• Dödsrisken har minskat med 75 % 

• Risken för svår skada har minskat med 67 % 

• Den totala risken att komma till skada har minskat med 44 %.  

 

Detta resultat gäller även för antal skadade och dödade då exponeringen är oförändrad. 
Det har inte varit möjligt att säkerställa förändringen i g/c-trafikanternas exponering. 
Men om man antar att den följt invånarantalets utveckling dvs. ökat med 27 % mellan år 
1991 och år 2005 innebär detta en förväntad minskning av antalet dödade g/c-trafikanter 
med 68 %, antalet svårt skadade med 58 % och antalet skadade med 29 %. Detta är 
förmodligen en underskattning den verkliga förändringen av antalet skadade och dödade 
och att g/c-trafikanternas exponering i så fall ökat mindre än 27 %. Det har inte varit 
meningsfullt att analysera utvecklingen av det verkliga antalet skadade och dödade i de 
centrala delarna av tätorten på grund av att antalet varit alltför begränsat.  

 
4.3 Onsalakorset 
Onsalakorset, mätplats 16, byggdes om till cirkulationsplats. Ökning erhölls av 
separeringsgraden dvs. minskning av de gåendes och cyklisternas olycksrisker. Som 
framgår av bilagorna 2 och 3 ökade fotgängarna separeringsgrad från 0,71 till 0,81 och 
cyklisternas från 0,88 till 0,90. Den huvudsakliga orsaken till denna förbättring är den 
hastighetsminskning som tillkomsten av cirkulationsplatsen medförde.  

Innan ombyggnaden var Onsalakorset en 4-vägskorsning där stopplikt rådde för 
fordonen på anslutningarna till Onsalavägen. Bilflödet var betydligt större vid eftermät-
ningen, 58 % fler bilar passerade då genom korsningen. Antalet fotgängare och cyklister 
var nästan oförändrat. 

Tillkomsten av cirkulationsplatsen plus gc-överfarter och komplettering med cykelbana 
förbättrade kanaliseringen av g/c-trafiken i korsningen. Vid ombyggnaden lades också 
resurser ned på att handikappanpassa övergångsställena. Den skyltade hastigheten var 
50 km/h vid båda mättillfällena. 

Förändringen av separeringsgraden indikerar att g/c-trafikanternas risk att komma till 
skada i kollisionsolycka med motorfordon minskat med 25 %. Motorfordonens lägre 
hastigheter har medfört att risken för dödlig eller allvarlig skada minskat betydligt mer, 
hur mycket kan enbart grovt skattas. Före- och eftermätningar av hastigheten genom-
fördes inte. Det kan antas som rimligt att medelhastigheten för genomfarttrafiken på 
Onsalavägen halverades genom tillkomsten av cirkulationsplatsen, från en nivå runt 
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50 km/h till en nivå runt 25 km/h. Påverkan på övriga trafikströmmars medelhastigheter 
antas ha varit marginell. Genomfartstrafiken utgjorde en tredjedel av den totala trafiken 
i korsningen. Det innebär utifrån gjorda antaganden att den totala medelhastighetsnivån 
i korsningen sjönk från 32,5 km/h till 25 km/h. Baserat på krockvåldskurvan innebär det 
att sannolikheten för att inträffad olycka resulterar i dödsfall halverats och sannolik-
heten för utfallet svår skada minskat med 38 % (baserat på antagandet om 75 % 
minskning av den som gäller för sannolikheten för dödlig skada). G/c-trafikanternas risk 
att dödas bedöms då ha minskat med 63 % och deras risk att skadas svårt med 51 %. 
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Bilaga 1 
Sid 1 (2) 

 

Antal fordon per timma dagtid i de undersökta platserna vid mätningarna år 1999 och 
2005. 
 Personbil/h Bussar/h Lastbilar/h Mc o mop/h 

Mätplats 1991 2005 1991 2005 1991 2005 1991 2005

Varlavägen-Borgmästaregatan (1) 1 385 1 424 19 12 40 21 16 7

Borgmästaregatan-Strandgatan (2) 372 787 13 11 8 9 6 6

Storgatan-Borgmästaregatan (3) 841 1 435 44 39 31 19 12 14

Storgatan-bussterminalen (4) 675 1 168 65 39 32 16 4 13

Storgatan-Sj (5) 793 1 496 49 32 35 17 5 15

Storgatan-Vallgatan (6) 2 106 851 56 8 64 12 5 18

Vallgatan-Västergatan (7) 1 637 958 18 5 34 8 12 10

Vallgatan-Sjöallén (8) 1 537 866 25 7 40 17 10 7

Vallgatan-Varlavägen (9) 1 896 1 592 25 15 61 20 11 8

Varlavägen-Varlaskolan (10) 1 173 863 9 9 27 9 7 3

Vallgatan-Söderåleden (12) 1 840 1 397 41 25 70 19 26 17

Nygatan-Kyrkogatan (14) 256 371 0 1 6 9 5 6

Västergatan-Södra Torggatan (15) 346 337 0 1 1 4 7 4

Totalt 1 143 1 042 28 16 35 14 10 10

 

Tabell 1  Antal fordon och fotgängare per timma dagtid. 
 1991 2005 Förändring 

Personbilar 1 143 1 042 -9 %

Bussar 28 16 -44 %

Lastbilar 35 14 -60 %

Mc/moped 10 10 2 %

Cyklister 46 39 -16 %

Fotgängare 154 134 -13 %
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Tabell 2  Antal gående och cyklister per timma dagtid i de undersökta platserna vid 
mätningarna år 1999 och 2005. 
 Gående/h Cyklister/h Gc/h 

Korsn 1991 2005 1991 2005 1991 2005 

Varlavägen-Borgmästaregatan (1) 174 201 101 71 275 272 

Borgmästaregatan-Strandgatan (2) 190 61 62 37 252 98 

Storgatan-Borgmästaregatan (3) 62 254 35 31 97 285 

Storgatan-bussterminalen (4) 170 161 17 17 187 178 

Storgatan-Sj (5) 188 74 23 45 211 119 

Storgatan-Vallgatan (6) 417 280 30 41 447 321 

Vallgatan-Västergatan (7) 59 120 9 26 68 146 

Vallgatan-Sjöallén (8) 119 81 70 54 189 135 

Vallgatan-Varlavägen (9) 139 70 50 29 189 99 

Varlavägen-Varlaskolan (10) 105 88 50 23 155 111 

Vallgatan-Söderåleden (12) 42 31 95 40 137 71 

Nygatan-Kyrkogatan (14) 139 159 18 32 157 191 

Västergatan-Södra Torggatan (15) 200 158 40 56 240 214 

Totalt 154 134 46 39 200 172 

 

 VTI notat 38-2006  



Bilaga 2 
Sid 1 (14) 

 

Flöden per timma dagtid vid mätningen år 2005 
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Tidsschema för videofilmning av mätplatserna år 1991 och 2005. Platserna 11, 13 och 
17 filmades enbart år 1991. 
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Mätplatserna vid filmningen år 1991 
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Sannolikhet för dödsfall för gående vid kollision med bil
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”Krockvåldskurvan” för fotgängare som anger sannolikheten för dödlig skada vid olika 
fordonshastigheter i påkörningsögonblicket. 
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VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut som arbetar med

forskning och utveckling inom transportsektorn. Vi arbetar med samtliga trafikslag och

kärnkompetensen finns inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys,

beteende och samspel mellan människa-fordon-transportsystem samt inom vägkonstruktion,

drift och underhåll. VTI är världsledande inom ett flertal områden, till exempel simulatorteknik.

VTI har tjänster som sträcker sig från förstudier, oberoende kvalificerade utredningar och

expertutlåtanden till projektledning samt forskning och utveckling. Vår tekniska utrustning består

bland annat av körsimulatorer för väg- och järnvägstrafik, väglaboratorium, däckprovnings-

anläggning, krockbanor och mycket mer. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av kurser och

seminarier inom transportområdet.

VTI is an independent, internationally outstanding research institute which is engaged on

research and development in the transport sector. Our work covers all modes, and our core

competence is in the fields of safety, economy, environment, traffic and transport analysis,

behaviour and the man-vehicle-transport system interaction, and in road design, operation

and maintenance. VTI is a world leader in several areas, for instance in simulator technology.

VTI provides services ranging from preliminary studies, highlevel independent investigations

and expert statements to project management, research and development. Our technical

equipment includes driving simulators for road and rail traffic, a road laboratory, a tyre testing

facility, crash tracks and a lot more. We can also offer a broad selection of courses and seminars

in the field of transport.
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