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Förord 
Föreliggande undersökning ingår som en del i projektet ”Säkerhet på övergångs-
ställen” som bekostas av Vägverket och vars syfte är att följa upp säkerhets-
situationen och de satsningar på trafikmiljön som gjordes i samband med 
införandet av regeln om fordonsförares väjningsplikt mot fotgängare på obevakat 
övergångsställe år 2000.  

Föreliggande rapport är en sammanställning av resultat av enkäter som 
skickades ut till landets kommuner före och efter införandet av väjningsregeln 
med frågor som fokuserade på förändringar i fotgängarnas trafikmiljö och särskilt 
på åtgärder som gällde gångpassagen. Tidigare har en utvärdering gjorts av 
väjningsregelns effekt på skade- och olyckssituationen. Den utvärderingen finns 
redovisad i VTI notat 24-2004. 

Ett stort tack riktas till alla de kommuner, som bidragit med enkätinformation. 
 
Linköping november 2005 
 

 
Hans Thulin 
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1 Bakgrund och syfte 
VTI har via enkät till landets kommuner följt upp förändringar som skett på det 
kommunala väg- gatunätet. Bland annat har enkäterna behandlat frågor som gäller 
gång- och cykelpassager samt skyltad hastighet. Den första enkäten skickades ut 
årsskiftet 1999/2000. Den bekostades av dåvarande KFB. Den fokuserade på 
förhållanden som gällde åren 1998 och 1999. Enkäten upprepades, något 
modifierad, vid årsskiftet 2001/2002 och avsåg då förhållanden under perioden 
2000 och 2001. En ytterligare enkät skickades ut i årsskiftet 2003/2004 och avsåg 
förhållanden som gällde för perioden 2002 och 2003. Den sista enkäten var 
betydligt förenklad jämfört med de två tidigare och fokuserade enbart på 
gångpassager med eller utan övergångsställe, deras antal och förändring samt på 
gatunätets fördelning på skyltad hastighet. De två senaste enkäterna har 
genomförts inom föreliggande projekt som har bekostats av Vägverket. 
Huvudsyftet med dessa två enkäter har varit att följa upp vad som hände med de 
obevakade övergångsställena i samband med att regeln om väjningsplikt mot 
gående på obevakat övergångsställe infördes maj år 2000. Resultaten redovisas i 
denna rapport. 

Enkäterna har en hög detaljeringsgrad. Då det gäller gångpassagen ställs frågor 
om hur många obevakade övergångsställen som togs bort respektive tillkom och i 
vilken miljö detta skedde, vidare frågades om hur många som hastighetssäkrades, 
signalreglerades och i vilken utsträckning skyltad hastighet ändrades. Enkäten 
som skickades ut i årsskiftet 2003/2004 besvarades av drygt 150 kommuner. Men 
alla dessa besvarade inte enkäten fullständigt eftersom man saknade information. 
De tidigare enkäterna besvarades av cirka 120 kommuner. 

Resultatet i föreliggande rapport gäller perioden 2000–2003. Resultaten är 
uppskrivna till riksnivå baserat på svarande kommuners invånarantal relativt 
totalbefolkningen i landet. Resultaten redovisas med 90 %-iga konfidensintervall. 
Skattningsförfarandet redovisas i bilaga 2. I bilaga 1 återfinns en ordlista med 
förklaring på benämningar som används i rapporten. I bilaga 3 redovisas den 
enkät som användes vid utskicket årsskiftet 2003/2004 och i bilaga 4 den enkät 
som skickades vid årsskiftet 2001/2002. Den enkät som skickades ut vid årsskiftet 
1999/2000 finns redovisad i VTI notat 44-2003. 
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2 Resultat 
Alla resultat i detta avsnitt gäller det kommunala väg- och gatunätet. 
 
1.1 Antal obevakade övergångsställen 
Antalet obevakade övergångsställen på det kommunala väg- och gatunätet 
minskade från att ha varit drygt 43 000 vid slutet av år 1999 till drygt 37 000 vid 
slutet av år 2003. Det innebär minskning med cirka 6 000 övergångsställen eller 
med nästan 14 % under den perioden, se figur 1 och tabell 1. 
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Figur 1 Antal obevakade övergångsställen på det kommunal väg-/gatunätet vid 
respektive års slut perioden 1999–2003 (90 % konfidensintervall). Källa: VTI:s 
kommunenkät. 
 
Tabell 1 Antal obevakade övergångsställen på det kommunala väg- och 
gatunätet vid slutet av respektive år. Källa: VTI:s kommunenkät. 
 Antal   

  90 % konf.intervall 
Förändring, 

index 
Antal svarande 

kommuner 
Invånare per svarande 

kommun 
1999 43 229 (+/-4 %) 100 112 30 426 
2000 40 553 (+/-5 %) 93,8 110 30 905 
2001 38 656 (+/-4 %) 89,4 137 30 113 
2003 37 345 (+/-4 %) 86,4 142 30 626 
 
 
1.2 Antal borttagna obevakade övergångsställen och 

antalet nytillkomna 
Tabellerna 2 och 3 visar hur många obevakade övergångsställen som togs bort och 
som tillkommit under perioden 2000–2003. Som framgår av tabellerna är 
resultaten, punktvärdena, behäftade med viss osäkerhet. Cirka hälften av de 
borttagna obevakade övergångsställena togs bort under år 2000. Storleks-
ordningen ett 1000-tal obevakade övergångsställen har tillkommit under perioden.  
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Tabell 2 Antal obevakade övergångsställen som togs 
bort under respektive år. Källa: VTI:s kommunenkät. 
Borttagna Antal   

  90 % konf.intervall 
Antal svarande 

kommuner 
2000 3 938 (+/-20 %) 115 
2001 1 944 (+/-18 %) 116 
2002–2003 2 318 (+/-14 %) 143 
 
Tabell 3 Antal obevakade övergångsställen som  
tillkommit under respektive år. Källa: VTI:s kommunenkät 
Nytillkomna Antal,   

  90 % konf.intervall 
Antal svarande 

kommuner 
2000 129 (+/-11 %) 114 
2001 276 (+/-14 %) 115 
2002–2003 571 (+/-12 %) 143 
Summa 976   
 
Av de obevakade övergångsställen som togs bort gjordes cirka 10 % om till 
upphöjd ordnad gångpassage (utan obevakat övergångsställe) och uppskattnings-
vis ½ procent till bevakat, ljusreglerat, övergångsställe, se tabell 4. 
 
Tabell 4 Antal obevakade övergångsställen som reglerades med trafiksignal 
eller som ändrades till upphöjd ordnad gångpassage utan övergångsställe. 
Summa för åren 2000 och 2001. Källa: VTI:s kommunenkät. 

Summa för åren 2000–2001 

Antal,   
  90 % konf.intervall 

% av antalet bort-
tagna obevakade 
övergångsställen* 

Reglerades med trafiksignal 26 (+/-37 %) 0,4 % 
Ändrades till upphöjd ordnad  
gångpassage 532 (+/-74 %) 9 % 

* Se tabell 3 (summa borttagna obevakade övergångsställen åren 2000–2001). 
 
 
1.3 Obevakat övergångsställe och skyltad hastighet 
Antalet obevakade övergångsställen ökade med nästan 30 % på gator med skyltad 
hastighet 30 km/h under perioden 2000–2003 (se tabell 5) och ökade andels-
mässigt från cirka 8 % av totala antalet obevakade övergångsställen vid slutet av 
år 1999 till cirka 13 % vid slutet av år 2003 (se tabell 6). 

Antalet obevakade övergångsställen på gator med skyltad hastighet 70 km/h 
minskade med nästan 75 % under perioden 2000–2003. Det skedde nästan en 
halvering under år 2000. Andelsmässigt minskade antalet obevakade övergångs-
ställen på 70-gata från drygt 1 % av totala antalet obevakade övergångsställen vid 
slutet av år 1999 till knappt 0,5 % vid slutet av år 2003. 
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Tabell 5 Antal obevakade övergångsställen vid slutet av respektive  
år indelat efter skyltad hastighet. Källa: VTI:s kommunenkät. 
30 km/h Antal   

  90 % konf.intervall 
Förändring, 

index 
Antal svarande 

kommuner 
1999 3 544 (+/-11 %) 100 109 
2000 3 392 (+/-10 %) 95,7 106 
2001 3 948 (+/-12 %) 111,4 115 
2003 4 544 (+/-9 %) 128,2 137 
     
50 km/h Antal   

  90 % konf.intervall 
Förändring, 

index 
Antal svarande 

kommuner 
1999 39 909 (+/-5 %) 100 109 
2000 36 617 (+/-5 %) 91,8 106 
2001 34 558 (+/-5 %) 86,6 115 
2003 31 589 (+/-4 %) 79,2 137 
     
70+ 
km/h 

Antal   
  90 % konf.intervall 

Förändring, 
index 

Antal svarande 
kommuner 

1999 461 (+/-52 %) 100 109 
2000 202 (+/-49 %) 43,8 106 
2001 136 (+/-58 %) 29,5 115 
2003 127 (+/-21 %) 27,6 137 
 
Tabell 6 Antal obevakade övergångsställen vid slutet av respektive  
år fördelat i procent efter skyltad hastighet. Källa: VTI:s kommunenkät. 
 30 km/h 50 km/h >=70 km/h Totalt 
1999 8,1 90,9 1,1 100 
2000 8,4 91,1 0,5 100 
2001 10,2 89,4 0,4 100 
2003 12,5 87,1 0,4 100 
 
1.4 Obevakade övergångsställen hastighetssäkrade genom 

upphöjning 
Antalet upphöjda obevakade övergångsställen nästan fördubblades under perioden 
2000–2003, se tabell 7.  
 
Tabell 7 Upphöjda obevakade övergångsställen vid slutet av respektive år. 
Källa: VTI:s kommunenkät. 
Total Antal   

  90 % konf.intervall 
Förändring, 

index 
Antal svarande 

kommuner 
1999 1 428 (+/-16 %) 100 103 
2000 1 668 (+/-16 %) 117 100 
2001 2 013 (+/-15 %) 141 105 
2003 2 724 (+/-7%) 191 131 
 
Ökningstakten då det gäller tillkomsten av upphöjda obevakade övergångsställen 
var något högre i ”30-miljö” än i ”50-miljö”, se tabell 8.  
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Tabell 8 Upphöjda obevakade övergångsställen vid slutet av respektive år 
indelat efter skyltad hastighet. Källa: VTI:s kommunenkät. 
30 km/h Antal   

  90 % konf.intervall 
Förändring, 

index 
Antal svarande 

kommuner 
1999 478 (+/-18 %) 100 103 
2000 537 (+/-19 %) 112 100 
2001 689 (+/-18 %) 144 103 
2003 1 020 (+/-12%) 213 129 
     
50 km/h Antal   

  90 % konf.intervall 
Förändring, 

index 
Antal svarande 

kommuner 
1999 947 (+/-19 %) 100 103 
2000 1 128 (+/-21 %) 119 100 
2001 1 310 (+/-19 %) 138 103 
2003 1 708 (+/-10%) 180 129 
 
Vid slutet av år 2003 var uppskattningsvis 8 % av de obevakade övergångsställena 
upphöjda. Vid slutet av år 1999 var motsvarande förhållande 3 %, se tabell 9. Av 
tabellen framgår också att uppskattningsvis 22 % av de obevakade övergångs-
ställena på gata med skyltad hastighet 30 km/h var upphöjda (eller låg i anslutning 
till upphöjning). På gata med skyltad hastighet 50 km/h var motsvarande 
förhållande 5 %.  
 
Tabell 9 Procent av de obevakade övergångsställena  
som var upphöjda. Indelning efter skyltad hastighet.  
Tillståndet vid slutet av respektive år.  
Källa: VTI:s kommunenkät. 
 30 km/h 50 km/h 70 km/h Totalt 

1999 13 2 0 3
2000 16 3 0 4
2001 17 4 0 5
2003 22 5 0 8

 
Av de upphöjda obevakade övergångsställena låg vid slutet av år 2003 37 % på 
gator där skyltad hastighet var 30 km/h, se tabell 10. Vid slutet av år 1999 var 
denna andel några procentenheter lägre 
 
Tabell 10 Antalet upphöjda obevakade övergångsställen  
fördelat i procent på skyltad hastighet. Tillståndet vid  
slutet av respektive år. Källa: VTIs kommunenkät 
 30 km/h 50 km/h 70 km/h Totalt 

1999 34 66 0 100
2000 32 68 0 100
2001 34 66 0 100
2003 37 63 0 100
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1.5 Nytillkomna upphöjda obevakade övergångsställen 
Av de obevakade övergångsställen som tillkom under perioden 2000–2003 var 
uppskattningsvis en dryg tredjedel upphöjda – det kan utläsas ur tabellerna 11 och 
3. 
 
Tabell 11 Antal upphöjda obevakade övergångsställen som  
tillkommit under respektive år. Källa: VTI:s kommunenkät. 

 
Antal,   

  90 % konf.intervall 
Antal svarande 

kommuner 
2000 41 (+/-35 %) 114 
2001 64 (+/-32 %) 115 

2002–2003 227 (+/-23 %) 143 
Summa 332   

 
1.6 Trafikljusreglerade övergångsställen 
Antalet bevakade övergångsställen (trafikljusreglerade) förhöll sig tämligen stabilt 
under perioden 2000–2003, se tabell 12. Antalet bevakade övergångsställen var 
uppskattningsvis drygt 4 000 eller relaterat till invånarantal 0,5 per 1 000 
invånare. 
 
Tabell 12 Antal bevakade (ljusreglerade) övergångsställen  
vid slutet av respektive år. Källa: VTI:s kommunenkät. 
 Antal   

  90 % konf.intervall 
Antal svarande 

kommuner 
1999 4 294 (+/-29 %) 109 
2000 4 605 (+/-32 %) 106 
2001 4 530 (+/-28 %) 111 
2003 4 021 (+/-9%) 141 
 
Av de bevakade övergångsställena låg vid slutet av år 2003 cirka 4 % på gata med 
skyltad hastighet 30 km/h och 5 % där skyltad hastighet var 70 km/h, se tabell 13. 
Möjligen har det skett en viss ökning av andelen bevakade övergångställena i 
miljöer där hastighetsgränsen är 30 km/h eller 70 km/h och en viss minskning där 
skyltad hastighet är 50 km/h. 

Under perioden 2000–2003 tillkom uppskattningsvis 151 (+/-25 %) bevakade 
övergångsställen Av dessa låg 30 % på gator med skyltad hastighetsgräns 30 km/h 
och 70 % på gator med 50 km/h. 
 
Tabell 13  Antal bevakade (ljusreglerade) övergångsställen vid slutet av 
respektive år indelat efter skyltad hastighet. Källa: VTI:s kommunenkät. 

30 km/h 50 km/h 70- km/h Totalt  
Antal,  

  90 % konf.interv. 
Antal,  

  90 % konf.interv. 
Antal,  

  90 % konf.interv. 
Ant. svarande 

kommuner 
1999 126 (+/-26 %) 4 209 (+/-33 %) 163 (+/-52%) 106 
2000 133 (+/-28 %) 4 354 (+/-34 %) 169 (+/-63 %) 103 
2001 145 (+/-23 %) 4 190 (+/-31 %) 195 (+/-47 %) 111 
2003 151 (+/-18%) 3 477 (+/-9%) 183 (+/-48%) 135 
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1.7 Ordnade gångpassager utan övergångsställe 
Det har skett en nära tredubbling av antalet upphöjda gåendepassager utan 
övergångsställe under perioden 2000–2003, se figur 2 och tabell 14. Utvecklingen 
har varit tämligen likartad i miljöer med skyltad hastighetsgräns 30 km/h och i 
miljöer med hastighetsgräns 50 km/h. 

Av de upphöjda ordnade passagerna utan övergångsställe låg vid slutet av år 
2003 40 % på gator med skyltad hastighetsgräns 30 km/h. Övriga låg på gator 
med 50 km/h. Detta förhållande har varit tämligen stabilt under perioden, 
möjligen med en viss ökning av andelen passager i ”30-miljö”. 

Under perioden 2000–2003 var ökningen av antalet upphöjda gåendepassager 
utan övergångsställe något större än ökningen av antalet upphöjda obevakade 
övergångsställen. Men det totala antalet upphöjda obevakade övergångsställen var 
fortfarande något större vid slutet av år 2003 än vad det totala antalet upphöjda 
gåendepassager utan övergångsställe var. Relaterat till befolkningsantal gäller att 
det fanns 0,2 upphöjda gåendepassager utan övergångsställe per 1 000 invånare, 
vilket kan jämföras med 0,3 upphöjda obevakade övergångsställen per 1 000 
invånare och med 4,2 obevakade övergångsställen per 1 000 invånare då det gället 
det kommunala väg- och gatunätet. 
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Figur 2 Antal upphöjda ordnade gångpassager (utan övergångsställe) vid 
respektive års slut perioden 1999–2003. Indelning efter skyltad hastighet med 
90 % konfidensintervall. Källa: VTI:s kommunenkät 
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Tabell 14 Antal upphöjda ordnade gångpassager (utan övergångsställe) på det 
kommunala väg-/gatunätet vid respektive årsslut perioden 1999–2003. Indelning 
efter skyltad hastighet med 90 % konfidensintervall. Källa: VTI:s kommunenkät. 
 30 km/h 50 km/h Totalt 
 Antal,  

  90 % 
 konf.interv. 

Föränd 
ring, 
index 

Antal, 
90 % 

konf.interv. 

Föränd-
ring, 
index 

Antal, 
90 % 

konf.interv. 

Föränd- 
ring, 
index 

Antal  
svarande 

kom- 
muner 

1999 226 (+/-37 %) 100 365 (+/-35 %) 100 591 (+/-34%) 100 95 
2000 386 (+/-37 %) 171 642 (+/-35 %) 176 1 028 (+/-34 %) 174 95 
2001 433 (+/-39 %) 192 746 (+/-34 %) 205 1 202 (+/-31 %) 204 100 
2003 672 (+/-32%) 297 997 (+/-33%) 273 1 669 (+/-30%) 283 103 
 
 
1.8 Det kommunala väg- och gatunätets längd med hänsyn 

till skyltad hastighet 
Tabellerna 15 och 16 visar det kommunala vägnätets längd fördelat på skyltad 
hastighet. Anpassning har gjorts så att summan av väg-/gatulängden för respektive 
skyltad hastighet är lika med den totalt skattade längden.  

Gatulängden med skyltad med 30 km/h har ökat. Det tycks ha skett en 
dubblering av den längden under perioden 2000–2003. Osäkerheten i resultatet 
obeaktad var längden av 30-gator (inkluderande lågfartsgator med rekommen-
derad maxhastighet 30 km/h) 252 mil vid slutet av år 1999 och 492 mil vid slutet 
av år 2003. Andelen 30 gator har under perioden uppskattningsvis ökat från 6 % 
till 13 % relaterat till den del av väg-/gatunätet som har 50 km/h som högsta 
tillåtna hastighet. 

Vid slutet av år 2003 var längden av de gator som skyltas med lågfartsmärke 
1.4.7 rekommenderad maxhastighet 30 km/h 48 mil. Det motsvarar cirka 1,5 % av 
summalängden av alla kommunala 50-gator. Ökningen av den längden har 
förmodligen varit minst lika markant som för gator skyltade med 30 km/h. 

Gator skyltade med ”gångfartsmärke” har också ökat under perioden 2000 – 
2003, uppskattningsvis från cirka 4 mil vid slutet av år 1999 till 16 mil vid slutet 
av år 2003.  
 
Tabell 15  Det kommunala väg- och gatunätets längd år 1998 och 1999 fördelat 
på skyltad hastighet. Källa: VTI notat 44-2003 (VTI:s kommunenkät-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 
        
År 1999 110 km/h 90 km/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 % 

Ant. svar. kommuner 89 85 84 86 87 87 111 
* Inklusive lågfartsväg med vägmärke 1.4.7. 
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Tabell 16 Det kommunala väg- och gatunätets längd år 2003 fördelat på skyltad 
hastighet. Källa: VTI:s kommunenkät 

50 km/h År 2003 110 km/h 90 km/h 70 km/h 
Tot Lågf# 

30 km/h "Gång-fart" Totalt 

Antal kilometer 
90 % konfidensintervall 

139 
±83 % 

127 
±62 % 

3736 
±37 % 

35 584 
±5 % 

479 
±22 % 

4 438 
±23 % 

158 
±74 % 

42 182 
±9 % 

Ant. svar. kommuner 107 107 98 103 85 102 99 114 
# Märke 1.4.7, ”max 30 km/tim”.  
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Bilaga 1 
Sid 1 (1) 

 
Ordlista – definitioner (Källa: ”Säkra gångpassagen!” ”Säkrare 
trafikmiljö i tätort”.) 
 
Gångpassage: Den plats där de gående korsar körbanan i samma plan, antingen 
för att de finner det naturligt eller för att de styrs dit med fysiska medel.  
 
Ordnad gångpassage (delmängd av gångpassage): En gångpassage om 
utformats, utrustats eller utmärkts för att ge trafiksäkerhet, framkomlighet och 
tydlighet. 
 
Övergångsställe (delmängd av ordnad gångpassage): Del av väg som är avsedd 
att användas av gående för att korsa körbana eller cykelbana och som anges med 
vägmarkering eller vägmärke. Ett övergångsställe är bevakat om trafiken regleras 
med trafiksignaler eller av polisman och i annat fall obevakat. 
 
Signalreglerad gångpassage (delmängd av ordnad gångpassage): en gångpassage 
där trafiken regleras med trafiksignaler. 
 
Hastighetssäkring: Åtgärder som säkerställer att fordonstrafiken inte överskrider 
en viss hastighet. Vägmärken, signalreglering och övervakning är inte 
hastighetssäkrande åtgärder, utan kompletterar och förstärker dessa. Där gående, 
cyklister och bilar kan kollidera ska som målsättning gälla att den faktiska 
hastigheten ej överstiger 30 km/h. I det fallet innebär hastighetssäkring att denna 
nivå inte överskrids av bilarna. 
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En totalundersökning med bortfall av Mats Wiklund, VTI 
 
En totalundersökning har gjorts i landets kommuner för att bestämma hur många 
övergångsställen det finns. Varje kommun har ombetts att redogöra för antalet 
övergångsställen i kommunen. Mindre än hälften har inte svarat. Om varje 
kommun har låtit slumpen avgöra om de ska svara eller ej och var och en svarat 
med samma sannolikhet då kan de kommuner som svarat betraktas som 
slumpmässigt, ett s.k. Bernoulliurval. Det går då att bestämma ett 
konfidensintervall för antalet övergångsställen i landet.  
 
Låt n vara antalet kommuner som svarat och N totalantalet kommuner. Låt vidare 

 vara antalet övergångsställen i svarande kommun i. Medelvärdet av antal 

övergångsställen i de svarande kommunerna är 
iy

nyy n

i i∑ =
=

1
 medan variansen 

bland de svarande är ( ) 1
1

22 −−= ∑ =
nyys n

i iy . Ett 95%-konfidenintervall för 

antalet övergångställen ges då av ( ) nfNsyN y −± 12 , där f är urvalsfraktionen 
Nn .  

 
Skattningen förbättras i många fall genom att använda hjälpinformation. I det här 
fallet kan uppgifter om de svarande kommunernas befolkningsstorlek användas. 
Låt därför  vara befolkningsstorleken i svarande kommun i. Låt vidare m vara 
medelantalet invånare per kommun i Sverige, det vill säga totalbefolkningen 
dividerat med totala antalet kommuner. Medelvärdet av befolkningsstorlekarna i 
de svarande kommunerna är 

ix

nxx n

i i∑ =
=

1
. Total antalet övergångställen skattas 

då enligt kvotskattningen av xmyN . Kvotskattningens varians ges av  
 

( ) ( )( )( ) nfxysxyssNxmv xxyy −+−= 12ˆ 22222  
 

där ( )( ) 1
1

−−−= ∑ =
nxxyys i

n

i ixy  och ( ) 1
1

22 −−= ∑ =
nxxs n

i ix . Ett 95%-

konfidenintervall för antalet övergångställen ges då av vxmyN ˆ2± . 
 
Det går kanske att finna argument för att det finns någon form av slumpmässig 
komponent är inblandad när en kommun avgör om den ska svara eller ej, men det 
är nog dessvärre svårt att finna argument för att det slumpmässiga förfarandet 
leder fram till att varje kommun haft samma sannolikhet för att delta.  
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VTI:s uppföljande enkät till landets kommuner gällande 
antal övergångsställen på det kommunala vägnätet och det 
kommunala vägnätets längd fördelat efter skyltad 
hastighetsgräns. 
 
VTI: s kontaktman:   Kommunens kontaktman (fyll i): 
Hans Thulin    Kommun  
VTI   Namn 
581 95 Linköping  Telefon 
Tel. 013 20 41 54, fax 013 14 14 36 E-mail  
E-mail hans.thulin@vti.se   
 
 
VTI önskar med de 3 bifogade tabellerna information om: 
 
• Antal övergångsställen/gångpassager på det kommunala vägnätet som 

tillkom eller togs bort under åren 2002 och 2003 
• Antal övergångsställen/gångpassager på det kommunala vägnätet vid slutet 

av år 2003. 
• Det kommunala vägnätets längd vid slutet av år 2003 fördelat efter skyltad 

hastighetsgräns. 
 
Avsikten med enkätundersökningen är att respektive kommun bidrar med den 
information som kommunen har. Det är självfallet inte fråga om att samla in ny 
information för att kunna besvara enkäten. 
 
Tabellrutor där ingen information finns att fylla i lämnas tomma. Men då det 
gäller de tabellrutor där antal eller sträcka är 0 ber vi kommunen att konsekvent 
fylla i 0 och inte lämna dessa rutor tomma. 
 
Om kommunen inte har tillgång till ”exakt” information är det också av värde för 
undersökningen med en ”kvalificerad gissning”, men ange då att uppgiften är 
osäker. 
 
För att underlätta ifyllandet bifogas de svar kommunen lämnade i de två enkäter 
VTI skickade ut till kommunerna år 2000 och år 2002 och som bland annat gällde 
det kommunala vägnätets längd vid slutet av år 1999 och antalet övergångsställen 
vid slutet av år 2001 
 
Rekvirera gärna enkäten via e-mail, adress hans.thulin@vti.se, det underlättar 
datahanteringen. Det går också bra att skicka den ifyllda enkäten per post eller via 
fax till VTI:s kontaktman.  
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XXXXX kommun 
Enkättabell 2004 

Antal övergångsställen/gångpassager på det kommunala vägnätet som tagits bort eller 
tillkommit under perioden 2002 - 2003 

Nytillkomna*  
Borttagna * 

Totalt varav 
upphöjda 

Obevakade övergångsställen    

Signalreglerade övergångsställen    

Andra upphöjda passageplatser för gående 
som formellt inte är övergångsställen (och 
ej signalreglerade) 

Ifylls ej 
 (Samma som 

totalt) 

* ”Borttagna” och ”Nytillkomna” innefattar också de fall där förändring skett enligt följande: 
• Obevakat övergångsställe (”borttaget”) har blivit signalreglerat överg.ställe (”nytillkommet”)  
• Obev. överg.ställe (”borttaget”) har blivit ”annan upphöjd passageplats” (”nytillkommen”) 
• Signalregl. överg.ställe (”borttaget”) har blivit obevakat överg.ställe (”nytillkommet”) 
• Signalregl. överg.ställe (”borttaget”) har blivit ”annan upphöjd passageplats” (”nytillkommen”)

 
Antal övergångsställen/gångpassager på det kommunala vägnätet vid slutet av år 2003, 

med indelning efter skyltad hastighetsgräns 
 ≤ 30 km/h** 50 km/h ≥ 70 km/h Totalt

Obevakade övergångsställen     

    varav upphöjda eller i anslutning till gupp     

Signalreglerade övergångsställen     

Andra passageplatser för gående som är 
upphöjda och som formellt inte är 
övergångsställen 

    

** Här ingår också övergångsställen/gångpassager på sträckor som har blå skylt ”max 30 km/tim”, 
märke 1.4.7 och ”gårdsgata”, märke 1.4.9 

 
Det kommunala vägnätets längd i kilometer vid slutet av år 2003 

varav på gata/väg med skyltad hastighetgräns: 
50 km/h 

 
Total 
längd 110 km/h 90 km/h 70 km/h 

Totalt varav 
lågfartsväg # 

30 km/h ”Gångfart”
## 

        

 # Märke 1.4.7, ”max 30 km/tim” 
## Gårdsgata (märke 1.4.9) och gågata (märke 1.4.12 eller annat motsvarande alternativ) 
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VTI:s enkät till landets kommuner om förändringar av 
övergångsställen åren 2000 och 2001 samt tillståndet vid 
slutet av år 2001 
 
VTI: s kontaktman:   Kommunens kontaktman (fyll i): 
Hans Thulin    Kommun 
VTI   Namn 
581 95 Linköping  Telefon 
Tel. 013 20 41 54, fax 013 14 14 36 Fax 
e-mail hans.thulin@vti.se  e-mail 
 
VTI önskar med de tre bifogade tabellerna information om: 
• övergångsställen som tagits bort och övergångsställen/gångpassager som 

tillkommit under år 2000 och år 2001. 
• övergångsställen som förändrats miljömässigt genom signalreglering, ändrad 

hastighetsgräns, minskat antal körfält etc. (se vidare punkt nedan). Detta gäller 
också år 2000 och 2001. 

• antalet övergångsställen vid slutet av år 2001. 
 
Rekvirera gärna enkäten via email, adress hans.thulin@vti.se, det underlättar 
datahanteringen. Det går också bra att skicka den ifyllda enkäten per post eller via 
fax till VTI:s kontaktman.  
 
Tanken från VTI:s sida är att kommunen bidrar med den information kommunen 
har och med sådan som kommunen bedömer som rimlig att ta fram. Många 
kommuner har säkerligen hela eller en stor del av den efterfrågade informationen. 
 
Uppgifterna som efterfrågas gäller bara det kommunala väg- och gatunätet. 
Uppgifter som gäller det statliga vägnätet inhämtar VTI från Vägverkets regioner. 
 
Det bör framhållas att den information VTI efterfrågar är nödvändig och närmast 
ett minimum av vad som behövs för att kunna följa upp trafiksäkerhetsläget 
kopplat till väjningspliktslagen.  
 
Nedan anges önskemål och förtydliganden som gäller ifyllandet av tabellerna: 
• En ej ifylld ruta tolkas som att information saknas. Skriv därför ”0” i de rutor 

där ingen förändring skett och "0", då det gäller tillståndet vid slutet av år 
2001, i de rutor där det inte fanns några övergångsställen/gångpassager. 

• I tabellraderna med fetstil efterfrågas totalantal. Övriga ej fetstilta rader är 
underindelningar av totalantalet. Det innebär också att samma övergångsställe 
kan förekomma i flera rutor. Gör de summeringar som är möjliga att göra 

• Obevakat övergångsställe som tagits bort noteras i aktuell kolumn B. Om 
borttaget obevakat övergångsställe blivit ordnad gångpassage (definierad i 
rapporten "Säkra gångpassagen!" – se också not under tabellerna nedan) görs, 
förutom i kolumn B, notering i aktuell kolumn E. 

• I fall då obevakat övergångsställe signalreglerats noteras uppgifterna i 
kolumnerna F och E – se vidare nästa punkt. 

• Då det gäller "förändrad miljö" är tanken den att dessa övergångsställen, vilka 
alla från början var obevakade, fördelas dels på aktuella rutor i kolumnerna F 
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(föresituationen) dels på aktuella rutor i kolumn E (eftersituationen). De 
förändringar vi är intresserade av gäller: hastighetsgräns, antal körfält, 
hastighetssäkring och signalreglering. 

• Under punkten "Nyanlagda" kolumn N ingår nyanlagda: obevakade 
övergångsställen, nyanlagda signalreglerade övergångsställen (där det inte 
varit något obevakat övergångsställe tidigare) och nyanlagda ordnade 
gångpassager (.där det inte varit något obevakat övergångsställe tidigare) 

 
Exempel: 
Utgångsläget är ett obevakat övergångsställe på gata med högst 2 körfält där 
hastighetsgränsen är 70 km/h. Förändringen består i att sänka hastighetsgränsen till 
50 km/h, hastighetssäkra med målsättningen ≤ 30 km/h och att höja upp övergångsstället. 
 
Notering görs i det här fallet i kolumn F under rubriken "≥ 70 km/h" och raden "Över 
högst 2 körfält" för att beskriva föresituationen och för att beskriva eftersituationen 
kolumn E under rubriken "50 km/h" och rutorna svarande mot raderna "Över högst 2 
körfält", "Hastighetssäkrade med målet ≤ 30 km/h" och "varav upphöjda eller i 
anslutning till gupp".  
 

Förändring av antalet övergångsställen/passager på det kommunala väg- och 
gatunätet under år 2000 

Borttagna (B).  Förändrad miljö, situationen före ändring  (F) 
≤ 30 km/h 1) 50 km/h ≥ 70 km/h Totalt  

Antal B F B F B F B F 
Obevakade övergångsställen (totalt)         
Över högst 2 körfält         
Över fler än 2 körfält         

 Nyanlagda (N). Förändrad miljö, situationen efter ändring (E) 
≤ 30 km/h 1) 50 km/h ≥ 70 km/h Totalt  

Antal N E N E N E N E 
Obevakade övergångsställen (totalt)         
Över högst 2 körfält         
Över fler än 2 körfält         
Hastighetssäkrade med målet ≤ 30 km/h 2)         
     varav  upphöjda eller i anslutning till gupp         
Signalreglerade övergångsställen (totalt)         
Ordnade gångpassager (totalt) 3)         
     varav  upphöjda eller i anslutning till gupp         
1) I skyltad "≤ 30 km/h" ingår "lågfartskylt liksom tidsbegränsning över dygnet 
2) Gäller samtliga obevakade övergångsställen 
3)  Ordnad passage: Vägverkets publikation 1998:108 ”Säkra gångpassagen!”. Enligt denna 
publikation är en ordnad gångpassage en passage som utformats, utrustats eller utmärkts för att ge 
trafiksäkerhet, framkomlighet och tydlighet. Cyklister kan även tillåtas använda passagen. 
Tydligheten framhävs som regel med kontrasterande beläggningsmaterial. Här gäller också att 
övergångsställe eller cykelöverfart inte finns (genom vägmarkering eller skylt).  
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Förändring av antalet övergångsställen/passager  på det kommunala väg- och 
gatunätet under år 2001 

Borttagna (B).  Förändrad miljö, situationen före ändring  (F) 
≤ 30 km/h 1) 50 km/h ≥ 70 km/h Totalt  

Antal B F B F B F B F 
Obevakade övergångsställen (totalt)         
Över högst 2 körfält         
Över fler än 2 körfält         

 Nyanlagda (N). Förändrad miljö, situationen efter ändring (E) 
≤ 30 km/h 1) 50 km/h ≥ 70 km/h Totalt  

Antal N E N E N E N E 
Obevakade övergångsställen (totalt)         
Över högst 2 körfält         
Över fler än 2 körfält         
Hastighetssäkrade med målet ≤ 30 km/h 2)         
     varav  upphöjda eller i anslutning till gupp         
Signalreglerade övergångsställen (totalt)         
Ordnade gångpassager (totalt) 3)         
     varav  upphöjda eller i anslutning till gupp         
1)  I skyltad "≤ 30 km/h" ingår "lågfartskylt liksom tidsbegränsning över dygnet 
2)  Gäller samtliga obevakade övergångsställen 
3) Ordnad passage:  Vägverkets publikation 1998:108 ”Säkra gångpassagen!”. Enligt denna 
publikation är en ordnad gångpassage en passage som utformats, utrustats eller utmärkts för att ge 
trafiksäkerhet, framkomlighet och tydlighet. Cyklister kan även tillåtas använda passagen. 
Tydligheten framhävs som regel med kontrasterande beläggningsmaterial. Här gäller också att 
övergångsställe eller cykelöverfart inte finns (genom vägmarkering eller skylt).  
 
 
 
Antal övergångsställen/passager (tillståndet)  på det kommunala vägnätet vid slutet 

av år 2001 
Antal ≤ 30 km/h 50 km/h ≥ 70 km/h Totalt 
Obevakade övergångsställen     
Över högst 2 körfält     
Över fler än 2 körfält     
Hastighetssäkrade med målet ≤ 30 km/h      
    varav upphöjda eller i anslutning till gupp     
Signalreglerade övergångsställen     
Ordnade passager (se 3) ovan )     
    varav upphöjda eller i anslutning till gupp     

Not. I "≤ 30 km/h" ingår "lågfartskylt" liksom tidsbegränsning över dygnet . 
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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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