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Förord
Föreliggande rapport är en första sammanställning av de resultat som framkom
från VTI:s enkät till landets kommuner som gällde frågor om kommunernas väg-
och gatunät. Enkäten framtogs i dialog med Kommunförbundet. Olika varianter 
testades på valda kommuner. Ett stort tack riktas till alla de som varit engagerade i 
denna undersökning. Inte minst gäller det alla de kommuner som bidrog med
enkätinformationen, vilken i sitt slag är unik och som kommer att ge en ytterligare 
och bättre möjlighet att följa trafik- och trafiksäkerhetssituationen i kommunerna. 

Linköping augusti 2003 

Hans Thulin 
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Sammanfattning
Dåvarande Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) gav Statens väg- och 
transportforskningsinstitut (VTI) i uppdrag att via enkät till landets kommuner
undersöka och inventera det kommunala väg- och gatunätet. Prioritet skulle ges åt 
de gåendes och cyklisternas situation. Avsikten är att upprepa enkäten med några 
års mellanrum.

Enkäten skickades ut till alla kommuner i landet. Svar erhölls från 127 
kommuner. Graden av ifylld enkät varierade mellan kommunerna beroende av 
den information man hade tillgång till. Varje redovisat resultat presenteras med en
osäkerhetsmarginal (90 % konfidensintervall). Osäkerhetsmarginalen är relaterad 
till hur många kommuner som besvarat frågan och som resultatet baseras på.

Kommunerna ombads i de fall det var möjligt att även fylla i uppgifter som 
gällde det statliga vägnätet i kommunen. Nedan sammanfattas de huvudsakliga 
resultaten från undersökningen, uppräknat till hela det kommunala vägnätat. 
Exempelvis skattades antalet obevakade övergångsställen på det kommunala
väg/gatunätet till 43 069 (±6 %) år 1999. Det totala antalet obevakade 
övergångsställen inklusive de på det statliga vägnätet skattades för samma år till 
48 904 (±6 %) stycken.
¶ Det kommunala väg-/gatunätets längd år 1999 skattades till 42 719 (±7 %)

kilometer. Skyltad hastighetsgräns 70 km/h förelåg på 9 % av väg/-
gatunätet, mindre än 0,5 % av väg/gatunätet hade 90 eller 110 km/h som 
skyltad hastighetsgräns.

¶ 2 500 kilometer (±27 %) hade 30 km/h som hastighetsgräns. Cirka 40 km
var av typen "gångfartsgata". 

¶ Kommunerna gav bidrag till 82 700 (±11 %) kilometer enskild väg.
Kommunerna och staten gav tillsammans bidrag till uppskattningsvis 
93 000 kilometer enskild väg. 

¶ De kommunala cykelvägarnas längd var 11 824 (±7 %) kilometer år 1999. 
Inklusive statens del var den totala längden cykelväg uppskattningsvis 
12 500 kilometer.

¶ Det totala antalet cirkulationsplatser år 1999 skattades till 1 003 (±5 %),
61 % av dessa hade rondelldiameter 10 meter eller mer, 4 % hade rondell-
diameter understigande 2 meter.

Gång- och cykeltunnlar (-broar) och övergångsställen m.m. på det kommunala väg- och gatunätet år 1999 baserat 
på VTIs enkät till landets kommuner (VTI enkät-99).

Osäkerhetsangivelse i form av 90 %-iga konfidensintervall
Övergångsställen

Över fler än 2 körfält Hastighetssäkrade
med målsättn Ò 30

Hastig-
hets-
gräns
km/h

Gång-
cykel-

tunnlar/
broar

Med
refug

Signal-
regler.

Obeva-
kade

Med
refug

Signal-
regler.

Obeva-
kade totalt upphöjda

1) Ordnade
passager,
utan över- 

gångsställe

Ò30 0
-

468
±33 % 

134
±30 % 

2 496 
±16 % 

39
±58 % 

26
±84 % 

21
±85 % 

584
±36 % 

334
±38 % 

404
±34 % 

50 2 745
±16 % 

10 760 
±11 % 

4 111 
±14 % 

40 155 
±7 % 

2 310 
±19 % 

2 343 
±23 % 

1 795 
±17 % 

1 939 
±21 % 

1 071 
±21 % 

2) 1 206 
±34 % 

Ó70 598
±30 % 

357
±53 % 

180
±59 % 

418
±28 % 

176
±69 % 

224
±55 % 

76
±60 % 

0
-

0
-

42
±112 % 

Totalt 3 575
±10 % 

11 585 
±10 % 

4 425 
±16 % 

43 069 
±6 % 

2 525 
±22 % 

2 593 
±22 % 

1 892 
±14 % 

2 523 
±18 % 

1 405 
±16 % 

1 652 
ca±30 % 

1) Med ordnad passage avses vad som anges i publikationen "Säkra gångpassagen!" om passagens utformning,
utrustning och utmärkning.
2) Av dessa var 1097 hastighetssäkrade med målsättningen Ò30 km/h
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1 Bakgrund, målsättning och tillvägagångssätt 
Målsättningen var att via enkät till landets kommuner samla in information som
gäller det kommunala väg- och gatunätet. Skäl till detta var att det väg- och 
gatunät som kommunerna är väghållare för kommer att genomgå betydande 
förändringar framgent bl.a. betingat av skärpta krav som gäller trafikanternas
säkerhet, framkomligheten och miljösituationen. Det är därför av stor vikt att ha
tillgång till information som gör det möjligt att klarlägga tillstånd och följa upp 
förändringar.

Dåvarande Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) gav Statens väg- 
och transportforskningsinstitut (VTI) i uppdrag att via enkät till landets kommuner
inventera kommunernas väg- och gatunät. En enkät konstruerades. Synpunkter
inhämtades bland annat från Kommunförbundet och från enskilda kommuner. I 
enkäten gavs prioritet åt de gåendes och cyklisternas trafikmiljö. Viss
bakgrundsinformation bifogades enkäten. Det gällde bland annat statsvägnätets 
längd i kommunen, längden av kommunala vägar med vägnummer under 4000, 
längden av enskilda vägar med statsbidrag och antalet skadade och dödade på det 
kommunala respektive statliga vägnätet inom kommunen.

Enkäten formulerades kring följande sju punkter: 
¶ Väg- och gatulängden 
¶ Restriktioner som gällde motorfordonstrafiken
¶ Gång- och cykelvägar 
¶ Cirkulationsplatser och signalreglerade korsningar 
¶ Gång-/cykeltunnlar och -broar 
¶ Övergångsställen och cykelöverfarter 
¶ Övriga gång- och cykelpassager (i plan).

Enkäten gällde i första hand det kommunala väg- och gatunätet dvs. det som
kommunerna var väghållare för. För att få en totalbild ombads kommunerna att i 
den mån det var möjligt även fylla i uppgifter som gällde det statliga vägnätet och
i vissa fall även det enskilda vägnätet. 

Utskick till landets kommuner skedde under december månad 1999. 
Påminnelseenkät skickades ut under våren 2000. Påminnelseenkäten ändrades 
något jämfört med den första utskickade versionen. Bland annat inhämtades bara 
uppgifter som gällde år 1999 inte som tidigare även 1998. Påminnelseenkäten är 
bifogad rapporten. 

Enkäten gjordes detaljerad. Avsikten var att kommunerna skulle bidra med den 
information, detaljerad eller mindre detaljerad, som fanns eller som kunde 
inhämtas med rimlig insats. Det innebär att graden av information som lämnades
varierar betydligt mellan olika kommuner. I denna redovisning anges därför för
varje enskilt resultat antalet kommuner som besvarat bakomliggande fråga. Vidare 
redovisas för varje resultat genomsnittligt antal invånare för de svarande 
kommunerna och ett osäkerhetsintervall, som visar inom vilket intervall det
faktiska värdet kan förväntas ligga.

Avsikten är att upprepa enkäten exempelvis vartannat eller vart tredje år.
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2 Resultat av enkäten 
2.1 Antal svarande kommuner 
Enkäten skickades ut i slutet av år 1999. Detta resulterade i ifyllda enkäter från 88 
kommuner – se tabell 1. Påminnelse skickades ut under våren år 2000. I samband
med detta ändrades enkäten något. Frågor som gällde situationen år 1998 togs 
bort. Påminnelseenkäten handlade enbart om situationen år 1999. Denna enkät 
återfinns som bilaga. Totalt erhölls ifyllda enkäter från 127 kommuner. Ett tiotal
kommuner svarade att man inte hade resurser för att besvara enkäten. Enkäten 
kallas fortsättningsvis VTI:s enkät-99. 

Tabell 1 Antal kommuner som besvarade VTI:s enkät-99. 
Svarande kommuner Landet

Utan påminnelse-
enkät*

Med eller utan
påminnelseenkät

totalt

Antal 88 127 289
Invånare 2 555 258 3 841 402 8 861 426
Invånare/kommun 29 037 30 247 30 662 
* Ligger till grund för resultat som gäller 1998 samt förändring mellan 1998 och 1999.

Svarsfrekvensen var 44 %. Den varierade med kommunernas invånarantal – se 
figur 1. I spannet 75 000 till 200 000 invånare svarade 56 % av kommunerna. I 
spannet upp till 75 000 invånare svarade 43 %. Besvarade enkäter erhölls inte från 
landets tre största kommuner. 

Kommunerans svarsprocent
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Figur 1 Antal kommuner som besvarade VTI:s enkät-99 indelat efter antal
kommuninvånare.
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2.2 Väg- och gatulängden 
2.2.1 Kommunala vägnätets längd 
¶ Den totala längden av det kommunala väg- och gatunätet år 1999 skattades till 

42 719 kilometer – se tabell 2. Osäkerheten anges till ±7 %. 

Motsvarande skattningsförfarande baserat på Kommunförbundets årliga enkät till 
landets kommuner gällande underhållet vägnät visar att det av kommunerna 
underhållna vägnätet var något mindre – 40 991 kilometer – se tabell 2. 
Skillnaden var dock inte större än att den ligger inom "felmarginalen". Det 
skattningsförfarande som användes för båda resultaten framgår av följande 
avsnitt:

Längden enligt VTI:s enkät-99 och enligt Kommunförbundets vägunder-
hållningsenkät.
Vid skattningen av den totala väg-/gatulängden har kommunernas fördelning på 
antal invånare beaktats – se nedanstående figur. I VTI:s enkät erhölls inga svar 
från landets tre största kommuner. Värdet från väghållningsenkäten har därför 
utnyttjats för denna grupp av kommuner. 
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Skattning baserat på "Kommunernas väghållning" Totalt 40991 km

Skattning baserat på VTIs enkät. Totalt 42719 km

Antal invånare

Kilometer

Längd av kommunala väg-/gator

Figur 2 Antal kilometer vägar och gator som kommunerna var väghållare för 
år 1999 enligt VTI:s enkät-99 och antal kilometer vägar och gator som
kommunerna underhöll år 1999 baserat på Kommunförbundets årliga enkät till 
landets kommuner. Indelning i storleksklasser efter antal invånare. 
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Tabell 2 Antal kilometer vägar och gator som kommunerna var väghållare för 
år 1999 enligt VTI:s enkät-99 och antal kilometer vägar och gator som
kommunerna underhöll år 1999 baserat på Kommunförbundets årliga enkät till 
landets kommuner. 

Kommunförbundets enkät
år1999 (med

kompletterande data från 
åren 1996–1998)

VTI:s enkät-99

Antal kilometer
90 % konfidensintervall

40 991 
±7 % 

42 719
±7 % 

Svarande kommuner 197 111
Invånare per kommun 38 184 31 466 

2.2.2 Väg-/gatunätets längd fördelat på hastighetsgräns 
¶ 6 % av det kommunala väg-/gatunätet, motsvarande cirka 250 mil, hade 

hastighetsgräns 30 km/h eller lägre år 1999 – se tabell 3. Längden var drygt 
15 % större år 1999 än år 1998. Osäkerheten i data är dock tämligen stor. 

Tabell 3 Det kommunala väg- och gatunätets längd år 1998 och 1999 fördelat 
på hastighetsgräns. Källa: VTI:s enkät-99.
År 1998 110 km/h 90 k/h 70 km/h 50 km/h 30 km/h "Gångfart" Totalt
Antal kilometer
90 % konfidensintervall 

0
–

98
±42 % 

3 489 
±49 % 

36 687 
±6 % 

2 152 
±35 % 

35
±37 % 

42 461 
±6 % 

Ant. svar. kommuner 58 58 57 57 60 59 75
Inv./svar. kommun 26 854 26 854 27 088 2 5927 27 626 27 651 30 129 

År 1999 110 km/h 90 k/h 70 km/h 50 km/h 30 km/h "Gångfart" Totalt
Antal kilometer
90 % konfidensintervall 

15
±120 % 

97
±39 % 

3 768 
±42 % 

36 285 
±6 % 

2 516 
±27%

38
±30 % 

42 719 
 ±7 % 

% 0,0 0,2 8,8 84,9 5,9 0,1 100
Ant. svar. kommuner 89 85 84 86 87 87 111
Inv./svar. kommun 26 227 26 048 26 042 25 666 26 599 26 978 31 466 

2.2.3 Det enskilda väg-/gatunätets längd
¶ Uppskattningsvis 8 300 mil enskilda vägar/gator erhöll kommunalt bidrag – se 

tabell 4 – 4 % av dessa var belägna i tätort. 
¶ Längden av enskilda vägar som fick statsbidrag under år 1999 skattas till 

73 340 km. Resultatet baseras på värden från 287 kommuner (källa: 
Vägverkets regioner). 

¶ De enskilda vägar som erhöll kommunalt eller statligt bidrag år 1999 skattades 
till 93 082 kilometer. Osäkerhetsmarginalen bedöms till plus/minus 10 %. 
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Tabell 4 Längd år 1999 av de enskilda vägar som kommunen gav bidrag till. 
Källa: VTI:s enkät-99. 

Totalt Tätort Ej tätort
Totalt Även

stats-
bidrag

Enbart
kom-

munalt
bidrag

Totalt Även
stats-
bidrag

Enbart
kom-

munalt
bidrag

Totalt Även
stats-
bidrag

Enbart
kom-

munalt
bidrag

Antal kilometer
90 % konfidensintervall 

82 746 
 ±11 % 

63 004 
±13 % 

19 742 3 013 
±42 % 

732
±46 % 

2 281 79 733 
±13 % 

62 272 
±18 % 

17 461 

Ant. svar. kommuner 109 80 - 93 63 – 93 63 –
Inv./svar. kommun 29 051 30 333 - 26 938 28 370 – 26 938 28 370 –

2.3 Restriktioner mot motorfordonstrafiken 
¶ På cirka 2 % av det kommunala väg-/gatunätet fanns restriktioner mot

motorfordonstrafiken genom vägmärke och/eller fysisk utformning – se tabell 
5. Den totala längden var tämligen lika de två studerade åren. Möjligen skedde
en viss ökning mellan åren. 

¶ Längden av 30-gator och gångfartsgator var år 1999 storleksordningen 10 mil.

Tabell 5 Antal kilometer av det kommunala väg-/gatunätet där motorfordons-
trafiken var begränsad genom förbuds- eller påbudsmärke och/eller fysisk 
utformning. Källa: VTI:s enkät-99. 
År 1998 Enkelriktning Begr av mf.trafiken. i båda 

riktningar
Totalt

Antal kilometer
90 % konfidensintervall 

561
±54 % 

419
±44 % 

980
±48 % 

Ant. svarande kommuner 80
Inv./svarande kommun 28 318 

År 1999 Enkelriktning Begr av mf.trafiken. i båda 
riktningar

Totalt

Totalt "30- eller
gångfartsg"

Totalt "30- eller
gångfartsg"

Totalt "30- eller
gångfartsg"

% av total gatulängd 1,3 - 1,1 - 2,4 -
Antal kilometer
90 % konfidensintervall 

562
±55 % 

49
±57 % 

459
±55 % 

56
±40 % 

1021
±51 % 

105
±27 % 

Ant. svarande kommuner 90 55 86 57 88 51
Inv./svarande kommun 28 581 28 658 28 480 29 039 28 767 28 748 

2.4 Gång- och cykelvägar
De kommunala gång-/cykelvägarnas längd enligt VTI:s enkät-99 och enligt
Kommunförbundets vägunderhållsenkät 
¶ Den totala längden av de kommunala gång- och cykelvägarna skattades till 

11 824 (±7 %) kilometer för år 1999 – se tabell 6. 

Motsvarande skattningsförarande baserat på Kommunförbundets årliga
väghållningsenkät visade att de av kommunerna underhållna gång-/cykelvägarna 
utgjorde 11 375 kilometer. Även i detta resultat finns en osäkerhet beroende på att 
inte alla kommuner besvarade frågan. Denna osäkerhet skattas till ±6 %.

Vid skattningen av längden har kommunernas invånarantal beaktats – se figur 
3. I VTI:s enkät-99 erhölls inga svar från landets tre största kommuner. Värdet 
från Kommunförbundets enkät har därför utnyttjats för denna grupp av 
kommuner.
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Figur 3 Antal kilometer gång- och cykelvägar som kommunerna var väghållare 
för år 1999 enligt VTI:s enkät-99 och antal kilometer gång- och cykelvägar som 
kommunerna underhöll år 1999 baserat på Kommunförbundets årliga enkät till 
landets kommuner. Indelning av kommunerna i storleksklasser efter antal 
invånare.

Tabell 6 Antal kilometer gång- och cykelvägar som kommunerna var väghållare 
för år 1999 enligt VTI:s enkät-99 och antal kilometer gång- och cykelvägar som 
kommunerna underhöll år 1999 baserat på Kommunförbundets årliga enkät till 
landets kommuner. 

Kommunförbundets enkät år 
1999 (med kompletterande data 

från åren 1996–1998)

VTI:s enkät-99

Antal kilometer
90 % konfidensintervall

11 375 
±7 % 

11 824 
±7 % 

Antal svarande kommuner 167 101
Inv./svarande kommun 33 278 29 736 

Den totala längden av gång-/cykelvägar samt förändring mellan åren 1998 
och 1999 
¶ Den totala längden av gång-/cykelvägar (kommunala eller statliga) skattades 

till cirka 1 250 mil för år 1999 – se tabell 7. Resultatet pekar på en ökning med
3 % (motsvarande cirka 40 mil) mellan åren 1998 och 1999. Osäkerheten i 
data är dock stor. 
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Tabell 7 Antal kilometer gång- och cykelvägar som kommunerna eller staten var
väghållare för år 1998 och 1999. Källa: VTI:s enkät-99. 

År 1998 År 1999 
Kommunerna Staten Totalt Kommunerna Staten Totalt

Antal kilometer
90 % konfidensintervall

11 536 
±8 % 

552
±21 %

12 088 11 824 
±7 % 

659
±23 % 

12 483 

Ant. svarande kommuner 74 55 101 80
Inv./svarande kommun 28 224 23 454 29 736 25 173 

2.5 Cirkulationsplatser och signalreglerade korsningar
Cirkulationsplatser
¶ Antalet cirkulationsplatser skattades till 1 003 år 1999 – se tabell 8, 61 % hade 

rondellradie som var 10 meter eller större, 4 % hade en rondellradie under-
stigande 2 meter. Resultatet pekar på en ökning med cirka 7 % motsvarande
cirka 100 cirkulationsplatser mellan åren 1999 och 1998. Osäkerheten i data är 
dock tämligen stor. 

Tabell 8 Antal cirkulationsplatser på det totala väg- gatunätet åren 1998 och 
1999 enligt VTI:s enkät-99.

Rondellradie Svarande kommuner
År Totalt >= 10 m 2–10 m < 2m Antal Inv./kommun
1998
90 % 
konf.int

904
±9 % 

574
±11 % 

297
±25 % 

33
±53 % 

87 29 387

1999
90 % 
konf.int

1 003 
±5 % 

607
±9 % 

354
±16 % 

42
±45 % 

124 30 722

Signalreglerade korsningar 
¶ Antalet signalreglerade korsningar (exklusive enbart signalreglerade gång-

/cykelöverfarter) skattades till 1 987 (±8 %) år 1999 – se tabell 9. 
¶ Antalet signalreglerade korsningar minskade med 3 % motsvarande cirka 

70 anläggningar mellan åren 1999 och 1998. Osäkerheten i data är dock 
tämligen stor – se tabell 9. 

¶ Det totala antalet signalanläggningar i landet (inklusive enbart signalreglerade 
gång-/cykelöverfarter) skattas till 2 600 (±12 %) för år 1999. Denna skattning 
baseras på resultat från Kommunförbundets vägunderhållsenkät.

Tabell 9 Antal signalreglerade korsningar (exklusive enbart signalreglerade
gång-cykelöverfarter) på det totala väg- gatunätet åren 1998 och 1999. Källa: 
VTI:s enkät-99.

Utanför Svarande kommuner
År Totalt Tätort tätort Antal Inv./kommun
1998
90 % konf.int 

2 054 
±15 % 

1 991 
±16 % 

63
±68 % 

87 29 387

1999
90 % konf.int 

1 987 
±8 % 

1 927 
±8 % 

60
±51 % 

123 30 127
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2.6 Gång- och cykeltunnlar/-broar
På kommunala respektive statliga vägar/gator 
¶ Antalet g/c-tunnlar skattades till 3 343 (±10 %) på det kommunala vägnätet år 

1999 och till 1 366 (±12 %) på det statliga. Det innebär att det totala antalet
g/c-tunnlar var omkring 4 900 detta år – se tabell 10. 

¶ Resultatet visar att antalet tunnlar eller broar var 0,5 % fler år 1999 jämfört 
med år 1998, vilket motsvarar cirka 25 anläggningar – se tabell 10. 
Osäkerheten i data är dock tämligen stor.

Tabell 10 Antal tunnlar eller broar för gång-/cykeltrafik år 1999 på det 
kommunala respektive statliga väg- och gatunätet. Indelning efter skyltad 
hastighetsgräns. Källa: VTI:s enkät-99. 
Kommunala gator och vägar 110 km/h 90 km/h 70 km/h 50 km/h Totalt
Antal
90 % konfidensintervall

0
–

48
±79 % 

550
±25 % 

2 745 
±16 % 

3 343 
±10 % 

Antal svarande kommuner 109 116
Invånare/svarande kommun 28 746 30 894 

Statliga gator och vägar 110 km/h 90 km/h 70 km/h 50 km/h Totalt
Antal
90 % konfidensintervall

169
±35 % 

314
±23 % 

575
±18 % 

308
±22 % 

1 366 
±12 % 

Antal svarande kommuner 106 111
Invånare/svarande kommun 27 976 28 996 

I anslutning till cirkulationsplats 
¶ Antalet g/c-tunnlar(-broar), som var belägna i anslutning till cirkulationsplats,

skattades till 232 (±17%) stycken på det totala vägnätet år 1999 – se tabell 11, 
88 % var belägna vid cirkulationsplatser med rondellradie 10 meter eller 
större. Det innebär att cirka en tredjedel av cirkulationsplatserna med
rondellradie 10 meter eller mer var försedda med g/c-tunnel (-bro). 
Motsvarande andel för cirkulationsplats med rondellradie 2 till 10 meter var 
8 %. 

Tabell 11 Antal tunnlar eller broar för gång-/cykeltrafik år 1999 belägna i 
anslutning till cirkulationsplats. Gäller det totala väg-/gatunätet. Källa: VTI:s
enkät-99.

Totalt Rondellradie
Ó10 m 2–10 m <2m

Antal
90 % konfidensintervall

232
±17 % 

204
±18 % 

28
±42 % 

0
–

Antal svarande kommuner 123
Invånare/svarande kommun 30 773
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2.7 Övergångsställen
¶ Det totala antalet övergångsställen år 1999 skattades till 54 473 (± ca 6 %). Av 

dessa var 48 904 (± ca 6 %) obevakade. och 5 569 (± ca 15 %) signalreglerade.

Kommunala väg-/gatunätet 
Antal år 1999 
¶ Antal övergångsställen skattades till 47 494 (±6 %) på det kommunala väg-

/gatunätet år 1999 – se tabell 12. Antalet obevakade övergångsställen 
skattades till 43 069 (±6 %) och antalet signalreglerade till 4 425 (±15 %) – se 
tabell 13. 

Tabell 12 Totalt antal övergångsställen och cykelöverfarter på det kommunala 
väg- och gatunätet år 1999. Källa: VTI:s enkät-99. 

Svarande kommuner
Antal Antal inv/kommun

Övergångsställen totalt 
90 % konfidensintervall

47 494 
± 6 % 

109 30 854

Övg.ställen ihop med cykelöverfart
90 % konfidensintervall

13 691 
± 10 % 

76 31 784

Enbart cykelöverfarter*
90 % konfidensintervall

1 100 
± 41 % 

43 29 418

  Denna fråga togs bort i den påminnelseenkät som skickades ut. 

Tabell 13 Antal obevakade respektive signalreglerade övergångsställen år 1999 
på det kommunala väg- och gatunätet fördelat på sträcka och korsning. Källa: 
VTI:s enkät-99. 

Obevakade Signalreglerade Totalt
Sträcka, korsning Str. Korsn Totalt Str. Korsn Totalt Str. Korsn Totalt
Antal överg.ställen
90 % konfidensintervall

7 177 
±13 % 

35 892
±17 %

43 069
±6 % 

421
±20 %

4 004 
±15 %

4 425 
±15 % 

7 598 
±14 % 

39 896
±6 % 

47 494
±6 % 

Ant. svar. kommuner 72 88 72 88 92 109
Inv./svar. kommun 30 512 33 697 30 512 33 697 27 389 30 854

¶ 1 % (418) av de obevakade övergångsställen var belägna på vägar/gator där 
hastighetsgränsen var 70 km/h – se tabell 14. 

¶ 5 % (2 496) av de obevakade övergångsställena var belägna i "30-miljö" – se 
tabell 14. 
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Tabell 14 Antal obevakade respektive signalreglerade övergångsställen år 1999 
på det kommunala väg- och gatunätet fördelade efter skyltad hastighetsgräns. 
Källa: VTI:s enkät-99. 

Ó70 km/h 50 km/h Ò30 km/h* Totalt
Obevakade
90 % konfidensintervall

418
± 28 % 

40 155
± 7 % 

24 96
±16 % 

43 069
±6 %  1) 

Signalreglerade
90 % konfidensintervall

180
± 59 %

4 111
± 14 % 

134
± 30 % 

4 425
±16 % 1)

Totalt
90 % konfidensintervall

598
± 25 % 

44 267
± 6 % 

2 630
± 16 % 

47 494
±6 % 

Antal svarande kommuner  80    1)  92 109
Invånare/svarande kommun   30 706  27 389 30 854 
* här ingår också "lågfartsskylt" och "gångfartsmiljö". 1) se tabell 10. 

¶ 4 % (1 796) av övergångsställena var belägna i anslutning till cirkulationsplats 
– se tabell 15. 

Tabell 15 Antal övergångsställen på det kommunala väg- och gatunätet år 1999 
som var belägna vid cirkulationsplats. Källa: VTI:s enkät-99. 

Rondellradie
Ó10 m 2–10 m <2 m Totalt

Antal övergångsställen
90 % konfidensintervall

980
±25 % 

817
±22 % 

0
–

1 796 
±16 % 

Antal svarande kommuner 68
Invånare/svarande kommun 33 041

¶ 11 585 (±10 %) av övergångsställena eller 24 % av dem var försedda med refug 
eller motsvarande. 3 % av dem förekom i plats där skyltad hastighetsgräns var 
70 km/h – se tabell 16. 

Tabell 16 Antal övergångsställen, på det kommunala väg- och gatunätet år 
1999, som var utrustade med refug eller motsvarande. Källa: VTI:s enkät-99. 

Ó70 km/h 50 km/h 30 km/h* Totalt
Antal övergångsställen
90 % konfidensintervall

357
±53 % 

10 760 
±11 % 

468
±33 % 

11 585 
±10 % 

Antal svarande kommuner 66 71
Invånare/svarande kommun 29 516 31 402 
* här ingår också "lågfartsskylt" och "gångfartsmiljö".

¶ 4 485 (±17 %) av övergångsställena eller 9 % av dem var anlagda över 
vägar/gator med fler än 2 körfält – se tabell 17. 

¶ 7 % (300) av de övergångsställen som var anlagda över gator med fler än 
2 körfält fanns i miljö med skyltad hastighetsgräns 70 km/h, 1 % fanns i miljö
med hastighetsgräns 30 km/h – se tabell 17. 
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Tabell 17 Antal övergångsställen, på det kommunala väg- och gatunätet år 
1999, anlagda över fler än 2 körfält. Indelning efter skyltad hastighetsgräns. 
Källa: VTI:s enkät-99 

Ó70 km/h 50 km/h 30 km/h* Totalt
Antal övergångsställen
90 % konfidensintervall

300
±60 % 

4 138 
±18 % 

47
±55 % 

4 485 
±17 % 

Antal svarande kommuner 70 72
Invånare/svarande kommun 31 192 32 772 
* här ingår också "lågfartsskylt" och "gångfartsmiljö".

¶ 56 % (2 525) av de övergångsställen som var anlagda över gator med fler än
2 körfält var försedda med refug. Procenttalet var några enheter högre då den 
skyltade hastighetsgränsen var 70 km/h – se tabell 18. 

Tabell 18 Antal övergångsställen, på det kommunala väg- och gatunätet år 
1999, anlagda över fler än 2 körfält. Indelning efter skyltad hastighetsgräns och 
med hänsyn till förekomst av refug. Källa: VTI:s enkät-99. 

Ó70 km/h 50 km/h 30 km/h* Totalt
Med refug
90 % konfidensintervall

176
±69 % 

2 310
±19 % 

39
±58 %

2 525
±22 % 

Utan refug
90 % konfidensintervall

129
±49 %

1 892
±36 % 

9
±76 % 

2 030
±34 % 

Totalt
90 % konfidensintervall

300
±60 % 2)

4 138
±18 % 2)

47
±55 % 2)

4 485
±17 % 2)

Antal svarande kommuner
Invånare/svarande kommun

57
31 524 

* här ingår också "lågfartsskylt" och "gångfartsmiljö". 2) Se tabell 14. 

¶ 42 % (1 892) av de övergångsställena som var belägna på vägar/gator med fler 
än 2 körfält var obevakade. På plats med hastighetsgräns 70 km/h var 25 % 
(76) obevakade – se tabell 19. 

Tabell 19 Antal obevakade eller signalreglerade övergångsställen, på det 
kommunala väg- och gatunätet år 1999, anlagda över fler än 2 körfält. Indelning 
efter skyltad hastighetsgräns. Källa: VTI:s enkät-99. 

Ó70 km/h 50 km/h 30 km/h* Totalt
Signalreglerade
90 % konfidensintervall

224
±55 % 

2 343 
 ±23 % 

25
±84 % 

2 593 
±22 % 

Obevakade
90 % konfidensintervall

76
±60 % 

1 795 
±17 % 

21
 ±85 % 

1 892 
 ±14 % 

Totalt
90 % konfidensintervall

300
 ±60 % 2)

4 138 
±18 % 2)

47
±55 % 2)

4 485 
±17 % 2)

Antal svarande kommuner
Invånare/svarande kommun

57
33 740 

* här ingår också "lågfartsskylt" och "gångfartsmiljö". 2) Se tabell 14.
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¶ 5 % (2 523) av det totala antalet övergångsställen på det kommunala väg-
/gatunätet var belägna på platser där fysiska hastighetsreducerande åtgärder
vidtagits med målsättningen att säkra hastigheten till 30 km/h eller lägre – 
60 % (1 405) av dessa övergångsställena var upphöjda eller belägna i upphöjd 
korsning – se tabell 17 (och tabell 9). 

¶ 1/4 (334) av de upphöjda övergångsställena återfanns miljö där hastighets-
gränsen var 30 km/h.

Tabell 17 Antal övergångsställen, hastighetssäkrade med målsättningen 30 km/h 
eller lägre, på det kommunala väg- och gatunätet år 1999. Källa: VTI:s enkät-99. 

Totalt varav upphöjda
Antal övergångsställen
90 % konfidensintevall

2 523 
±18 % 

1 405 
±16 % 

% av totala antalet på kommunala vägar/gator 5 % 3 % 
Antal svarande  kommuner 68 61
Invånare/svarande kommun 33 408 33 336 

Tabell 18 Antal övergångsställen, hastighetssäkrade med målsättningen 30 km/h 
eller lägre, på det kommunala väg- och gatunätet år 1999. Indelning på skyltad 
hastighetsgräns. Källa: VTI:s enkät-99. 

50 km/h 30 km/h Totalt
Antal upphöjda övergångsställen
90 % konfidensintevall

1071
±21 % 

334
±38 % 

1 405 
±16 % 

Antal svarande kommuner 56 61
Invånare/svarande kommun 31 823 33 336 

Förändring mellan åren 1998 och 1999 
Totalt minskade antalet övergångsställen med 0,2 % mellan åren 1998 och 1999. 
Skattningen är dock osäker eftersom antalet svarande kommuner var litet. Uppgift
om förändring av antal övergångsställen fylldes i av totalt 34 kommuner. Av 
dessa angav16 stycken att det inte skett någon förändring. Bland de fem
kommuner som tagit bort övergångsställen och där totalantalet minskat var denna 
minskning i genomsnitt 4 %. Övergångsställen tillkom också under år 1999. 
Bland de 13 kommuner som angivit ökning av antalet övergångsställen var denna 
i genomsnitt 2 %. 

Statliga väg-/gatunätet 
¶ Antalet övergångsställen på det statliga vägnätet skattas till 6 979 (±16 %) för

år 1999. Av dessa var 2 037 (±16 %) obevakade och 1 144 (±16 %)
signalreglerade – se tabell 19. 
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Tabell 19 Antal obevakade och signalreglerade övergångsställen på det statliga
väg- och gatunätet år 1999. Indelning på sträcka och korsning. Källa: VTI:s 
enkät-99.

Obevakade Signalreglerade Totalt
Sträcka, korsning Str. Korsn Totalt Str. Korsn Totalt Str. Korsn Totalt
Antal överg.ställen 
90 % konfidensintervall 

2 037 
±21 % 

3 798 
±20 % 

5 835 
±19 % 

2 47 
±41 % 

8 97 
±48 % 

1 144 
±25 % 

2 284 
±23 % 

4 695 
±20 % 

6 979 
±16 % 

Ant. svar. kommuner 46 49 47 49 68 75
Inv./svar. kommun 25 589 27 867 25 276 27 867 23 551 25 173 

2.8 Övriga gång- och cykelpassager i plan 
Med ordnad passage avses vad som anges i "Säkra gångpassagen!" om passagens 
utformning, utrustning och utmärkning – se vidare bifogad enkät.
¶ Antalet ordnade gång- (och cykel)passager på det kommunala väg- och 

gatunätet skattades till 1 652 för år 1999. Osäkerheten i data är dock tämligen
stor – se tabell 23. 

¶ 73 %, av de ordnade passagerna var belägna i "50-miljö". Av dessa var 91 %
belägna i platser där fysiska åtgärder vidtagits med målsättningen att reducera 
motorfordonens hastigheter till 30 km/h eller lägre – se tabell 23. 

¶ 3 %, av de ordnade passagerna var belägna i anslutning till cirkulationsplats – 
se tabell 24. 

¶ Antalet ordnade passager ökade med omkring 1/3 mellan åren 1998 och 1999 
– se tabell 25. Osäkerheten i data är dock stor. 

Tabell 23 Antal ordnade gångpassager på det kommunala väg- och gatunätet år 
1999. Indelning efter skyltat hastighetsgräns. Källa: VTI:s enkät-99. 

70 km/h 50 km/h 30 km/h Totalt

Totalt "30 km/h"*

Antal
90 % konfidensintervall

42
±112 % 

1 206 
±34 % 

1 097 
±41 % 

404
±34 % 

1 652 

Antal svarande. kommuner 63 73 61 65 –
Inv./svarande kommun 29 919 31 837 30 246 30 408 –
* Med målsättningen 30 km/h. 

Tabell 24 Antal ordnade gångpassager på det kommunala väg- och gatunätet år 
1999, som var belägna i anslutning till cirkulationsplats eller var upphöjda. 
Källa: VTI:s enkät-99. 

I anslutning till 
cirkulationsplats

Upphöjda eller i anslutning
till upphöjning

Antal
90 % konfidensintervall

44 * 
±88 % 

309
±44 % 

Antal svarande kommuner 57 63
Invånare/svarande kommun 25 534 29 102 

* Observationer fanns endast i 50-miljö i cirkulationsplats med radie Ó 10 meter. 
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Tabell 25 Antal ordnade gångpassager på det kommunala väg- och gatunätet 
åren 1998 och 1999. Indelning efter skyltad hastighetsbegränsning. Källa: VTI:s 
enkät-99.
Hastighetsgräns 70 km/h 50 km/h 30 km/h Totalt
Förändring i procent – +32 % + 62 % +38 % 
Antal svarande kommuner 42 37 –
Invånare/svarande kommun 32 505 32 063 –
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Bilaga 1 
Sid 1 (8) 

VTIs KOMMUNENKÄT 1999 – xxxxx KOMMUN 

VTIs Kontaktman

Hans Thulin 
VTI
581 95 Linköping 
Telefon: 013-20 41 54 
Fax: 013-14 14 36 
E-mail: hans.thulin@vti.se

Ange kommunens kontaktman

Namn:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Enkätens innehåll 

1 Väg- (och gatu-) längden (i punkten ingår en del bifogad information)
2 Restriktioner mot motorfordonstrafik
3 Gång-/cykelvägar (i punkten ingår en del bifogad information)
4 Cirkulationsplatser och signalreglerade korsningar
5 Gång-/cykeltunnlar och –broar
6 Övergångsställen, cykelöverfarter
7 Övriga gång-/cykelpassager i plan

OBS!!

¶ I begreppet ”väg” innefattas som sägs i VTK också gata.
¶ Endast tabeller med tjock ram ifylles. Övriga tabeller innehåller 

bakgrundsinformation och har fyllts i av VTI (i de fall information 
funnits).

¶ Fyll i siffran noll i de rutor där värdet är noll. Saknas information görs
ingen markering i tabellrutan. 

¶ Returnera om möjligt den besvarade enkäten via e-mail till VTIs 
kontaktperson. Det går också att faxa eller att skicka per post.

¶ Vi vill gärna ha den besvarade enkäten före 1:a juni. 
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Bilaga 1 
Sid 2 (8) 

1 VÄG- (OCH  GATU-)LÄNGDEN 

A) Statsvägnätet 

Statsvägnätets längd (kilometer) inom kommunen vid slutet av år1998
Källa: Vägverkets informationssystem för trafiksäkerhet, VITS

Typ av väg 110 km/h 90 km/h 70 km/h 50 km/h ¢  30 
km/h

Totalt

Motorväg
Motortrafikled
Fyrfältsväg
Vanlig väg
Totalt

B) Enskilda vägnätet

Längd av enskilda vägar inom 
kommunen, som staten ger bidrag 

till (1/1 1999)
Källa: Vägverket regionalt

varav:Enskilda vägar som kommunen 
ger bidrag till

Totalt
tätortsvägar  vägar utanför 

tätort
Längd i kilometer år 1999 
     varav enskilda statsbidragsvägar

varav:Enskilda vägar som kommunen 
och staten inte ger bidrag till 

Totalt
tätortsvägar  vägar utanför 

tätort
Ungefärlig längd i kilometer år 1999

VTI notat 44-2003 



Bilaga 1 
Sid 3 (8) 

C) Kommunala vägnätet 

Gatulängd i kommunen vid 
slutet av år 1998 

enligt Kommunförbundets rapport
”Kommunernas väghållning 1998”
Typ av gata Kilometer
Lokalgata
Huvudgata
Totalt

Kommunala vägar inom 
kommunen med vägnummer 
< 4000 . Längd vid slutet av 

år 1998 
Källa: Vägverkets informations-
system  för trafiksäkerhet, VITS

Typ av väg Kilometer
Motorväg
Motortrafikled
Fyrfältsväg
Vanlig väg 
Uppg. saknas 
Totalt

Kommunala vägnätets längd vid slutet av år 1999
varav med hastighetsgräns: Längd i 

kilometer
Totalt

110 km/h 90 km/h 70 km/h 50 km/h 30 km/h* ”gångfart”
1999
* Inklusive lågfartsväg med vägmärke 1.4.7 
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Bilaga 1 
Sid 4 (8) 

2 RESTRIKTIONER MOT MOTORFORDONSTRAFIK

Restriktioner mot motorfordonstrafiken (och motordrivet fordon) genom 
vägmärke (förbudsmärke eller påbudsmärke) och/eller genom fysisk utformning.
Förbud mot motorfordonstrafik gäller minst under dagtid. Leveranstrafik och 
annan behörig motorfordonstrafik kan förekomma. Busstrafik kan vara tillåten. 
Buss-/taxifil ingår ej. 

Begränsning av motorfordonstrafiken på det 
kommunala vägnätet vid slutet av år 1999

Antal kilometer med: Totalt varav på ”30-
gata” eller 

gångfartsgata*
Enkelriktning
Begränsning av motorfordonstrafiken i 
båda riktningarna
Totalt

3 GÅNG-/CYKELVÄGAR

GC-vägarnas och gång-
banornas längd i kommunen 

vid slutet av år 1998 
enligt Kommunförbundets rapport

”Kommunernas väghållning 1998”
Kilometer

GC-väg
Gångbana
Totalt

Gång- och cykelvägnätets längd vid slutet av år 
1999

(ej gångbana eller trottoar)
Längd i kilometer Kommunen

väghållare
Staten

väghållare
Totalt

Vid slutet av år 
1999
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Bilaga 1 
Sid 5 (8) 

4 CIRKULATIONSPLATSER OCH
SIGNALREGLERADE KORSNINGAR 

Antalet cirkulationsplatser och signalreglerade korsningar gäller det totala väg-
/gatunätet inom kommunen dvs. oberoende av väghållare. Cirkulationsplatserna är 
indelade i tre klasser enligt de mått på rondellradien, som anges i VU 94 
(rondellradie större än eller lika med 10 m, rondellradie större än eller lika med
2 m men mindre än 10 m, rondellradie mindre än 2 m).

Antal cirkulationsplatser 
Gäller det totala vägnätet inom kommunen

varav med rondellradieVid slutet 
av år 

Totalt
² 10 m 2-10 m < 2 m 

1999

Antal signalreglerade korsningar
Gäller det totala vägnätet inom kommunen

Ingår inte: 
- signalreglerad gång-/cykelöverfart på sträcka 
- enbart signalreglerad gång-/cykelöverfart i korsning

varav (ungefär)Vid slutet 
av år 

Totalt
”i tätort” ”utanför tätort”

1999
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Bilaga 1 
Sid 6 (8) 

5 GÅNG-/CYKELTUNNLAR OCH -BROAR 

Antal g/c-tunnlar och -broar i 
anslutning till cirkulationsplats vid 

slutet av år 1999
Gäller det totala vägnätet i kommunen 

varav med rondellradieTotalt
² 10 m 2-10 m < 2 m 

Antal g/c-tunnlar och -broar vid slutet av år 1999 
exklusive ”i anslutning till cirkulationsplats”

varav tvärs väg/gata med hastighetsgräns:Totalt
110 km/h 90 km/h 70 km/h 50 km/h 

Korsar kommunal
väg (och gata) 
Korsar statlig 
väg (och gata)
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Bilaga 1 
Sid 7 (8) 

6 ÖVERGÅNGSSTÄLLEN (genom vägmarkering eller 
vägmärke)

Tabellerna under punkt 6 gäller antal övergångsställen på det kommunala vägnätet 
och det statliga vägnätet indelat på skyltad hastighetsgräns 70 km/h eller mer,
50 km/h samt 30 km/h. I kategorin ”30 km/h” ingår förutom påbudsskylt också 
”lågfartsskylt” och ”gångfartsmiljö”.

Kommunala vägnätet 
varav:

på sträcka 
med hast.gr.:

i korsning 
med hast.gr.: 

varav i anslutning till 
cirkulationsplats* totalt och
med rondellradie (m):

Totala antalet övergångsställen 
vid slutet av år 1999 med 
underindelningar

A
ntal

² 70 50 30 ² 70 50 30 totalt ² 10 2-10 < 2
Totala antalet 
övergångsställen

varav ihop med cykelöverfart
  Signalreglerade övergångsställen
  Övergångsställen med refug eller 
  motsvarande
  Övergångsställen över fler än två 
  körfält 

 varav med signal
  varav med refug eller motsv.

  Övergångsställen hastighetssäkrade 
  med målsättn. 30 km/h eller lägre 

 varav upphöjda**
* Cirkulationsplats ses som en typ av korsning 
** Inklusive övergångsställen i upphöjd korsning

Statliga vägnätet 
varav:

på sträcka 
med hast.gr.: 

i korsning 
med hast.gr.: 

varav i anslutning till 
cirkulationsplats* totalt och
med rondellradie (m):

Totala antalet övergångsställen 
vid slutet av år 1999 med 
underindelningar

A
ntal

² 70 50 30 ² 70 50 30 totalt ² 10 2-10 < 2
Totala antalet 
övergångsställen

varav ihop med cykelöverfart
  Signalreglerade övergångsställen
  Övergångsställen med refug eller 
  motsvarande
  Övergångsställen över fler än två 
  körfält 

 varav med signal
  varav med refug eller motsv.

  Övergångsställen hastighetssäkrade 
  med målsättn. 30 km/h eller lägre 

 varav upphöjda**
* Cirkulationsplats ses som en typ av korsning
** Inklusive övergångsställen i upphöjd korsning
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7        ÖVRIGA  GÅNG-  (OCH  CYKEL-)PASSAGER  I 
PLAN
De passager som är aktuella under denna punkt är sådana som enligt Vägverkets 
publikation 1998:108 ”Säkra gångpassagen!” kan kallas för ordnad passage 1).
Enligt denna publikation är en ordnad gångpassage en gångpassage som 
utformats, utrustats eller utmärkts för att ge trafiksäkerhet, framkomlighet och 
tydlighet. Tydligheten framhävs som regel med kontrasterande 
beläggningsmaterial. Cyklister kan också tillåtas använda passagen. Under denna
punkt (7) gäller dock att vare sig övergångsställe eller cykelöverfart finns. Det 
förutsätts också, att då den skyltade hastighetsgränsen är 50 km/h eller högre 
fysiska hastighets-reducerande åtgärder vidtagits i passageplatserna. I dessa 
åtgärder inbegrips även åtgärder som förkortar passagesträckan (refug,
avsmalning etc.).

Kommunala vägnätet, ordnad passage 1) ovan
varav:

varav i anslutning till cirkulations-
plats* totalt och  med rondellradie:

Antal ordnade passager vid slutet 
av år 1999 

Totalt
på

sträcka
i kors-
ning

totalt ² 10 m 2–10 m <2 m 
På plats med skyltad hast.gr. ² 70
km/h och hastighetsreduc. åtgärder 
      varav med  målsättningen 30 km/h 
På plats med skyltad hast.gr. 50 
km/h och hastighetsreduc. åtgärder
      varav med  målsättningen 30 km/h 
På plats med skyltad hastighets.gr. 
30 km/h (inkl. ”lågfartsskylt”) 
       varav upphöjda eller belägna  i

anslutning till gupp 
* Cirkulationsplats ses som en typ av korsning

Statliga vägnätet, ordnad passage 1) ovan
varav:

varav i anslutning till cirkulations-
plats* totalt och  med rondellradie:

Antal ordnade passager vid slutet 
av år 1999 

Totalt
på

sträcka
i kors-
ning

totalt ² 10 m 2–10 m <2 m 
På plats med skyltad hast.gr. ² 70
km/h och hastighetsreduc. åtgärder 
      varav med  målsättningen 30 km/h 
På plats med skyltad hast.gr. 50
km/h och hastighetsreduc. åtgärder
      varav med  målsättningen 30 km/h 
På plats med skyltad hastighetsgr. 
30 km/h (inkl. ”lågfartsskylt”) 
       varav upphöjda eller belägna  i

anslutning till gupp 
* Cirkulationsplats ses som en typ av korsning
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