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Förord 
På uppdrag av Vägverket har VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) 
undersökt hur den reform kopplad till införandet av regeln om väjningsplikt på obevakat 
övergångsställe har genomförts. Undersökningen har till största delen baserats på 
intervjuer med väghållare och trafikantgrupper (eller kundgrupper sett med 
uppdragsgivarens ögon). Vägverkets kontaktman har varit Anette Rehnberg, som stöttat 
projektet med värdefulla synpunkter. Projektledare har varit Hans Thulin, VTI, som 
också har genomfört undersökningen. Rapporten har redigerats av Anita Carlsson, VTI. 

Ett stort tack riktas till alla kommuner, Vägverksregioner och trafikantgrupper som 
bidragit med information och på det sättet gjort undersökningen möjlig att genomföra. 

Linköping januari 2006 

 

Hans Thulin 
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Väjningsplikten mot fotgängare på obevakat övergångsställe – reformens 
genomförande och erfarenheter 
av Hans Thulin 
VTI 
581 95 Linköping 

 

Sammanfattning 
På uppdrag av Vägverket har VTI följt upp kommunernas och Vägverkets erfarenhet av 
väjningspliktsregeln mot fotgängare på obevakat övergångsställe och hur olika 
trafikantgrupper eller kundgrupper sett från Vägverkets synvinkel uppfattat regeln och 
vilka erfarenheter den givit. Undersökningen fokuserar vidare på det tillvägagångssätt 
kommunerna och Vägverkets regioner använt sig av för att skapa en säker passage för 
gående och cyklister och vilka riktlinjer och kriterier man använt sig av. 

Undersökningen har i huvudsak genomförts i form av intervjuer. Intervjuerna har gällt 
kommunal väghållare och statlig väghållare och kundgrupper såsom äldre fotgängare, 
synskadade, förare av tungt fordon och förare av utryckningsfordon. Bland de 
kommunala väghållarna valdes ett tjugotal kommuner ut. Syftet var att komma åt såväl 
kommuner som varit aktiva som mindre aktiva då det gäller olika insatser i anslutning 
till väjningsregelns införande såsom att ta bort obevakade övergångsställen och att säkra 
övergångsställen. Samtliga sju Vägverksregioner ingick i undersökningen i egenskap av 
Vägverkets organ för regional verksamhet.  

 

Kommunernas agerande då det gäller att ta bort och säkra obevakade 
övergångsställen 
Under perioden 2000 t.o.m. 2004 minskade antalet obevakade övergångsställen med 
cirka 15 % på det kommunala vägnätet. Det förelåg en stor variation mellan 
kommunerna då det gäller antal och andel borttagna övergångsställen. Nästan 10 % av 
kommunerna tog bort hälften eller fler av övergångsställena, 25 % tog inte bort några 
alls.  

Ett förhållande som haft avgörande betydelse då det gäller borttagandet av obevakade 
övergångsställen är de resultat som framkom i en undersökning som Lunds Tekniska 
Högskola genomförde (Ekman, 1997), som pekade på att det var betydligt högre risk för 
fotgängaren att bli påkörd och skadad på obevakat övergångsställe än vid passage på 
annan jämförbar plats. Nästan alla tillfrågade kommuner refererar direkt eller indirekt 
till denna undersökning. I övrigt anger kommunerna att påverkan från Vägverket och 
Kommunförbundet varit bidragande orsak till att man tagit bort och för den delen också 
åtgärdat övergångsställen.  

Det har dock ofta varit motstånd mot att ta bort övergångsställen trots att intentionen 
funnits för borttagande. Bland de kommuner som inte tog bort några eller enbart ett 
marginellt antal anger många att det funnits ett politiskt motstånd till att ta bort 
övergångsställen. Man vill ha kvar dem. Denna uppfattning kommer också till uttryck 
bland olika grupper kommuninvånare. Mest entydig i detta avseende är gruppen 
barnföräldrar som vill ha övergångsställena som en trygghetsåtgärd för sina barn. Äldre 
fotgängare liksom synskadade är grupper som föredrar övergångsstället framför annan 
passage i plan.  
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Flera av kommunerna angav att man på grund av det tryck man utsattes för från 
kommuninvånarna kände sig tvungen att återställa en del borttagna obevakade 
övergångsställen. Ett annat skäl till att inte fler obevakade övergångsställen togs bort 
var att man inte kunnat ena sig om en handlingsplan. I några av de svarande 
kommunerna var man inte heller övertygad om det allmängiltiga i de resultat som 
framkom i Lundaundersökningen (Ekman, 1997). Man tyckte att det fanns motstridiga 
forskningsresultat och låg därför lågt med att ta bort obevakade övergångsställen.  

Flertalet av kommunerna stödde sig på den information man fann i handböcker som 
Säkra gångpassagen, VGU (Vägar och gators utformning) och Lugna gatan då det 
gällde att ta bort obevakade övergångsställen och att åtgärda passagerna. En del 
kommuner hade fört diskussioner med Vägverket och fått stöd och underlag därifrån. 
Men många av kommunerna efterlyste klarare riktlinjer för när ett obevakat 
övergångsställe bör tas bort alternativt behållas eller anläggas.  

Den strategi kommunerna i allmänhet använde då det gällde att ta bort obevakade 
övergångsställen sammanfattas i följande punkter. Obevakade övergångsställen som 
togs bort var sådana som 

• saknade målpunkter  

• var trafikfarligt placerade  

• låg för nära varandra 

• låg på väg hastighetsbegränsad till 70 km/h  

• var dåligt utnyttjade  

• låg över bred gata.  

 

I samband med införandet av väjningsregeln gjordes i många kommuner parallellt en 
satsning på att förbättra säkerheten på platser där fotgängarna passerar över gatan. 
Under perioden 2000–2004 fördubblades antalet upphöjda obevakade övergångsställen 
på det kommunala vägnätet. Det tillkom under samma period ett lika stort antal 
upphöjda gångpassager utan övergångsställe. Vidare dubblerades under samma period 
längden kommunala gator med hastighetsbegränsning 30 km/h (inklusive lågfartsvägar).  

 

Vägverksregionernas agerande 
Under perioden 2000 t.o.m. 2004 minskade antalet obevakade övergångsställen på det 
statliga vägnätet med uppskattningsvis 20 %. Antal obevakade övergångsställen som 
togs bort varierade mellan regionerna. Region Mitt och Region Sydöst tog bort 1/3 av 
de obevakade övergångsställen som regionen ansvarade för medan Region Norr enbart 
tog bort ett mindre antal. Även för regionerna var resultatet från den relaterade 
lundaundersökningen (Ekman, 1997) ett avgörande incitament för att ta bort 
övergångsställen. Men trafikanternas reaktion på borttagandet av övergångsställen var 
ofta starkt negativ och ibland av den omfattningen att borttagna obevakade 
övergångsställen fick återställas och borttagandet som sådant göras mer restriktivt. 

De riktlinjer som fanns för bedömning om ett obevakat övergångsställe skulle behållas 
eller anläggas tyckte man i allmänhet var knapphändiga och otillräckliga. Dokument 
som man använde sig av var Säkra gångpassagen och Lugna gatan. Region Sydöst och 
Region Mälardalen tog fram egna riktlinjer. Den prioriterade inriktningen var att få bort 
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obevakade övergångsställen på 70 sträckor alternativt sänka hastighetsgränsen till 50 
km/h. Prioritet har också givits åt att ta bort eller åtgärda via mittrefug obevakade 
övergångsställen över breda gator och att ta bort dåligt utnyttjade övergångsställen. 

På frågan om region och kommun hade samma synsätt och tillvägagångssätt då det 
gällde borttagandet av obevakade övergångsställen var det allmänna svaret att det fanns 
skiljaktigheter. Det allmänna svaret var också att det var liten samordning mellan 
regionerna och liten vetskap om vad andra regioner gjorde beträffande sina övergångs-
ställen. 

 

Väghållarens och kundgruppernas uppfattning om väjningsregeln och om 
vidtagna åtgärder 
I allmänhet tyckte man från kommunhåll att väjningsregeln fungerar bra och har 
förbättrat framkomligheten för fotgängarna. Säkerheten menar man nog har försämrats 
något. En del klagomål har man fått från bilförare som gäller fotgängarnas beteende, 
men också en del klagomål från fotgängarna som gäller bilisternas beteende. Mindre än 
förväntat har mängden klagomål från yrkesförare varit. Mest klagomål har kommunerna 
fått på cyklisternas beteende. Samma typ av klagomål som framförts till kommunerna 
har också VV-regionerna fått ta emot. 

Bland de intervjuade kundgrupperna är det inte någon som varit uttalat negativ mot 
väjningsregeln. Fotgängargrupperna tycker allmänt att framkomligheten förbättrats. 
Säkerhetspåverkan är man mer osäker om. Motorfordonsförarna har om inte en positiv 
inställning till väjningsregeln så åtminstone en fördragande sådan. Föraren av det tunga 
fordonet kan tycka att fotgängaren ibland beter sig aningslöst då hon med liten marginal 
ger sig ut på det obevakade övergångsstället negligerande eller omedveten om den 
svårighet som föraren av det tunga fordonet har att stanna på kort sträcka. Även 
utryckningsförarna tycker att fotgängaren agerar aningslöst, emellanåt med fara för eget 
liv, då hon ger sig ut på det obevakade övergångsstället.  

Kritik riktas mot den ordnade gångpassagen, i de fall det inte är fråga om ett obevakat 
övergångsställe. Den starkaste kritiken kommer från de synskadade som har svårt att 
identifiera passagen och att orientera sig utifrån den. Konsekvent är man mycket kritisk 
till att kommunerna tar bort obevakade övergångsställen. Det är inte så att den 
synskadade menar att det obevakade övergångsstället är den mest idealiska passagen 
men den är bra mycket bättre än den ordnade passagen utan övergångsställe. Helst vill 
den synskadade att övergångsstället skall var försett med både ljud- och ljussignal. 
Även äldre fotgängare är tveksamma till den ordnade gångpassagen utan övergångs-
ställe. Av svaren att döma uppfattar ofta den äldre fotgängaren den ordnade gång-
passagen utan övergångsställe som obevakat övergångsställe dvs. med väjningsplikt.  

Kommunernas inställning till att anlägga ordnad gångpassage utan övergångsställe är i 
allmänhet restriktiv, till stor del styrt av kritiken från trafikantgrupper. Men det fanns 
också kommuner som anlagt ordnade gångpassager utan övergångsställe mer frekvent 
och som haft god erfarenhet av dessa. En del av kommunerna tyckte att det borde finnas 
mer riktlinjer och bättre kriterier då det gäller anordnandet av ordnad gångpassage utan 
övergångsställe medan andra tyckte att tillräcklig sådan information finns. Regionerna 
var möjligen något mer positivt inställda till den ordnade gångpassagen utan övergångs-
ställe än kommunerna. Man tyckte att den fungerade bra som komplement till 
övergångsstället. Liksom kommunerna var man medveten om att trafikanterna ofta 
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likställer den ordnade gångpassagen utan övergångsställe med ett obevakat övergångs-
ställe.  

Som regel kompletterar kommunen den anlagda ordnade gångpassagen utan övergångs-
ställe med fysiska hastighetsdämpande åtgärder. Ofta är åtgärden att höja upp passagen. 
Här skiljer sig möjligen inriktningen något gentemot regionernas uppfattning och sätt att 
ta sig an denna gångpassage. Det betonas åtminstone av en av regionerna att den 
ordnade gångpassagen utan övergångsställe inte bör utformas med kraftfulla fysiska 
åtgärder. Sådana bör vara förbehållet det obevakade övergångsstället. 

Beträffande kundgruppernas uppfattning om fysiska hastighetsdämpande åtgärder kan 
man säga att den då det gäller gruppen äldre fotgängare till övervägande del var positiv. 
Gruppen ansåg att refug var ett måste på breda gator. Gruppen synskadade var positiv 
till avsmalning av gatan (helst bara ett körfält vid passagen) och mer ambivalent 
inställd till mittrefug och upphöjning. Kritik mot de hastighetsdämpande åtgärderna 
kom också från yrkesförarna – i första hand från förarna av utryckningsfordon. För 
flera av dessa förare var passagen av upphöjningar ett stort problem i den dagliga 
verksamheten. 
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Obligation to give way to pedestrians at zebra crossings – implementation and 
experiences of the reform  
Hans Thulin 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95 Linköping  Sweden 

 

Summary 
At the request of the Swedish Road Administration, VTI has carried out a review of the 
experiences gained by local authorities and the Swedish Road Administration in relation 
to the regulation obliging traffic to give way to pedestrians at zebra crossings, and of the 
way in which groups of road users or, as the Swedish Road Administration calls them, 
groups of customers, have interpreted the regulation and the experiences they have 
gained. The investigation also focused on the procedures adopted by the local 
authorities and the regional agencies of the Swedish Road Administration to create a 
safe crossing for pedestrians and cyclists, and on the guidelines and criteria that have 
been applied. 

The investigation has been mainly conducted in the form of interviews. These 
interviews were held with municipal and State road management authorities and groups 
of customers such as elderly pedestrians, the visually impaired, drivers of heavy 
vehicles and drivers of emergency vehicles. Around twenty of the municipal road 
management authorities were selected for interviews. The objective was to investigate 
both local authorities who have been active, and those that have been less active, as 
regards action in connection with the introduction of the regulation, such as removing 
zebra crossings and making crossings safe. All seven regions of the Swedish Road 
Administration were included in the review in their capacity as the Administration’s 
agencies for regional activities. 

 

Local authority action regarding the removal, and upgrading the safety of, zebra 
crossings 

During the period 2000–2004, the number of zebra crossings decreased by ca 15% on 
the municipal road network. There was great variation among local authorities regarding 
the number and proportion of removed crossings. Almost 10% of local authorities 
removed one half or more of the crossings, while 25% did not remove any at all. 

One factor that had a critical importance in the removal of zebra crossings is the result 
arrived at in an investigation performed by Lund Institute of Technology (Ekman, 1977) 
which pointed out that there was a considerably higher risk of a pedestrian being hit and 
injured at a zebra crossing than at some other comparable point. Almost all the local 
authorities interviewed refer to this investigation either directly or indirectly. The local 
authorities also state that advice from the Swedish Road Administration and the 
Swedish Association of Local Authorities influenced their decision to remove, and also 
to upgrade, zebra crossings. 

However, there was often opposition to the removal of zebra crossings in spite of the 
intention to do so. Among the local authorities which did not remove any crossings, or 
only a marginal number, many state that there had been political resistance to the 
removal of crossings. People wanted to keep these. This attitude is also expressed 
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among the various groups of inhabitants. Most unanimous in this respect is the group of 
families with children who wanted to keep the crossings as a safety measure for their 
children. Elderly pedestrians and the visually impaired are groups who prefer to cross 
the road at a zebra crossing to crossing it at some other point. 

Several local authorities stated that, because of the pressure by the inhabitants of the 
municipality, they felt obliged to reinstate a number of zebra crossings that had been 
removed. Another reason that more zebra crossings had not been removed was that an 
action plan could not be agreed on. Nor were some of the local authorities that 
responded convinced of the general applicability of the result arrived at by the Lund 
investigation (Ekman, 1997). They considered that there were contradictory research 
results and were therefore not very active in removing zebra crossings. 

Most of the local authorities relied on the information given in manuals such as Vägar 
och gators utformning (Safe Crossings for Pedestrians), VGU (Vägar och gators 
utformning) and Lugna Gatan (The Peaceful Street) in deciding whether to remove 
zebra crossings and to upgrade crossings. Some local authorities had discussions with 
the Road Administration and received support and background data from there. But 
many of the local authorities wanted more unambiguous guidelines regarding the 
removal, retention or construction of zebra crossings. 

The strategy that local authorities generally applied in removing zebra crossings can be 
summarised as follows. The zebra crossings that were removed were those which 
• had no definite destination 
• whose siting was dangerous from a traffic safety standpoint 
• were too near one another 
• were on a road with 70 km/h speed limit 
• were poorly used 
• were on a wide street. 

 

At the time the regulation was introduced, many local authorities were taking action to 
improve safety at places where pedestrians cross the street. During the period  
2000–2004, the number of raised zebra crossings on the municipal road network 
doubled. During the same period, a similar number of raised crossing points that were 
not designated as zebra crossings were also constructed. The length of municipal streets 
with a 30 km/h speed limit (inclusive of roads with traffic calming measures) was also 
doubled during the same period. 

 
Action by Road Administration regions 
It is estimated that 20% of zebra crossings on the state road network were removed 
during the period 2000–2004. The number that were removed varied from region to 
region. The Regions Mitt and Sydöst removed one third of the zebra crossings for which 
the Region was responsible, while Region Norr removed only a small number. For the 
Regions also, the result of the Lund (Ekman, 1997) investigation was a convincing 
reason to remove zebra crossings. But the reaction of road users to the removal of zebra 
crossings was often very unfavourable, and in some cases it was so overwhelming that 
the removed zebra crossings had to be reinstated and removal had to be made more 
restrictive. 
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Generally speaking, the guidelines available for assessing whether a zebra crossing 
should be retained or constructed were few in number and inadequate. The documents 
referred to were Säkra gångpassager (Safe Pedestrian Crossings) and Lugna gatan (The 
Peaceful Street). Regions Sydöst and Region Mälardalen drew up their own guidelines. 
The approach given priority was to remove zebra crossings on roads with 70 km/h 
limits or to lower the speed limit to 50 km/h. Priority was also given to the removal or 
upgrading via central islands of zebra crossings on wide streets and to the removal of 
crossings that were poorly used. 

To the question whether the region and the local authority had the same attitude and 
procedure with regard to the removal of zebra crossings, the general response was that 
there were differences. It was also a general response that there was little coordination 
among regions and little knowledge of what other regions were doing with regard to 
zebra crossings in their areas. 

 

The impression of road management authorities and customer groups regarding 
the obligation to give way to pedestrians and the action taken 
Local authorities were generally of the opinion that the regulation is working well and 
has improved accessibility for pedestrians. It is however considered that safety has 
deteriorated to a certain extent. There have been complaints from drivers regarding the 
behaviour of pedestrians, but also a number of complaints from pedestrians regarding 
the behaviour of drivers. There were fewer than expected complaints from professional 
drivers. The most complaints concerned the behaviour of cyclists. The same types of 
complaints as those made to local authorities were also received by the Road 
Administration regions. 

Among the interviewed customer groups, there is none that was expressly negative to 
the regulation. Pedestrian groups are generally of the opinion that accessibility has been 
improved. They are less certain about safety effects. Drivers of motor vehicles, if not 
positive in their attitude to the regulation, are at least prepared to put up with it. Drivers 
of heavy vehicles may think that pedestrians sometimes display a lack of common sense 
when they step out onto a zebra crossing with no thought to the difficulty that the driver 
of the heavy vehicle has in stopping over a short distance. The drivers of emergency 
vehicles also think that pedestrians show a lack of common sense, at times to the danger 
of their own lives, when they step out onto the zebra crossing. 

There has been criticism of crossing points where these are not designated as zebra 
crossings. The strongest criticism is made by visually impaired people who have 
difficulty identifying the crossing and to orientate themselves in relation to this. 
Removal of zebra crossings by local authorities is therefore strongly criticised. It is not 
that the visually impaired think that the zebra crossing is the most ideal crossing place, 
but it is much better than the crossing point which is not designated as a zebra crossing. 
What the visually impaired would like is to have the crossing provided with both 
acoustic and light signals. Elderly pedestrians are also dubious about crossing points 
that are not designated as zebra crossings. To judge from the responses, elderly 
pedestrians often regard a crossing point as a zebra crossing, i.e. one where traffic has to 
give way to pedestrians. 

The attitude of local authorities to the installation of crossing points which are not 
designated as zebra crossings is generally restrictive, mostly as a result of criticism by 
groups of road users. But there are also local authorities which have installed crossing 
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points, not designated as zebra crossings, more frequently and had good experience of 
these. Some local authorities considered that there ought to be more guidelines and 
better criteria concerning the installation of crossing points that are not designated as 
zebra crossings, while others were of the opinion that there was already sufficient 
information available. The regions were possibly somewhat more positive to crossing 
points not designated as zebra crossings than local authorities. They considered that 
these work well as a complement to zebra crossings. In the same way as local 
authorities, they were aware that road users often equate a crossing point with a zebra 
crossing. 

As a rule, the local authority takes physical traffic calming measures in conjunction 
with crossing points that are not designated as zebra crossings. This measure is often 
raising of the crossing point. In this respect, the attitude is possibly slightly different 
from the way the regions approach the installation of such crossing points. It is 
emphasised by at least one of the regions that a crossing point should not be associated 
with such forceful physical measures. These should be reserved for zebra crossings. 

As regards the attitude of road user groups to physical traffic calming measures, that of 
the group of elderly pedestrians was overwhelmingly favourable. The group considered 
that a central island was a must on wide streets. The group of visually impaired was 
positive to pinch points (preferably so that there was only one traffic lane at the 
crossing) and more ambivalent to central islands and the raising of crossings. There was 
also criticism of traffic calming measures from professional drivers – in the first place, 
from the drivers of emergency vehicles. For many of these drivers, driving over raised 
crossings was a serious difficulty in their daily work. 
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1 Bakgrund 
Den 1 maj år 2000 infördes väjningsregeln för fordonsförare mot fotgängare på 
obevakat övergångsställe. Regeln innebär att alla fordonsförare, t.ex. bilförare, mc-
/mopedförare och förare av cykel måste låta fotgängaren korsa gatan innan de kör 
vidare. Regeln inkluderar även de fotgängare som just ska gå ut på övergångsstället. 
Väjningsplikten innebär vidare att fordonsförare genom sitt sätt att köra måste visa de 
gående att de avser att väja, genom att sänka hastigheten i god tid eller genom att 
stanna. Regeln innebär en skärpning av fordonsförarnas skyldigheter, men innebär inte 
rättigheter för fotgängarna. Fotgängarens skyldighet att iaktta försiktighet gäller precis 
som tidigare. Han får inte gå ut på övergångsstället utan att ta hänsyn till fordon som 
närmar sig. 

I 3 kap. 61 § trafikförordningen sägs följande: ”Vid ett obevakat övergångsställe har en 
förare väjningsplikt mot gående som gått ut på eller som just skall gå ut på övergångs-
stället” Vidare står det i 3 kap. 5 § trafikförordningen: ”Förare som har väjningsplikt 
skall tydligt visa sin avsikt att väja genom att i god tid sänka hastigheten eller stanna. 
Föraren får köra vidare endast om det med beaktande av andra trafikanters placering, 
avståndet till dem och deras hastighet inte uppkommer fara eller hinder.” För gående 
gäller följande enligt 7 kap. 4 § trafikförordningen: ”Gående som skall ut på ett 
övergångsställe skall ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos de fordon som 
närmar sig övergångsstället”. 

Skäl som Vägverket framförde för förslaget att införa väjningsplikt återfinns i 
Ds1997:13 På väg mot det trafiksäkra samhället, kap 6.1.2: ”De svenska fordons-
förarnas uppträdande mot gående på övergångsställen är dåligt i jämförelse med 
förhållandena i många andra länder. Det är ytterst sällan som förare stannar för att 
släppa fram gående som står i begrepp att korsa vägen. Även när gående befinner sig ute 
på ett övergångsställe är benägenheten att släppa fram denne liten. Omkörningar av 
fordon som stannats visar att riskerna för gående många gånger kan vara större på ett 
övergångsställe jämfört med att korsa gatan på annan plats.” 

Det sägs vidare i samma kapitel relaterat till införandet av väjningsplikten att: 
”Övergångsställen bör i huvudsak anläggas för att öka gåendes möjlighet att korsa en 
gata eller väg med stark trafik. Övergångsställen bör således inte i första hand anläggas 
av trafiksäkerhetsskäl utan för att öka framkomligheten för fotgängare. Utformningen 
av de passager som anläggs bör däremot vara sådan att gående och cyklister inte riskerar 
att dödas eller allvarligt skadas.” 

Den farhåga man haft mot väjningsregeln är att den skulle skapa en falsk trygghet och 
så att säga ytterligare späda på den falska trygghet som många menar fundamentalt 
gäller för det obevakade övergångsstället – en uppfattning som fick stöd i den relaterade 
lundastudien (Ekman, 1997). För att undvika en sådan säkerhetsrisk eller åtminstone 
försöka minska den genomfördes en nationell kampanj för att sprida kunskap om den 
nya regeln och för att vädja till fordonsförarna om ett bättre beteende. Vidare satsades 
det på att göra trafikmiljön säkrare med fokus på gångpassagen och det obevakade 
övergångsstället. Fysiska hastighetsreducerande åtgärder vidtogs bland annat. 
Obevakade övergångsställen togs bort - en del av det skälet att de var dåligt utnyttjade, 
andra därför att de låg i 70-miljöer.  

Att följa upp de insatser som gjordes i samband med väjningspliktens införande är en 
angelägen uppgift liksom att ta del av väghållarnas och trafikanternas erfarenhet och 
uppfattning om hur väjningsregeln fungerar och hur säkerheten påverkats. Det är i detta 
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sammanhang av värde att få belyst hur väghållarna tagit sig an gångpassage-
problematiken mot bakgrund av de farhågor som hysts gentemot väjningsplikten och 
mot bakgrund av de rekommendationer som utfärdats för att förhindra en sådan 
försämring. En sådan uppföljning är grunden för denna undersökning som bekostats av 
Vägverket. 
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2 Syfte 
I samband med införandet av regeln om fordonsförares väjningsplikt mot fotgängare på 
obevakat övergångsställe gjordes omfattande översyn av övergångsställena i landets 
kommuner. Övergångsställen togs bort, åtgärder vidtogs för att förbättra säkerheten på 
befintliga övergångsställen och på andra platser där gående korsade gatan. Nya över-
gångsställen tillkom också. Huvudsyftet med undersökningen är att få en samlad bild av 
hur kommunala och statliga väghållare genomfört reformen samt hur kommunala 
politiker och trafikanter uppfattat dess effekter. Syftet är också att se vad som hände 
med övergångsställena antalsmässigt och kvalitetsmässigt i samband med väjnings-
pliktens införande och att ta del av väghållarnas avsikter och strategier då det gäller att 
ta sig an gångpassagen. I detta ingår bland annat vilka åtgärder som vidtagits. Ett tredje 
syfte är att följa upp vilken acceptans dessa åtgärder har skapat hos olika trafikant-
grupper eller kundgrupper sett från Vägverkets synvinkel. 
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3 Genomförande och definitioner 
Genomförandet ägnas följande punkter: 

• Resultat från andra undersökningar 

• Väghållarens tillvägagångssätt för att skapa en säker trafikmiljö för gående 
fokuserat på passagen över gatan 

• Kundgruppernas uppfattning om och erfarenhet av regeln om väjningsplikt och 
av de förändringar som gjordes i samband med införandet av denna. 

 

Resultat från andra undersökningar 
De undersökningar som är aktuella är i första hand de som genomförts av VTI. VTI har 
via enkät samlat in information om det kommunala vägnätet som speglar tillstånd och 
förändringar på det kommunala vägnätet under perioden 1998 t.o.m. 2003. Via den 
databas som skapats är det bland annat möjligt att beskriva förändringar som skedde på 
det kommunala vägnätet i samband till införandet av väjningspliktsregeln.  

VTI har också gjort en analys av olyckssituationen relaterat till införandet av väjnings-
regeln och en undersökning av väjningsregelns effekt på framkomligheten för 
fotgängare och bilister. Information från databasen och övriga undersökningar utnyttjas 
i denna undersökning.  

 

Väghållarens tillvägagångssätt för att skapa en säker trafikmiljö för gående 
fokuserat på passagen över gatan 
Studien fokuserar på gångpassagen och det tillvägagångssätt som väghållaren använt för 
att göra denna trafiksäker. Även tillgänglighets- och framkomlighetsaspekten beaktas 
liksom olika kundgruppers acceptans enligt väghållarens uppfattning och erfarenhet. 

De trafiksäkerhetsåtgärder som i första hand är av intresse är sådana som minskar 
motorfordonens hastigheter där gående korsar gatan, minskar exponeringssträckan och 
som separerar gående från biltrafiken.   

Då det gäller framkomligheten sammanfaller dessa åtgärder till stor del med säkerhets-
åtgärderna, åtminstone då det gäller gåendes framkomlighet. Andra åtgärder eller 
förhållanden att beakta är signalreglering och anläggande/borttagande och placering av 
övergångsstället.  

I denna del av undersökningen ingår ett 20-tal kommuner och Vägverkets 7 regioner. I 
valet av kommuner ingår såväl större som mindre kommuner och både sådana som gjort 
större eller mer begränsade förändringar av gatunätet. Valet av har gjorts i samarbete 
med handläggare i Vägverksregionerna och är också till viss del baserat på resultat från 
VTI:s kommunenkät.  

Frågepunkter (se bilaga 1a), som hade förankrats hos gatuchef eller motsvarande i 
kommunen distribuerades via e-mail. Vidare skickades via e-mail några frågepunkter 
(se bilaga 1b) till trafiknämnd eller motsvarande i 15 kommuner. Frågorna hade tidigare 
förankrats via samtal med ett urval av ordföranden i aktuella nämnder. 

Följande frågepunkter togs upp: 

• Barn, äldres och funktionshindrades dimensionerande roll 

16 VTI notat 17-2006 



 

• Nuläget – problem och problemens omfattning 

• Insatser i anslutning till införandet av väjningsregeln år 2000 och fram till 
nuläget. Det gäller borttagande och anläggande av nya övergångsställen, 
signalreglering, fysiska åtgärder i syfte att reducera motorfordonens hastigheter, 
fysiska åtgärder för att minska gåendes exponeringssträcka, åtgärder för att 
minska bilflödet och för att separera gående från biltrafiken. Det gäller 
utmärkning av gångpassagen och det gäller belysning av denna och åtgärder för 
att skapa acceptans hos de olika kundgrupperna 

• Bakomliggande orsaker till genomförda insatser – gäller från detaljutformning 
till mer övergripande strategi 

• Vad var exempelvis orsak till och vilka kriterier användes för att ta bort 
obevakade övergångsställen? Varför valde man i vissa kommuner att vara 
restriktiv med att ta bort obevakade övergångsställen? Vilka kriterier gäller och 
vad stöder man sig på då det gäller att anlägga obevakade övergångsställen? 
Vilket tillvägagångssätt används och vilket stöd finns för att använda olika 
fysiska hastighetsreducerande åtgärder och för att utnyttja åtgärder som 
reducerar biltrafiken i gåendefrekventa miljöer? Vilka plaster och miljöer har 
man prioriterat då det gäller vidtagna åtgärder? 

• Erfarenheter av genomförda insatser – vad har man lyckats med, vad är mindre 
bra, vad skulle kunna ha gjorts bättre, fanns det tillräckligt gott underlag för val, 
prioritering och utformning? Vad för slags information saknade man etc.?  

• Hur man såg på olika kundgruppers acceptans 

• Goda exempel 

• Vision, mål och framtida insatser. 

Då det gäller Vägverksregionerna skedde på samma sätt som med kommunerna 
distribuering via e-mail av ett antal frågepunkter (se aktuellt resultatavsnitt i rapporten) 
till kontaktman/handläggare vid respektive region. Frågebatteriet till regionerna var 
något mindre omfattande jämfört med det som skickades till kommunerna men 
fokuserade på samma frågeställningar.  

 

Kundgruppernas uppfattning och erfarenhet av regeln om väjningsplikt och av de 
förändringar som gjordes i samband med införandet av denna 

Undersökning görs av olika kundgruppers uppfattningar om och erfarenheter av 
väjningsregeln och de förändringar som skett i trafikmiljön. Syftet är att komma åt den 
erfarenhet och uppfattning grupperna har om framkomligheten och säkerheten/trygg-
heten vid passage över gatan och om faktorer som påverkar dessa förhållanden positivt 
eller negativt samt att få tips om och exempel på förbättringar. Syftet är vidare att få en 
bild av hur man uppfattar reglerna för fordonsförare och gående vid övergångsställe och 
vid annan passage. 

Kundgrupper som har tillfrågats är: 

• synskadade 

• äldre fotgängare 

• förare av tunga fordon 
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• förare av utryckningsfordon.  

Synskadades uppfattning och erfarenhet har inhämtats via frågepunkter som skickats till 
SRF centralt (se bilaga 2) och som föreningen distribuerat till distriktsorganisationerna. 
Äldre fotgängares uppfattning och erfarenhet har inhämtats via frågpunkter (se bilaga 
3), som skickades till totalt 14 PRO-föreningar runt om i landet. Yrkesförarnas 
uppfattning och erfarenhet inhämtades via telefonintervjuer med förarna. Frågepunkter 
redovisas i resultatavsnittet ihop med svaren. Telefonnummer erhölls via lastbils- och 
ambulanscentraler.  

 

Definitioner 
(Källa: ”Säkra gångpassagen!” och ”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 inte överstiger 30 km/h. 
I det fallet innebär hastighetssäkring att denna nivå inte överskrids av bilarna. 
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4 Resultat från genomgång av undersökningar 
De resultaten som redovisas i detta avsnitt baseras på de enkäter som VTI skickat ut vid 
olika tillfällen till landets kommuner innehållande frågor om det kommunala vägnätet. 
Mer heltäckande och detaljerade resultat finns redovisade i VTI notat 44-2003 och VTI 
notat 46-2005. 

 

Obevakade övergångsställen som togs bort och nya som tillkom 
Enligt resultat från VTI:s kommunenkät till samtliga kommuner i landet togs totalt 16 % 
av de obevakade övergångsställena bort på det kommunala vägnätet under perioden år 
2000 t.o.m. 2003. Samtidigt tillkom det nya obevakade övergångsställen svarande mot 
1–2 % av totalen. Den totala minskningen av antalet obevakade övergångställen blev 
därigenom 14 %. Det totala antalet obevakade övergångsställen på det kommunala 
vägnätet sjönk från 43 000 som var nivån vid ingången till år 2000 till 37 000 vid 
utgången av år 2003. 

Det förelåg stor variation mellan olika kommuner då det gällde borttagandet av 
obevakade övergångsställen. Bland de kommuner som hade 100 obevakade övergångs-
ställen eller fler på det kommunala vägnätet vid slutet av år 1999 tog 7 % bort mer än 
hälften än dessa, 10 % av kommunerna tog inte bort några övergångsställen alls. 
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Figur 1 Procent obevakade övergångsställen som togs bort under perioden 2000–2003 
på det kommunala vägnätet i landets kommuner. (Källa: VTI:s kommunenkät.) 

 

Obevakade övergångsställen och hastighetsbegränsning 
Antalet obevakade övergångsställen på gata med hastighetsbegränsning 70 km/h 
minskade med ¾ under perioden 2000 tom 2003. Antalet var cirka 125 vid periodens 
slut mot cirka 465 vid början av perioden. Antalet obevakade övergångsställen på gata 
med hastighetsbegränsning 30 km/h ökade med nästan 30 % under samma tid från runt 
3 500 vid början av år 2000 till runt 4 500 vid slutet av år 2003. 
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Som kan utläsas ur figur 2 var andelen obevakade övergångsställen som var belägna på 
70-gata 1,1 % av totalen vid början av år 2000 och 0,4 % vid slutet av år 2003. För 30-
gata var motsvarande värden respektive 8,1 % och 12,5 %. 
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Figur 2 Antal obevakade övergångsställen fördelat i procent på hastighetsgräns vid 
början av år 2000 respektive 2004. (Källa: VTI:s kommunenkät.) 

 

Upphöjda obevakade övergångsställen 
Under perioden 2000–2003 fördubblades nästan antalet upphöjda obevakade övergångs-
ställen. Ökningen skedde från drygt 1 400 till drygt 2 700 stycken. Vid slutet av år 2003 
var uppskattningsvis 8 % av de obevakade övergångsställena upphöjda jämfört med 3 % 
vid början av år 2000. 

Vid slutet av år 2003 var 22 % av de obevakade övergångsställena som var belägna på 
gata med hastighetsgräns 30 km/h och 5 % av de obevakade övergångsställena som var 
belägna på gata med hastighetsgräns 50 km/h upphöjda. Av de obevakade 
övergångsställen som tillkom under perioden 2000–2003 var uppskattningsvis en dryg 
tredjedel upphöjda. 

 

Upphöjda passager utan övergångsställe 
Antalet upphöjda gångpassager utan övergångsställe nära tredubblades under perioden 
2000–2003. Ökning skedde från nivån 600 och till 1 700. Av de upphöjda passagerna 
låg vid slutet av år 2003 40 % på gator med hastighetsgräns 30 km/h. Övriga låg på 
gator med 50 km/h. Av de obevakade övergångsställen som togs bort under perioden 
2000–2003 gjordes cirka 10 %, dvs. storleksordningen 500–600 stycken, om till 
upphöjd gångpassage. 

 

Gatulängd och hastighetsgräns 
Längden av det kommunala gatunätet som har hastighetsgräns 30 km/h (inklusive 
rekommenderad max 30 km/h) dubblerades under perioden 2000–2003, från cirka 
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250 mil till 500 mil. Andelen gator med 30 km/h ökade därigenom från 6 % till 13 % 
(relaterat till längden av gator med hastighetsgräns 50 km/h eller lägre). Uppskattnings-
vis var längden av de gator som var utmärkta med rekommenderad maxhastighet 
30 km/h 50 mil vid slutet av år 2003. Längden gårdsgata ökade under perioden  
2000–2003 från uppskattningsvis 4 mil till 17 mil. 

Resultatet från VTI:s kommunenkät visar vidare att det under perioden 2000–2003 
tycks ha skett en viss ökning av längden av kommunala gator och vägar med 
hastighetsgräns 70 km/h eller mer och en minskning av gator med hastighetsgräns 
50 km/h. 
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5 Svar från kommuner  
5.1 Erfarenhet av väjningsplikten mot fotgängare 
5.1.1 Sammanfattning 
Den allmänna uppfattningen bland kommunerna är att väjningsplikten fungerar relativt 
bra. Man menar att det skett en viss förbättring sedan regeln introducerades. Det har 
skett en framkomlighetsförbättring för de gående på bilisternas bekostnad. ”Väjnings-
plikten fungerar bra där bilisterna inte behöver göra alltför stora uppoffringar dvs. där 
farten redan är låg och där gatan är rankad lägre än gångstråket.”   

Man ser också negativa effekter av väjningsregeln. Olyckstillbuden och även antalet 
olyckor anser många av kommunerna har ökat och då kanske i första hand 
upphinnandeolyckorna men också olyckor vid omkörning på övergångsställe.  

Man anser att det finns brister i samspelet mellan fotgängare och fordonsförare. 
Fordonsföraren släpper inte fram fotgängaren och fotgängaren ger sig ut i gatan utan att 
synbarligen ta notis om biltrafiken. Detta upplevs speciellt farligt vid mörkerkörning. 
”Irritation hos bilförare eftersom många gående inte tar någon hänsyn alls. Fotgängarna 
är irriterade eftersom de tror att en bil kan stanna på 2 m även vid halt väglag.” Klago-
målen till kommunen från allmänheten gäller ofta dessa ingredienser i samspelet. Man 
menar vidare, vilket framkom från några av kommunerna, att informationen till 
fotgängarna om väjningsregeln och det beteende som förväntas av dessa har varit för 
svag och behöver intensifieras.  

Klagomålen från allmänheten gäller i hög utsträckning cyklisterna som ofta uppträder 
som fotgängare, utnyttjar övergångsställena och som förväntar sig att bilisterna skall 
iaktta väjningsplikten. ”Ett tydliggörande över vad som gäller för cyklister vid 
övergångsställen och vid kombinerade övergångsställen/cykelöverfarter vore önskvärt. 
Kanske borde bilister ha väjningsplikt även mot dem.” 

Reaktioner från yrkesförarna på väjningsregeln har varit tämligen liten och kanske 
mindre än förväntat. ”Farhågorna innan genomförandet att gående skulle gå över 
framför bussen i så stor utsträckning att det kunde bli ett framkomlighetsproblem för 
kollektivtrafiken var stora. Inga sådana reaktioner har förekommit.” Men det betyder 
inte att yrkesförarna eller kanske främst bussförarna även om de tycker att regeln 
fungerar bra inte har kritik mot den. Man tycker som en kommun uttryckte det ”att de 
gående borde ha bättre spelsinne på det viset att man inte rusar ut på övergångsstället 
utan att se sig för och att de ibland kunna släppa fram ett singelfordon för att gå efter att 
detta passerat.” 

 
5.1.2 Kommunernas svar 
Följande frågepunkt ligger till grund för svaren i detta avsnitt (E6 anger svar på 
frågepunkten i enkätformuläret, se bilaga 1). 

E6 Kommunens erfarenhet av hur väjningsplikten mot fotgängare på obevakat 
övergångsställe fungerar 

Umeå kommun: ”Respekten för väjningsplikten har ökat med tiden och numera 
fungerar den relativt bra”. ”Det har gjort att framkomligheten för gående förbättrats. 
Osäkert hur det påverkat olyckor/tillbud, men viss risk för ökning av tillbud finns, 
särskilt på trafikintensiva platser. Mot bakgrund av denna risk tycker vi att 
övergångsställen ska hastighetsäkras. Tillgängligheten mellan stadsdelar och mellan 
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olika delar av centrum har förbättrats. De negativa synpunkter vi fått gäller främst att 
cyklister också drar fördel av detta och kräver att bilisterna ska stanna för dem när de 
cyklar på övergångsställen. I praktiken är det också många bilister som gör det i Umeå, 
vilket gör att det fungerar relativt bra trots att cyklisterna kanske tar sig större rättigheter 
än de har.” 

”Ett tydliggörande över vad som gäller för cyklister vid övergångsställen och vid 
kombinerade övergångsställen/cykelöverfarter vore önskvärt. Kanske borde bilister ha 
väjningsplikt även mot dem, alternativt borde man försöka leda ut dem i korsningen vid 
övergångsställen, så att de inte blandas ihop med gående.” 

Malmö stad: ”Enligt undersökningar som genomförts av Malmö stad stannade, innan 
lagstiftningen 20 % vid övergångsställen, efter lagstiftningen stannar omkring 40–50 % 
på platser där vi inte gjort ombyggnader.” ”Bussförare upplever risker vid iakttagande 
av väjningsplikten, särskilt vid 4-fältiga gator, där deras stora fordon verkar 
siktskymmande. 4-fältiga gator är generellt ett problem där väjningsplikten inte fungerar 
bra. Även 4-fältiga gator en bit utanför centrum där hastigheten är högre än de skyltade 
50 km/tim, där är vår upplevelse att andelen fordon som iakttar väjningsplikten 
gentemot gående är lägre än 40 %. Vi vet också att upphinnandeolyckor för bilister 
kring övergångsställen har ökat. Fotgängarna tar ofta ut sin rätt utan att kontrollera att 
bilisten har uppfattat situationen och kan bromsa i tid. Ett annat problem är att lagen 
inte gäller cyklister.” 

”Totalt sett kan vi konstatera att väjningsplikten inneburit en framkomlighetsförbättring 
för gående, däremot är cyklisterna ett problem.” 

Eskilstuna kommun: ”Funktionshindrade och äldre fotgängare klagar emellanåt på att 
fordonen inte stannar”. ”Många fotgängare tar för sig onödigt mycket i stället för att 
samarbeta för smidig trafikföring. Detta leder på några platser till framkomlighets-
problem för bilarna, speciellt i cirkulationsplatser. Cyklisterna tillämpar i stor 
utsträckning samma företrädesbeteende som fotgängarna. Vi vet inte vad yrkesförarna 
tycker om väjningsplikten.” 

Kommunen sammanfattar på följande sätt ”Enligt vår bedömning har regeln om 
väjningsplikt mot fotgängare successivt börjat fungera bättre och bättre. Ännu bättre blir 
det om onödiga övergångsställen tas bort och återstoden ges högre standard.” 

Falköpings kommun: ”Fotgängarna tar för givet att bilisterna ska stanna och bilisterna 
har ibland dålig uppmärksamhet. Yrkesförarna klagar i första hand på upphöjda 
övergångsställen.” 

”Obevakade övergångsställen som inte är säkrade genom upphöjning eller sidoförskjut-
ning invaggar gångtrafikanterna i en falsk säkerhet. Anordnad gångpassage utan 
övergångsställe skapar ibland en viss förvirring.” 

Järfälla kommun: ”Många gående hör av sig och anser att bilister inte stannar”. 
”Bilister anser att många gående går över utan att se sig för. Bussförare har inte haft 
några synpunkter på senare tid. Farhågorna innan genomförandet att gående skulle gå 
över framför bussen i så stor utsträckning att det kunde bli ett framkomlighetsproblem 
för kollektivtrafiken var stora. Inga sådana reaktioner har förekommit.” 

Norrtälje kommun: ”Erfarenheten av väjningsplikten är dålig. Olyckor och tillbud har 
förekommit. Både yngre, äldre och småbarnsmammor med barnvagn har blivit påkörda 
(polisanmälda incidenter). Gående i åldrar mellan 30–75 har klarat sig bäst. Yrkesförare 
tycker inte om väjningsplikten då gående inte alltid tar hänsyn till bromssträckan.” 
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Kommunen sammanfattar på följande sätt ”Det verkar som om väjningsplikten fungerar 
bättre och bättre. Erfarenhetsåterföringen från Vägverket till kommuner och väghållare 
är dålig.” 

Trelleborgs kommun: ”Hänsynstagandet är väl i stort sett bra men regelverket skapar 
mycket irritation och en hel del tillbud skapas. Men det har blivit mindre synpunkter än 
väntat.” 

Lerums kommun: ”Allmänheten är i allmänhet positiv till övergångsställen och anser 
att de är en trygg plats att gå över på nu när ”alla stannar”, egna observationer tyder på 
motsatsen. Alla stannar inte och släpper fram gående och vi har nyligen haft två 
påkörningsolyckor på övergångsställen (vet ej om de polisrapporterats).”  

Vid två tillfällen under de senaste tre åren har kommunen fått negativa synpunkter från 
yrkesförare på regeln att de är skyldiga att lämna företräde - en gång från en 
busschaufför och en gång från en lastbilschaufför. I övrigt har kommunen inte fått några 
kommentarer från yrkesförarna. 

Östersunds kommun: ”Irritation hos bilförare eftersom många gående inte tar någon 
hänsyn alls. Fotgängarna är irriterade eftersom de tror att en bil kan stanna på 2 meter 
även vid halt väglag.”  

Kommunen anser vidare att det fungerar bättre för funktionshindrade och äldre. Antalet 
tillbud och olyckor ökade i början. Bilisterna har fått sämre framkomlighet, de gående 
något bättre. Yrkesförarna tycker inte om regeln. Vidare anser kommunen att regeln 
fungerar bra på gator med liten trafikmängd och vid skolor/förskolor men fungerar 
mindre bra på genomfartsgator – bra acceptans på vissa ställen, dålig på andra. 

Skellefteå kommun: ”Vår känsla är att de flesta tycker att det fungerar bra. I de 
centrala delarna av staden där det är många gående och där färdhastigheten är 
förhållandevis låg så fungerar väjningsplikten bra. Olycksrisk finns där gående ska 
passera två körfält och lyckas få bilisterna i det ena körfältet att sakta in medan förarna i 
det andra körfältet inte uppmärksammar de oskyddade trafikanterna. Bussförarna tycker 
att regeln fungerar bra, men tycker att de gående borde ha bättre spelsinne på det viset 
att man inte rusar ut på övergångsstället utan att se sig för och att ibland kunna släppa 
ett singelfordon och istället gå efter att detta har passerat.” 

”Väjningsplikten fungerar bra där bilisterna inte behöver göra alltför stora uppoffringar 
dvs. där farten redan är låg och där gatan är rankad lägre än gångstråket.” 

Lunds kommun: ”En del bilister anser att fotgängarna bara går rakt ut i vägen utan att 
se sig för. En del fotgängare anser att bilisterna struntar i regeln. På platser med stora 
strömmar gående kommer de i konflikt med busstrafikens framkomlighet. På en del 
gator är biltrafikanterna mer benägna att följa regeln än på andra, men jag har inte 
närmare tänkt på anledningen till detta. Vi har problem med att cyklister, som tror att 
övergångsställesregeln gäller dem också och det händer en del kollisionsolyckor på 
övergångsställen mellan bil och cykel.” 

Sundsvalls kommun: ”Informationen till fotgängarna har varit för svag. Vissa 
fotgängare anser att de har företräde och nästan springer ut framför bilarna. Det är svårt 
då man inte kan jämföra en fotgängares ansvar i trafiken med en fordonsförares. 
Respekten för gående på övergångsställen har blivit mycket bättre. Antalet 
upphinnandeolyckor vid övergångsställena har ökat. Det är viktigt att förbättra 
belysningen vid övergångsställena.”  
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Kommunen tillägger: ”Innan väjningsplikten infördes släppte man inte fram gående 
som visade att de ville passera – då var det fotgängarna som fick vänta tills det blev en 
lucka. Nu är förhållandet omvänt på platser med mycket gående.” 

Helsingborgs kommun: Kommunen anser att väjningsregeln fungerar bra ”där 
hastigheten är låg och gångflödet högt, vilket gör att fordonsförarna vet med sig att de 
måste vara beredda att lämna företräde. Under den mörka årstiden är det mycket 
förrädiskt med denna regel då fotgängarna inte är så synliga och inte tänker på detta och 
därmed hävdar sin rätt.” 

Kungsbacka kommun: ”Bilisterna anser att fotgängarna tar för sig, går ut utan att se 
sig för – det upplevs farligt i främst mörkerkörning. Cyklisterna tar många gånger för 
givet att man stannar även för dem. Fotgängarna är övervägande positiva till bilisternas 
körsätt, men det finns en del undantag. Vi har två gångpassager där det är både mycket 
biltrafik och mycket fotgängare, där uppstår en del konflikter. Vad vi kan konstatera är 
att det mest är fråga om verbala konflikter inte ofta fysiska.”  

Kommunen sammanfattar på följande sätt: ”Stort informationsbehov om skillnaden 
mellan övergångsställe och gångpassage. Bilisterna försöker att sköta sig vad gäller 
väjningsplikten men upplever problem med att fotgängarna tar för sig.” 

Nyköpings kommun: ”Fler bilar stannar vid övergångsställe än innan den nya regeln 
kom. Några (kanske främst yrkesförare) reagerar över att fotgängare (och cyklister) går 
ut på övergångsställen utan att se sig för. Någon ökad olycksfrekvens på övergångs-
ställen kan inte konstateras. År 2004 inträffade dock en dödsolycka på övergångsställe!” 

Kommunen tillägger: ”Tillsammans med gjorda förändringar med fler 30-begränsningar 
vid skolor, i centrum och i bostadsområden upplever vi en lugnare trafikrytm totalt i 
tätorten.” 

Mönsterås kommun: ”Enligt min uppfattning när jag har tittat på beteendet vid 
övergångsställen så verkar det som det finns en stor osäkerhet om vem som ska korsa 
platsen först. Bäst tycks det fungera vid ögonkontakt mellan bilist och gångtrafikant. 
Sämst är det när gångtrafikant direkt går ut på övergångsstället utan någon notis om 
trafiksituationen. Fortfarande tror vi att det finns stor osäkerhet bland alla trafikanter om 
vad som gäller vid korsande av gata.” 

Söderhamns kommun: ”Väjningsplikten som trafikregel i sig anser jag fungerar bra, 
men visst är det många frågor till oss på kommunen från allmänheten. Många har svårt 
att förstå samspelet som måste finnas mellan fotgängare och bilist. Inga allvarligare 
synpunkter har inkommit från yrkesförarna.”  

”Det bästa är ju givetvis att bygga säkra gångpassager på de mest frekventa ställena. 
Men den ekonomin har vi i Söderhamn inte idag.” 
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5.2 Obevakade övergångsställen som togs bort – orsaker, 
riktlinjer m.m. 

5.2.1 Sammanfattning 
Orsaker till att övergångsställen togs bort 
De svar som ges refererar ofta till forskningsrapporter. Kommunerna hänvisar också till 
Vägverket och till Kommunförbundet. 

Motiveringen till att ta bort övergångsställen kan exemplifieras med vad gatukontoret i 
Malmö sade: ”Övergångsställen tas bort framförallt efter påverkan av forsknings-
rapporter, bl.a. Lars Ekmans litteratursammanställning från LTH daterad 1997-05-22. I 
rapporten betonas framkomlighetsaspekten på övergångsställen och det är i stort sett 
denna som ligger till grund för vårt arbete med övergångsställen, dvs. det är inte 
motiverat (ur framkomlighetssynpunkt) att ha övergångsställen på mindre gator som 
lokalgator m.m.” 

Ett annat exempel är Östersunds kommun där gatukontoret som incitament kort och gott 
anger: ”Påverkan från forskningsrapporter (Lars Ekmans litteraturstudie), rekommen-
dationer från Kommunförbundet/Vägverket.” 

Ett tredje exempel är Skellefteå kommun: ”Information (zebrakampanj) från Vägverket, 
Kommunförbundet, Rikspolisstyrelsen och NTF påverkade vårt beslut”. 

 

Hur gick kommunerna tillväga, vilka riktlinjer användes? 
Flertalet av kommunerna uppger att man gjort en inventering av sina övergångsställen 
och att resultaten av inventeringen legat till grund för beslut om vilka som borde tas bort 
och vilka som borde åtgärdas trafiksäkerhetsmässigt.  

I många fall låg handboken ”Säkra gångpassagen!” till grund för inventeringen. Så 
skedde exempelvis i Helsingborgs kommun: ”Alla övergångsställen inventerades enligt 
Säkra gångpassagen. Kartläggningen av 622 övergångsställen visade att 277 skulle 
kunna tas bort, 109 krävde en förbättring och 246 bedömdes uppfylla de krav som ställs 
för att uppfylla kraven på säker gångpassage.”  

Lunds kommun är ett annat exempel. Kommunen analyserade samtliga sina drygt 700 
obevakade övergångsställen ”enligt Kommunförbundets metod Säkra gångpassagen. 
Detta tillsammans med ett politiskt beslut om vilka principer som gäller olika typer av 
övergångsställen utgör grunden för borttagning och införande av övergångsställen.” 

Kommunerna refererar också i något fall till VGU och till handboken Lugna gatan och 
man anger i några fall att man fört diskussioner med Vägverket och att dessa 
diskussioner legat till grund för vilka obevakade övergångsställen som borde tas bort.  

I första hand togs obevakade övergångsställen bort på platser där hastighetsgränsen var 
70 km/h. Antalet obevakade övergångsställen minskade med nästan ¾ på kommunala 
gator med hastighetsgräns 70 km/h under perioden 2000–2003 (VTI notat 46-2005). 
Andra påverkande förhållanden var breda gator, lågt fotgängar- och bilflöde, avstånd 
mellan övergångsställen och siktförhållandet. 

Övergångsställen togs bort både huvudgator och lokalgator. Av de 122 obevakade 
övergångsställen som under perioden 2000–2004 togs bort på det kommunala vägnätet i 
Malmö kommun låg 40 % (50 stycken) på huvudgator och 60 % (72 stycken) på 
lokalgator. 
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Det tillvägagångssätt eller den strategi kommunerna använde då det gäller att ta bort 
obevakade övergångsställen kan exemplifieras med det svar som Sundsvalls kommun 
gav. Kommunen tog bort cirka 15 % av de obevakade övergångsställena under perioden 
2000–2004. Obevakade övergångsställen som var kvalificerade för borttagning var:  

• de som saknade målpunkter 

• de som var trafikfarligt placerade (t.ex. för korta siktsträckor vid kurva/krön) 

• de som låg för nära varandra 

• alla övergångsställen på 70-väg 

• övergångsställen som var markerade efter cykelled där det egentligen skulle vara 
cykelpassage. 

Kommunen konstaterade att ”Vi behöll betydligt fler övergångsställen än vad man 
borde enligt Säkra gångpassagen, exempelvis vid många skolor – mycket för att inte 
föräldrar som hämtar/lämnar barn med bil ska parkera på de naturliga gångstråken. En 
annan anledning är att skolbarnen oftast har den tuffaste biten av skolvägen de sista 
50 meterna, pga. andra föräldrar som ofta stressar då de ska hämta/lämna sina barn, 
olämpligt parkerade bilar, varuleveranser m.m.” 

Ytterligare förhållanden som låg till grund för bedömningen om ett obevakat övergångs-
ställe borde tas bort var antal körfält, fotgängar- och fordonsflöde och trafikantgrupp. 

Eskilstuna kommun, som tog bort ett mindre antal övergångsställen beaktade i första 
hand hastighetsförhållandet och antalet körfält på platsen. En annan kommun som tog 
bort många övergångsställen, runt 50 %, Skellefteå kommun, angav ”färdhastigheten på 
gatan” som det viktigaste kriteriet medan Järfälla kommun som tog bort obevakade 
övergångsställen enligt svarsalternativet ”10 % eller mer, men mindre än 25 %” angav 
”låga flöden” som det viktigaste kriteriet. 

Flera kommuner ansåg att det bör finnas mer explicita kriterier för när ett obevakat 
övergångsställe bör tas bort alternativt behållas eller anläggas. ”Vi gick mest på egen 
känsla” som Kungsbacka kommun uttryckte förhållandet. Andra kommuner som ansåg 
att det saknades formella kriterier var Eskilstuna kommun: ”Om borttagandet skulle 
genomförts i större omfattning hade kriterier och riktlinjer saknats” och Jönköpings 
kommun: ”Vi saknar skrivna kriterier som är anpassade för det kommunala vägnätet” 
eller Mönsterås kommun: ”Ingen tydlig eller enkel och tillgänglig information har 
funnits utan först vid kontakter med Vägverket har diskussioner förts”. 

Luleå kommun, som använde handboken Säkra gångpassagen ansåg att det saknades en 
utveckling av handboken om hur människor upplever kriterierna för framkomligheten 
(sid. 18). ”Jag tror att den varierar på samma sätt som hur trafiken varierar förbi en 
gångpassage. I vårt angreppssätt för att ta bort övergångsställen är det detta diagram 
som är grunden. Vid en viss trafikmängd uppstår luckor i trafiken så att gående kan 
passera en väg utan övergångsställe. Detta är svårt att förklara för en som ser 
övergångsställen som en säkerhet är lika med att bilarna måste stanna.” 

På den fråga som ställdes till kommuner som inte tagit bort eller enbart tagit bort ett 
marginellt antal obevakade övergångsställen om bakomliggande orsaker till detta 
förhållande angavs som huvudskäl påverkan från trafikantgrupper och politiker. 
Exempelvis kommenterade Malmö stad frågan på följande sätt: ”Borttagande av 
övergångsställen har varken stöd från allmänheten eller till viss del politiskt stöd”. 
Jönköpings kommun kommenterade frågan enligt följande: ”Stark påverkan från 
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gruppen synskadade som i sin tur påverkar politiker” och Norrtälje kommun med 
följande ”Påverkan från i första hand trafikantgrupper, som i dagsläget förr önskar fler 
än färre övergångsställen.” 

I Umeå kommun gjordes följande kommentar till det relativt sett begränsade antalet 
obevakade övergångsställen som togs bort på kommunens vägnät: ”vi bedömde att 
säkerheten vid dem var ok och att det inte fanns tillräckliga skäl till att ta bort fler. 
Observera att vi har säkrat ett stort antal under senare år, varför merparten av de 
kvarvarande obevakade inte är särskilt olycksdrabbade.” 

Vad hände med de platser där de obevakade övergångsställena togs bort? I allmänhet 
gjordes inget utöver att vägmarkering och vägmärke togs bort. I en del fall anlades 
ordnad gångpassage utan övergångsställe. I en del fall anlades refuger. I något fall 
byggdes gång-/cykeltunnel och i något fall ljusreglerades passagen.  

 

På frågan om obevakade övergångsställen kommer att tas bort i någon större 
utsträckning framöver antyder svaren en allmän restriktivitet.  
De kommuner som har tagit bort många obevakade övergångsställen anser att det är 
tillräckligt och att man som Helsingborgs kommun uttrycker det nått en god balans 
mellan antal, gällande krav på god standard och bilisternas respekt för väjningsplikten.  

Korrigeringar av antalet obevakade övergångsställen kan behöva göras om exempelvis 
målpunkter ändras och övergångsställen inte längre används. Några kommuner har för 
avsikt att ta bort ytterligare några obevakade övergångsställen som inte känns 
motiverade eller som man planerat att ta bort enligt den plan man tagit fram. 

Andra skäl till restriktivitet är politiska ställningstaganden dvs. det är inte politiskt 
gångbart att ta bort obevakade övergångsställen. Ett annat skäl är den osäkerhet som 
gäller nyttan av att ta bort obevakade övergångsställen. Är det exempelvis 
trafiksäkerhetsmässigt motiverat? 

Några av kommunerna har planer på att ta bort mer än enstaka obevakade övergångs-
ställen framöver som exempelvis Malmö: ”Målsättningen är att vi ska ta bort 
övergångsställen på framförallt lokal- och uppsamlingsgator. Vi kommer också att se 
över trafiksäkerheten på övergångsställen på framförallt 4-fältiga huvudgator. Det kan 
bli aktuellt att ta bort några övergångsställen på 4-fältiga gator och några kan komma att 
byggas om”.  En annan sådan kommun är Nyköping: ”I den mån den politiska viljan 
och tillgängliga resurser ges har vi ambitioner att fortsätta arbetet för att minska antalet 
övergångsställen i enlighet med trafiknätsanalysen. Troligen kommer många fler 
övergångsställen att tas bort särkskilt i områden med 30 km/tim (centrum och bostads-
områden). För att göra det krävs ytterligare utredningar enligt Säkra gångpassagen, 
samråd med boende och medel för ombyggnad vilket saknas idag”. En ytterligare 
kommun som har för avsikt att ta bort ett flertal obevakade övergångsställen framöver 
är Järfälla kommun som motiverar detta på följande sätt: ”I lokalvägnätet kommer fler 
att tas bort. Trafikflödet motiverar inte att övergångsställena bibehålls. Dyrt att 
underhålla målningen är ett annat skäl.” 

 
5.2.2 Kommunernas svar 
Följande frågepunkter ligger till grund för svaren i detta avsnitt (bokstavs- och 
sifferkombination syftar på respektive frågepunkt i enkätformuläret, se bilaga 1) 
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B. Om hur många obevakade övergångsställen som fanns på det kommunala vägnätet 
vid slutet av år 2004  

C1. Om hur många obevakade övergångsställen som togs bort på det kommunala 
vägnätet under perioden 2000–2004 

C2. Om varför obevakade övergångsställen togs bort 

C3. Om utnyttjade formella kriterier och riktlinjer 

C4. Om var de obevakade övergångsställena togs bort  

C5. Om varför inte fler övergångsställen togs bort (gäller kommuner där få obevakade 
övergångsställen togs bort) 

C6. Om vad som hände med de platser där de obevakade övergångsställena togs bort 

C8. Om förändringen av antalet obevakade övergångsställen i närmaste framtiden 

Följande klassindelning användes vid frågan som gällde hur många obevakade 
övergångs-ställen som togs bort på det kommunala vägnätet under perioden 2000–2004: 

a) inga eller ett mindre antal 

b) mer än ett mindre antal men färre än 10 % 

c) 10 % eller mer men mindre än 25 % 

d) 25 % eller mer men mindre än 50 % 

e) 50 % eller mer. 

 

Umeå kommun 
Nuvarande antal obevakade övergångsställen är flera hundra. Inga eller ett mindre antal 
(alternativ a) togs bort under perioden 2000–2004.  

Skälen till att man tog bort övergångsställen var olika.  ”Vissa bedömdes vara onödiga, 
vissa bedömdes vara trafikfarliga. Hänsyn har tagits till gällande riktlinjer och forskning 
om övergångsställen. Flöde, sikt, antal körfält, hastighet, trafikantgrupp, separerings-
grad, olycksstatistik, särskilda behov på aktuell plats etc. är några av våra kriterier. Vi 
har använt olika dokument, men främst Argus (numera VGU), Lugna gatan m.fl.”  

Att fler obevakade övergångsställen inte togs bort motiveras med följande: ”För att vi 
bedömde att säkerheten vid dem var ok och att det inte fanns tillräckliga skäl till att ta 
bort fler. Observera att vi har säkrat ett stort antal under senare år, varför merparten av 
de kvarvarande obevakade inte är särskilt olycksdrabbade. Vi har försökt vara 
konsekventa och säkra de som bör vara kvar och ta bort dem som inte behövs. Signaler 
används relativt sällan och detsamma gäller gångpassager. På detta sätt tycker vi att vi 
fått en bra förståelse hos gångtrafikanterna. Det finns inte så många varianter.” 

På frågan om obevakade övergångsställen kommer att tas bort i någon större utsträck-
ning de närmaste åren är svaret. ”Nej, vi har tagit en policy att hastighetssäkra de 
obevakade övergångsställen vi bedömer trafikfarliga samt att alla nya övergångsställen 
ska vara säkrade. Översyn av befintliga görs utifrån statistik och inkommande 
synpunkter från bl.a. allmänheten, men också i samband med övrig gatuombyggnad. 
Något beslut om ett generellt borttagande tycker vi inte är lämpligt.” 
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Malmö stad 
”Malmö stad har numera vid den senaste genomgången hösten 2004 totalt 1 090 över-
gångsställen. Då är inte övergångsställen i trafiksignaler medräknade. Under perioden 
2000–2004 togs omkring 10 % av övergångsställena i Malmö bort (alternativ a). Totalt 
under perioden har 122 övergångsställen tagits bort (utifrån vår inventering där det finns 
en liten osäkerhetsmarginal pga. bristande uppdatering). Dessa borttagna fördelar sig på 
50 stycken på huvudgator och 72 på lokalgator. Under 2004 togs 14 övergångsställen 
bort där samtliga låg på mindre gator. Vid alla borttagningar sätter vi upp skyltar innan 
borttagandet för att få in eventuella synpunkter på borttagandet. Vid i stort sett samtliga 
förslag på borttagande får vi in mycket reaktioner och vi upplever att borttagandet av 
övergångsställen är en mycket kontroversiell fråga. Man upplever från allmänhetens 
sida att frånvaron eller borttagandet av övergångsställen är en trafiksäkerhetsrisk.” 

”Övergångsställen tas bort framförallt efter påverkan av forskningsrapporter, bl.a. Lars 
Ekmans litteratursammanställning från LTH daterad 1997-05-22. I rapporten betonas 
framkomlighetsaspekten på övergångsställen och det är i stort sett denna som ligger till 
grund för vårt arbete med övergångsställen, dvs. det är inte motiverat (ur framkomlig-
hetssynpunkt) att ha övergångsställen på mindre gator som lokalgator m.m. Borttagande 
av övergångsställen har dock varken stöd från allmänheten eller till viss del politiskt 
stöd.” 

Formella kriterier kopplat till flöde, sikt, antal körfält, hastighet etc. används inte för 
närvarande då det gäller utvärdering av övergångsställen. ”Under året är förhoppningen 
att någon form av riktlinjer för borttagande/nyanläggande av övergångsställen ska 
utarbetas.” 

”Enbart övergångsställen på lokalgator har tagits bort under 2004. Totalt under perioden 
2000–2004 har 122 övergångsställen tagits bort (utifrån vår inventering där det finns en 
liten osäkerhetsmarginal på grund av bristande uppdatering). Dessa borttagna fördelar 
sig på 50 stycken på huvudgator och 72 på lokalgator. Målsättningen är att vi ska ta bort 
övergångsställen på framförallt lokal- och uppsamlingsgator. Vi kommer också att se 
över trafiksäkerheten på övergångsställen på framförallt 4-fältiga huvudgator. Det kan 
bli aktuellt att ta bort några övergångsställen på 4-fältiga gator och några kan komma att 
byggas om.” 

Vidtogs några åtgärder på det platser där det obevakade övergångsstället togs bort? ”I 
de flesta fall gjordes ingen åtgärd alls. Under 2004 utfördes en typ av ordnade gång-
passager på 3 platser där det tidigare legat övergångsställen. Målsättningen är att vi 
under året ska finna former hur vi ska gå tillväga vid borttagande av övergångsställen 
och på vilket sätt vi ska vidta åtgärder för gående.” 

 

Eskilstuna kommun 
Antalet obevakade övergångsställen var vid slutet av år 2004 520 stycken. Ett 
marginellt antal togs bort under perioden 2000–2004 (alternativ a). 

”Det fåtal som berördes togs företrädesvis bort genom tjänstemannadirektiv delvis efter 
påverkan från forskningsrapporter, andra dokument och Vägverket/Kommunförbundet. 
Platserna gjordes mestadels om till ordnade gångpassager. Kriterier för hastighet och 
antal körfält användes. Övergångsställen togs bort över breda gator och på platser med 
höga hastigheter. Om borttagande skulle genomförts i större omfattning hade kriterier 
och riktlinjer saknats.”  
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Att fler obevakade övergångsställen inte togs bort berodde på påverkan från politiker 
och det är av samma skäl inte heller sannolikt att fler kommer att tas bort under de 
närmaste åren. 

 

Falköpings kommun 
Antalet obevakade övergångsställen var vid slutet av år 2004 cirka 100 stycken. Ett 
marginellt antal togs bort under perioden 2000–2004 (alternativ a). Ett skäl till att inte 
så mycket hänt med övergångsställena har varit omorganisation inom kommunen. 

”I en trafiknätsanalys som genomfördes 2001 klassificerades samtliga övergångsställen 
i tätorten. På grund av omorganisation och överflyttning av trafikärendena från 
byggnadsnämnd till teknisk nämnd har beslut om åtgärder vad gäller övergångsställen 
blivit fördröjda. Under 2005 kommer en inventering och åtgärdsförslag både vad gäller 
säkring och borttagning av övergångsställen att genomföras. På vissa genomfarts- och 
huvudgator där det är tätt mellan övergångsställena kommer vissa att säkras och vissa 
troligtvis att tas bort. Vi kommer att räkna gång-, cykel- och biltrafik på dessa platser.”  

 

Jönköpings kommun 
Antalet obevakade övergångsställen var vid slutet av år 2004 cirka 500 stycken. Ett 
marginellt antal togs bort under perioden 2000–2004 (alternativ a). Bakom borttagandet 
låg påverkan från forskningsrapporter. Man ansåg att kriterier att användas för att ta bort 
obevakade övergångsställen saknades. ”Vi saknar skrivna kriterier som är anpassade för 
det kommunala vägnätet.”  

De övergångsställen som togs bort togs i första hand bort på platser med låga trafik-
flöden. Orsaker till att fler obevakade övergångsställen inte togs bort var följande: 
”Påverkan från politiker, trafikantgrupper, stark påverkan från gruppen synskadade som 
i sin tur påverkat politiker.”  

”Då det saknats klara riktlinjer när det gäller utformningen har det varit något av en 
experimentverkstad. Detta har påverkat allmänhetens syn på gångpassager negativt och 
mycket förvirring har uppstått. Vi markerar numera gångpassager med träpollare och 
använder om möjligt refuger eller avsmalningar.”  

Obevakade övergångsställen kommer troligtvis inte att tas bort i någon större 
utsträckning den närmaste framtiden. ”Vi arbetar främst med att göra befintliga 
övergångsställen säkrare. På tjänstemannanivå är man i stort sett överens om att fler 
övergångsställen borde tas bort men även här finns olika åsikter då forskningsresultaten 
ibland kan vara tvetydiga.” 
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Järfälla kommun 
Vid slutet av år 2004 fanns det 64 obevakade övergångsställen på det kommunala 
huvudgatunätet och cirka 100 stycken på lokalnätet. Andelen obevakade övergångs-
ställen som togs bort under perioden 2000–2004 låg i intervallet 10–25 % (alternativ c). 
På 3 av platserna gjordes ordnade gångpassager och ett obevakat övergångsställe 
signalreglerades. På övriga platser vidtogs inga speciella åtgärder. 

Skäl till varför kommunen tog bort övergångsställen var ”i huvudsak påverkan från 
forskningsrapporter, vägverket, kommunförbundet”.  

Låga flöden var det viktigaste kriteriet bakom besluten om vilka övergångsställen som 
skulle tas bort. De flesta av de borttagna övergångsställena låg på lokalgator. Att ta bort 
fler övergångsställen ansågs inte möjligt beroende på att många övergångsställen kan ha 
tillkommit av ”politiska skäl”.  

Framöver kommer fler obevakade övergångsställen att tas bort på lokalvägnätet. 
”Trafikflödet motiverar inte att övergångsställena bibehålls. Dyrt att underhålla 
målningen är ett annat skäl.” 

 

Norrtälje kommun 
Uppskattningsvis fanns det drygt 300 obevakade övergångsställen på det kommunala 
vägnätet vid slutet av 2004. Under perioden 2000–2004 togs ett mindre antal obevakade 
övergångsställen bort på det kommunala vägnätet (alternativ a). Skäl till varför 
kommunen tog bort övergångsställen var ”påverkan från forskningsrapporter och andra 
dokument”.  

Några formella kriterier och riktlinjer har kommunen inte haft tillgång till. Man har tagit 
hänsyn till ”flöde, sikt, hastighet och avstånd till nästa övergångsställe” då man tagit 
bort övergångsställena. ”Ett övergångsställe togs bort på en huvudgata, övriga på det 
lokala gatunätet där flödet var lågt och behovet av ett övergångsställe bedömdes som 
litet. I något fall låg det dessutom två övergångsställen mycket nära varandra.” Det 
borttagna övergångsstället på huvudgatan ersattes med en gång- och cykeltunnel. På 
övriga platser vidtogs inga speciella åtgärder.  

Skäl till att fler övergångsställen inte togs bort var ”påverkan från i första hand 
trafikantgrupper, som i dagsläget förr önskar fler än färre övergångsställen”. Ett mindre 
antal övergångsställen som inte känns motiverade kommer att tas bort under de 
närmaste åren. 

 

Trelleborgs kommun 
Cirka 200 obevakade övergångsställen fanns på det kommunala vägnätet i Trelleborgs 
kommun vid slutet av år 2004. Under perioden 2000–2004 togs ett mindre antal bort, 
färre än 10 % (alternativ b). I flera fall byggdes övergångsstället om till säker gång-
passage. I övrigt vidtog inga speciella åtgärder på de aktuella platserna utöver att 
vägmärke och vägmarkering togs bort. 

Skäl till varför kommunen tog bort övergångsställen var ”forskningsrapporten plus egna 
initiativ”. Formella kriterier utnyttjades, tillräckliga sådana ansåg man fanns. 
Övergångsställen togs bort där flödet var litet och där övergångsställena låg nära 
varandra. ”Egen bedömning av förändringstakten” är den faktor som styr hur många 
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obevakade övergångsställen som tas bort. Då det gäller den närmaste framtiden är 
kommunens bedömning att antalet obevakade övergångsställen inte kommer att minskas 
i någon större utsträckning 

 

Luleå kommun 
Under perioden 2000–2004 togs färre än 10 % av de obevakade övergångsställena bort 
på det kommunala vägnätet i Luleå kommun (alternativ b). ”Av våra ca 300 övergångs-
ställen tog vi egentligen bara bort övergångsställen på vägar med 70 km/tim. Det fanns 
några som togs bort på 50- och 30-områden. Vi håller på att lobba för ett större paket 
där merparten av alla övergångsställen tas bort och de som blir kvar, vid skolor och på 
gator med stora trafikmängder (barriär att passera) hastighetssäkras.”  

”De som vi kommer att ta bort är nog mest att vi tjänstemän ifrågasätter behovet. Det 
kan finnas någon som har ringt och tyckt att vi kunde ta bort något övergångsställe. Det 
är betydligt fler som vill ha nya övergångsställen.” 

”Vi använder handboken som underlag. Det jag saknar är en utveckling av handboken 
om hur människor upplever kriterierna för framkomligheten (sid. 18) Jag tror att den 
varierar på samma sätt som hur trafiken varierar förbi en gångpassage. I vårt 
angreppssätt för att ta bort övergångsställen är det detta diagram som är grunden. Vid en 
viss trafikmängd uppstår luckor i trafiken så att gående kan passera en väg utan 
övergångsställe. Detta är svårt att förklara för en som ser övergångsställen som en 
säkerhet lika med att bilarna måste stanna.” 

Platser där kommunen tog bort obevakade övergångsställen var sådana som låg på gator 
med 70 km/tim, huvudgator och uppsamlingsgator. ”Arbetsbelastningen att ta fram ett 
underlag för synen på våra övergångsställen har varit orsak till att fler obevakade 
övergångsställen inte tagits bort.” Utöver att vägmärke och vägmarkering avlägsnades 
vidtogs inga särskilda åtgärder på de aktuella platserna. 

Då det gäller den fortsatta hanteringen av de obevakade övergångsställena och vilka 
som skall tas bort vill man med ett praktiskt exempel testa sina förslag till riktlinjer på 
kommuninvånarna. ”Vi vill ta ett större bostadsområde som exempel och följa vårt 
förslag till riktlinjer. Både vilka vi tar bort och vilka vi gör säkrare för att se på 
människors reaktion”. 

 

Lerums kommun 
Cirka 120 obevakade övergångsställen fanns vid slutet av år 2004 på det kommunala 
vägnätet i Lerums kommun. Färre än 10 % (alternativ b) togs bort under perioden  
2000–2004. Påverkan från forskningsrapporter har varit den bidragande orsaken till att 
övergångsställen tagits bort. Inriktningen har varit att ta bort obevakade övergångs-
ställen på platser där fordonens hastigheter är höga. Övergångsställen har försvunnit på 
huvudgator och på gator där det fanns övergångsställen nära varandra. Påverkan från 
politiker har varit en begränsande faktor då det gäller borttagandet av övergångsställen. 
Det är inte troligt enligt kommunen att det blir någon nämnvärd reducering av antalet 
obevakade övergångsställen under närmaste åren. 
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Härnösands kommun 
Cirka 80 obevakade övergångsställen fanns vid slutet av år 2004 på det kommunala 
vägnätet i Härnösands kommun. Cirka 26 % (alternativ d) togs bort under perioden 
2000–2004. Påverkan från Vägverket har varit bidragande orsaken till att övergångs-
ställen tagits bort ”ingick i VV:s inriktning när den nya väjningsregeln infördes”. 
Manuella trafikmätningar gjordes vid varje övergångsställe och kort togs. I första hand 
togs övergångsställen bort som var dåligt utnyttjade. Inga särskilda åtgärder vidtogs i de 
aktuella platserna utöver att vägmärke och vägmarkering togs bort.  

 

Östersunds kommun 
Cirka 250 obevakade övergångsställen fanns vid slutet av år 2004 på det kommunala 
vägnätet i Östersunds kommun. Mellan 25–50 % av de obevakade övergångsställena 
togs bort (alternativ d) under perioden 2000–2004. Påverkande faktor var: ”Påverkan 
från forskningsrapporter (Lars Ekmans litteraturstudie) och rekommendationer från 
Kommunförbundet/Vägverket.” 

Tillräckliga formella kriterier för att ta bort övergångsställen ansåg kommunen finns. 
Planeringshandboken Lugna gatan användes. Faktorer som beaktades var trafikflöde 
och antalet gående som passerar, antal körfält och hastighet. Övergångsställen försvann 
både på huvudgator och lokalgator med fokus breda gator, höga hastigheter och platser 
där övergångsställena låg nära varandra.  

Påverkan har också kommit från politiker och allmänhet då gäller att behålla obevakade 
övergångsställen. Några av de platser där obevakade övergångsställen togs bort behölls 
som ordnad gångpassage. I övrigt vidtogs inga särskilda åtgärder på de aktuella 
platserna. Det kommer inte heller enligt kommunen att tas bort särskilt många 
obevakade övergångsställen de närmaste åren dels har man redan tagit bort många dels 
kan frågan vara politiskt känslig. 

 

Skellefteå kommun 

Vid slutet av år 2004 fanns 136 obevakade övergångsställen på det kommunala vägnätet 
i Skellefteå kommun. Hälften av de obevakade övergångsställena togs bort (alternativ e) 
under perioden 2000–2004. Bakom beslutet att ta bort övergångsställen låg 
”information (zebrakampanj) från Vägverket, Kommunförbundet, Rikspolisstyrelsen 
och NTF som påverkade vårt beslut”.  

Kommunen ansåg att det fanns underlag och riktlinjer för att ta bort obevakade 
övergångsställen. ”Information och riktlinjer saknades inte! Dokument i Säkra 
gångpassagen på Vägverkets hemsida användes bl.a. i vår bedömning. Färdhastigheten 
på gatan var vårt viktigaste kriterium.” Någon enstaka plats där det obevakade 
övergångsstället togs bort gjordes om till ordnad gångpassage. I övrigt vidtogs inga 
särkskilda åtgärder på de aktuella platserna.” Det kommer enligt kommunen inte att 
vara aktuellt framöver med någon mer påtaglig reducering av antalet obevakade 
övergångsställen. 
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Ystads kommun 
Cirka 100–200 obevakade övergångsställen fanns vid slutet av år 2004 på det 
kommunala vägnätet i Ystads kommun. Färre än 10 % av de obevakade övergångs-
ställena togs bort under perioden 2000–2004 (alternativ a). Påverkan från bl.a. 
Vägverket låg bakom beslut att ta bort övergångsställen. Inga formella kriterier 
användes.  

Huvudsakligen var det övergångsställen som låg nära varandra på huvudgator som togs 
bort. Påverkan från trafikantgrupper och handikappade begränsade borttagandet av 
antalet övergångsställen. Inga särskilda åtgärder förutom att vägmärke och vägmar-
kering togs bort vidtogs på de aktuella platserna. Förhoppningsvis kan enligt kommunen 
fler obevakade övergångsställen komma att tas bort under de närmaste åren.  

 

Lunds kommun 
”Det finns ungefär 650 övergångsställen på det kommunala vägnätet vid 2004 års 
utgång. Totalt togs under åren 2000–2004 12 % (90 stycken) av de obevakade 
övergångsställen bort. I vår åtgärdsplan har samtliga övergångsställen analyserats enligt 
Kommunförbundets metod Säkra gångpassagen. Detta tillsammans med ett politiskt 
beslut om vilka principer som gäller olika typer av övergångsställen utgör grunden för 
borttagning och införande av övergångsställen. Platserna där övergångsställena togs 
bort var blandade, både på huvudgator och på lokalgator. Ofta har övergångsställen 
tagits bort där ombyggnader gjorts. På få platser har endast skylt och markering tagits 
bort.” 

Framöver kommer enligt kommunens bedömning ytterligare några övergångsställen att 
tas bort allteftersom åtgärdsplanen genomförs. 

 

Sundsvalls kommun 
Det fanns cirka 400 obevakade övergångsställen på det kommunala vägnätet i 
Sundsvalls kommun vid slutet av år 2004. Uppskattningsvis togs 15 % bort under 
perioden 2000–2004. (Källa: VTI:s kommunenkät 2004.) 

Svar på varför obevakade övergångsställen togs bort och vilka riktlinjer som används 
är: ”Nollvisionen och Säkra gångpassagen. Vi har två personer som har gått 
utbildningen Planera för oskyddade trafikanter samt Vägverkets Säkra gångpassagen. 
Vi har följt dessa riktlinjer.”  

Övergångsställen togs bort på alla typer av gator. ”På huvudvägnätet har vi bedömt att 
de flesta övergångsställen har ett stort behov. Vi har tagit bort: övergångsställen som 
saknar målpunkter, trafikfarligt placerade övergångsställen (t.ex. för korta siktsträckor 
vid kurva/krön), övergångsställen som låg för nära varandra, alla övergångsställen på 
70–väg, övergångsställen som var markerade efter cykelled där det egentligen skulle 
vara cykelpassage.” Inventering gjordes av övergångsställena med studier på plats och 
allmänhetens synpunkter inhämtades. 

Vidtogs åtgärder på de platser där det obevakade övergångsstället togs bort? ”Om 
övergångsstället tagits bort för att det inte längre fanns något behov har vi inte gjort 
något annat heller. På vissa ställen ex 70-vägar har vi byggt en två meter bred mittrefug 
som gångpassage. I Granloholm t.ex. ändrade vi övergångsställen till cykelpassager. I 
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övrigt har vi arbetat med mittrefuger. Både för att förtydliga övergångsställen och som 
gångpassager.”  

Antalet obevakade övergångsställen som kommer att tas bort under de närmaste åren 
kommer enligt kommunen sannolikt att bli tämligen begränsat. Ändrade målpunkter kan 
vara en anledning till att ta bort övergångsställen 

 

Helsingborgs kommun 
Vid slutet av år 2004 fanns 622 obevakade övergångsställen på det kommunala vägnätet 
i Helsingborgs kommun. Under perioden 2000–2004 halverades antalet. Bakgrunden till 
denna förändring anges av kommunen vara följande: ”Den forskning och information 
som Vägverket och Kommunförbundet gav togs på stort allvar. Förståelsen för det 
omfattande arbetet föranledde att en handlingsplan med budget togs fram och antogs av 
Tekniska nämnden. I första hand togs övergångsställen bort på 70-vägarna där hastig-
heterna är höga och behovet att korsa lågt. I övrig är det gångflödet och målpunkter som 
oftast avgör behovet av ett övergångsställe. Alla övergångsställen inventerades enligt 
Säkra gångpassagen. Kartläggningen av 622 övergångsställe visade att 277 skulle kunna 
tas bort, 109 krävde en förbättring och 246 bedömdes uppfylla de krav som ställs för att 
uppfylla kraven på säker gångpassage.”  

Helsingborgs kommun anser att den har nått en god balans mellan antal obevakade 
övergångsställen, gällande krav på god standard och bilisternas respekt för väjnings-
plikten. Det gör att det sannolikt inte kommer att tas bort särskilt många obevakade 
övergångsställen under de närmaste åren. 

 

Uppsala kommun 
Vid slutet av år 2004 fanns nästan 1 100 obevakade övergångsställen på det kommunala 
vägnätet i Uppsala kommun. Under perioden 2000–2004 togs ett marginellt antal 
obevakade övergångsställen bort på det kommunala väg-/gatunätet (källa: VTI:s 
kommunenkät 2004). Kommunen inriktade sig på att ta bort obevakade övergångs-
ställen på gator med hastighetsbegränsning 70 km/h och då i första hand sådana som låg 
på sträckor. Vägverket har haft en påverkande funktion. Inventering av befintliga 
övergångsställen har gjorts i år (2005). Resultaten kommer att ligga till grund för hur 
kommunen skall hantera sina övergångsställen framdeles. 

 

Kungsbacka kommun 
Vid slutet av år 2004 fanns cirka 130 obevakade övergångsställen på det kommunala 
vägnätet i Kungsbacka kommun. Under perioden 2000–2004 togs uppskattningsvis  
10–15 % av dessa bort (källa: VTI:s kommunenkät 2004). 

”Efter diskussioner med Vägverket gjorde kommunen en inventering av övergångs-
ställen inom det kommunala vägnätet. Vi kom fram till att samtliga övergångsställen på 
70-vägar måste tas bort av trafiksäkerhetsskäl, endast några kvar vid cirkulationer. På 
30-gator tog vi bort de flesta, endast några i innerstaden och några välfrekventerade i 
bostadsområden finns kvar. Inom lokalgatumiljöer med 30 tog vi bort i stort sett alla 
inom områden som var “30-säkrade”. I område som inte var “30-säkrade” togs 
övergångsställen bort först efter det att området säkrats. Övergångsställen som ingår i 
övergripande GC-stråk ligger kvar. På huvudgator med 50 km/h tog vi bort 
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lågfrekventerade och högfrekventa övergångsställen. Samtliga ersattes med gång-
passage, de lågfrekventa med en refug, de högfrekventa med upphöjning. Många av de 
normalfrekventa förstärktes med refug eller upphöjning beroende av miljö. Många hade 
bra standard och förblev intakta. På 70-sträckor gjordes platserna om till gångpassager.” 

Några formella kriterier låg inte till grund för förändringarna ”Vi gick mest på egen 
känsla”. Kommuen har för närvarande inga planer på att ta bort ytterligare obevakade 
övergångsställen. 

 

Nyköpings kommun 
Vid slutet av år 2004 fanns cirka 190 obevakade övergångsställen på det kommunala 
vägnätet i Nyköpings kommun. Under perioden 2000–2004 togs uppskattningsvis 7 % 
av dessa bort (källa: VTI:s kommunenkät 2004). 

Övergångsställen som tagits bort är av tre kategorier, sådana som ligger i bostads-
områden, på huvudnätet och sådana som ligger i centrum. ”Övergångsställen har tagits 
bort i några bostadsområden. Några av dessa har ersatts av upphöjda korsningar mm. 
Vidare har övergångsställen tagits bort vid korsningar på huvudvägnätet (ringleden). I 
korsningar med två övergångsställen har som regel ett tagits bort. Den tredje kategorin 
av övergångsställen som tagits bort är i centrum i samband med att 30 km/tim infördes 
där. Dessutom har några få övergångsställen tagits bort på 70-vägar. I utkanten av 
tätorten har det gamla övergångsstället inklusive anslutande gångvägar tagits bort helt. 
På många platser speciellt i centrum har handikappramper behållits och passagens längd 
kortats av. Inga övriga anordningar har gjorts efter det att det obevakade övergångs-
stället tagits bort.”  

”Till grund för beslut låg främst forskningsrapporter, skrifterna Lugna gatan och Säkra 
gångpassagen. Man kan säga att de övergångsställen som tagits bort är relativt givna. 
Några särskilda kriterier utöver de ovan nämnda har inte används.”  

”I den mån den politiska viljan och tillgängliga resurser ges har vi ambitioner att 
fortsätta arbetet för att minska antalet övergångsställen i enlighet med Trafiknäts-
analysen.” 

 

Mönsterås kommun 
Vid slutet av år 2004 fanns cirka 160 obevakade övergångsställen på det kommunala 
vägnätet i Mönsterås kommun. Under perioden 2000–2004 togs uppskattningsvis någon 
procent av dessa bort (källa: VTI:s kommunenkät 2004). 

”De få övergångsställen som togs bort på det kommunala vägnätet togs bort på vägar 
med hastighetsgräns 70 km/h. Borttagningen av övergångsställena har skett i dialog 
med Vägverket i Kalmar, som samtidigt tog bort ett antal på allmänna vägar. Den mesta 
informationen om dessa frågor sker annars vid de s.k. väghållarmötena mellan 
Vägverket och kommunernas trafikingenjörer ca två gånger per år.” 

Kommunens inriktning har varit att ta bort obevakade övergångsställen där hastighets-
gränsen varit över 50 km/h samt på platser med lågt antal passager. Kommunen 
konstaterar vidare att det inte varit enkelt att få fram vägledande information. ”Ingen 
tydlig eller enkel och tillgänglig information har funnits utan först vid kontakter med 
Vägverket har diskussioner förts.  
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Kommunen kan tänka sig att ta bort ett och annat övergångsställe framöver men 
kommer tillsvidare att behålla de flesta på grund av att ”grundlagda beteenden tycks 
fungera bäst i vår småstads gaturum”. 

 

Söderhamns kommun 
Vid slutet av år 2004 fanns ett 20-tal obevakade övergångsställen på det kommunala 
vägnätet i Söderhamns kommun. Under perioden 2000–2004 togs 5 stycken (20 %) av 
dessa bort (källa: VTI:s kommunenkät 2004). 

”Framförallt var det när den nya lagen om övergångsställen som kom 1/5 år 2000”, som 
borttagandet av obevakade övergångsställen aktualiserades. Vi påverkades givetvis 
också av forskningsrapporter kring olycksstatistiken. De fem övergångsställena som jag 
medverkat till borttagande av var placerade på huvudgator med gles trafik, dvs. där den 
gående kunde gå över utan längre väntetid.”  

”Kriterierna som vi gick efter var framförallt att om väntetiden var högre än 20 sek då 
fanns det fog för att behålla övergångsstället och om tiden var mindre så fanns 
möjligheten att ta bort det.” 

Inga kompletterande åtgärder vidtogs på de platserna där det obevakade övergångs-
stället togs bort.  

I dagsläget finns inga tankar på att ta bort ytterligare obevakade övergångsställen. 
Dessutom finns så få kvar. 

 
5.3 Erfarenheten av borttagandet av obevakade 

övergångsställen 
5.3.1 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan man säga att de reaktioner kommunerna fått från invånarna på 
borttagandet av obevakade övergångsställen har varit blandade. I en del kommuner har 
reaktionerna i stort uteblivit. I andra kommuner har reaktionerna varit mer påtagliga. 
Graden av reaktion är ju i mycket kopplad till mängden övergångsställen som tagits bort 
och till hur frekventerade de varit och av vilka grupper de frekventerats men också på 
hur och om man samtidigt följt upp med trafiksäkerhetshöjande åtgärder.  

Men även bland kommuner som tagit bort en stor del av sina obevakade 
övergångsställen har i en del fall reaktionerna varit tämligen begränsade, möjligen med 
undantag för initialskedet. Så var fallet i exempelvis Skellefteå kommun som tog bort 
runt hälften av sina obevakade övergångsställen. Kommunen satsade samtidigt på 
information till kommuninvånarna om syftet med tilltaget och kunde konstatera att: 
”Vid borttagandet mycket kritik och många funderingar när ”deras” övergångsställe 
togs bort men ganska snart helt tyst efter vår information och en del tidningsartiklar i 
lokalpressen.” 

Barnföräldrar, äldre fotgängare och funktionshindrade är de grupper som starkast 
reagerar mot att övergångsställen tas bort och ser i detta en försämrad trafiksäkerhet. 
”Barn, äldre och funktionshindrade vågar inte korsa trafikerade gator utan 
övergångsställen.” I en del fall har kommunerna valt att återställa obevakade 
övergångsställen. 
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Det finns också positiva reaktioner från trafikantgrupper som från yrkeschaufförerna 
som tycker att framkomligheten förbättras och att det blir smidigare att ta sig fram då 
övergångsställen försvinner.  

 
5.3.2 Kommunernas svar 
Följande frågepunkt ligger till grund för svaren i detta avsnitt (bokstavs- och sifferkom-
bination syftar på frågepunkten i enkätformuläret, se bilaga 1) 

C7 Om kommunens erfarenhet, positiv som negativ. 

 

Umeå kommun, som tog bort ett marginellt antal obevakade övergångsställen 
sammanfattar sina erfarenheter på följandes sätt:  

”Eftersom vi inte tagit bort så många har reaktionerna varit få, men det har förekommit 
att vi fått klagomål från grupper som vill ha tillbaka dem. I praktiken har det fungerat 
bra där vi tagit bort dem.” 

Malmö stad, som tog bort cirka 10 % av de obevakade övergångsställen gör följande 
sammanfattning: 

”Yrkeschaufförer tycker att trafiken flyter smidigare med färre övergångsställen. Barn, 
äldre och funktionshindrade vågar inte korsa trafikerade gator utan övergångsställen. 
Synskadade vill ha friliggande trafiksignaler överallt. Reaktionerna från allmänheten är 
oftast negativa när vi tar bort övergångsställen, mestadels eftersom man upplever att 
man får en trafiksäkerhetsförlust genom ett borttagande av övergångsställen. En annan 
vanlig reaktion vid borttagande är att ”ska nu bilarna få fritt fram och kunna köra hur 
fort som helst”.  

Eskilstuna kommun, som tog bort ett marginellt antal obevakade övergångsställen 
anger att detta inte givit särskilt mycket erfarenhet eller respons från trafikanterna 

Falköpings kommun, som tog bort ett marginellt antal obevakade övergångsställen ger 
följande kommentar:  

”Inom vissa tättbebyggda områden i Falköpings kommun har Vägverket tagit bort vissa 
obevakade övergångsställen på genomfartsgator. I dessa fall har vi fått ett antal negativa 
reaktioner från gångtrafikanter som upplever att det nu blivit mer osäkert att korsa 
gatan. De känner sig säkrare på ett övergångsställe (falsk säkerhet?)”. 

Jönköpings kommun, som tog bort ett marginellt antal obevakade övergångsställen 
konstaterar följande reaktion på borttagandet: ”Blandade reaktioner vi ser dock inga 
mönster”. 

Järfälla kommun, som tog bort övergångsställe enligt alternativet 10 % eller mer men 
mindre än 25 %, konstaterade som effekt: 

”Många negativa synpunkter, främst från föräldrar som undrar hur barnen skall ta sig 
över gatan. Det har inte inträffat några olyckor på de ställen där vi tagit bort ett 
obevakat övergångsställe.” 

Norrtälje kommun, som tog bort ett mindre antal obevakade övergångsställen 
konstaterar att den gång- och cykeltunneln som anlades där ett obevakat övergångsställe 
togs bort har bemötts positivt av de boende i området, främst från barnfamiljer. ”I 
övriga fall då övergångsställen har tagits bort har vissa klagomål framförts, främst från 
äldre. Vi har inte sett en ökning av olyckstillbuden.” 
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Trelleborgs kommun, som tog bort ett mindre antal obevakade övergångsställen, 
konstaterar ”kritik från allmänheten men också positiva signaler om bättre 
framkomlighet”. 

Luleå kommun, som tog bort övergångsställen enligt alternativet 10 % eller mer men 
mindre än 25 %, har enbart fått sparsamt med reaktioner från allmänheten.  

”Vi har bara fått så vitt jag vet en reaktion från en kvinna som skrev ett ärende. Hon 
ville behålla övergångsstället över en väg till sin busshållplats. Annars har det varit 
tyst.”  

I Härnösands kommun där 26 % av de obevakade övergångsställena togs bort under 
perioden 2000–2004 var klagomålen få från allmänheten, men kommunen såg sig 
föranlåten att ”sätta tillbaka 2,” som låg vid skola.  

Lerums kommun, som tog bort uppemot 10 % av de obevakade övergångsställena 
konstaterade:  

”För det mesta negativa reaktioner från allmänheten (äldre eller skolbarnsföräldrar) när 
övergångsställen tas bort. Bättre framkomlighet för fordon. Nästan oförändrad 
framkomlighet för gående.”  

Östersunds kommun, som tog bort mer än ¼ av de obevakade övergångsställena 
konstaterade att allmänheten har haft svårt att förstå det meningsfulla i att ta bort 
övergångsställen. Kritik kom från funktionshindrade liksom från äldre trafikanter och 
småbarnsföräldrar, som menade att detta försämrade tillgänglighet till vissa platser. 
Tillbud inträffade första tiden efter borttagandet.  ”Både bilister och fotgängare har haft 
svårt att förstå skillnaden mellan övergångsställe och gångpassage.” 

Skellefteå kommun, som tog bort runt hälften av sina obevakade övergångsställen 
sammanfattar sina erfarenheter på följande sätt: ”Vid borttagandet mycket kritik och 
många funderingar när ”deras” övergångsställe togs bort men ganska snart helt tyst efter 
vår information och en del tidningsartiklar i lokalpressen.” 

Lunds kommun, som tog bort 12 % av sina obevakade övergångsställen, konstaterar 
följande: ”Vi har faktiskt inte fått in så många synpunkter på att övergångsställen tagits 
bort, det kan bero på att ombyggnader gjorts som förbättrat trafiksituationen och att man 
därför inte saknar sitt övergångsställe.”  

Sundsvalls kommun med cirka 15 % borttagna obevakade övergångsställen 
sammanfattar sina erfarenheter på följande sätt:  

”Protester från ett par platser där vi missbedömt behovet och där vi då återställt 
övergångsstället. Bilister anser ofta att de gående ska gå över på övergångsställen och 
ingen annanstans. Föräldrar känner sig trygga om barnen passerar på ett övergångs-
ställe. Barn och gamla känner sig trygga på övergångsstället – då har ju dom inte gjort 
något fel. För fordonsförare betyder övergångsstället lite, det är för många bilister ett 
sätt att styra gångtrafiken till vissa platser. För gående (och speciellt deras anhöriga) 
betyder övergångsstället mycket, en ”säker” passage.”  

Helsingborgs kommun som tog bort omkring hälften av de obevakade övergångs-
ställena sammanfattar sina erfarenheter på följande sätt:  

”Vi har naturligtvis fått en hel del påtalanden genom skrivelser, telefonsamtal, och 
media. Det svåra är att få allmänheten att förstå att det ska bli säkrare med färre 
övergångsställen och att övergångsställe inte är en trafiksäkerhetsåtgärd utan en ren 
framkomlighetsåtgärd. Föräldrar har varit den mest oroliga gruppen. Man undrar vad 
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man ska lära barnen hur man ska bete sig vid ett övergångsställe och man vill också 
gärna att tjänstemän talar om vilken väg som de ska gå till och från skolan så att de kan 
referera till det vid en ev. olycka.” 

Kommunen tycker vidare som den säger att: 

”Arbetet med övergångsställena har tagit väldigt mycket tid i anspråk samtidigt som 
man varit tvungen att göra gångnätsanalyser etc. som breddat och givit fotgängarna 
större utrymme i planeringen. Kommunerna har fått ta stort ansvar och inte alltid känt 
att Vägverket stöttat i så stor utsträckning som man kanske borde ha gjort och det har 
inte gjort saken bättre att Vägverket legat efter i det egna inventerings- och 
ombyggnadsarbetet.” 

Kungsbacka kommun, som tog bort 10–15 % av sina obevakade övergångsställen 
gjorde följande erfarenhet:  

”De reaktioner vi fått har varit att det är helt vansinnigt att ta bort övergångsställen. Har 
man pratat med folk har man kunnat argumentera och fått dem att förstå varför vi gjort 
som vi gjort. Många fotgängare har svårt att inse att inte bilisten skall lämna företräde 
på gångpassagen. Vi har gått ut med en del egen info om skillnaden mellan övergångs-
ställe och gångpassage.”  

Nyköpings kommun, som tog bort 7 % av sina obevakade övergångsställen konstaterar 
sammanfattningsvis:  

”Vi har fått förhållandevis få reaktioner vilket möjligen kan bero på att behovet av 
övergångsställena inte varit alltför stort (onödiga). Ett borttagande av övergångsställe på 
Vägverkets väg med 70 km/tim har det varit mycket klagomål på. Man anser att det är 
farligt eftersom bilisterna vet att de inte har väjningsplikt medan fotgängarna går ut som 
om det var ett övergångsställe.”  

Mönsterås kommun, som tog bort någon procent av sina obevakade övergångsställen 
konstaterar störst reaktion på de övergångsställen som togs bort på de allmänna vägarna 
(där också de flesta av de borttagna övergångsställena var belägna). ”En relativ stor 
grupp ur olika trafikantgrupper har reagerat och vill ha tillbaka markerade och skyltade 
platser som tydligen ger en viss trygghet för de oskyddade trafikanterna. Även olika 
intresseorganisationer som DHR m.fl. har hört av sig. Fortfarande finns det tveksam-
heter mellan bilförare och gångtrafikanter som vid väjningspliktens införande. Våra 
erfarenheter kan sammanfattas i att förändringarna har skett för snabbt och tveksam-
heter råder om väjningsplikten för den enskilde trafikanten. Borttagning av skyltar och 
vägmarkering tycks inte påverka eftersom mentalt uppfattas övergångsställena som 
markerade”  

Söderhamns kommun, som tog bort 20 % av sina obevakade övergångsställen 
konstaterar följande:  

”Vi har på kommunen fått ett antal samtal om dessa borttagna övergångsställen, men 
efter förklaring om den falska tryggheten för framförallt barn/ungdomar har en stor del 
av allmänheten tyckt att vi gjort rätt. Den grupp som givetvis har tyckt att detta har varit 
svårt är de äldre och de funktionshindrade. Med den relativt glesa trafikintensitet vi har i 
Söderhamn så känns det ganska bra att vi tagit bort de farligaste övergångsställena för 
att inte invagga fotgängarna i den förfalskade bilden av att dom är säkra på ett 
övergångsställe. Förhoppningsvis är det så att när kommunens ekonomi hamnar på 
fötter så kan vi bygga ett antal trafiksäkra passager.” 
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5.4 Nya obevakade övergångsställen 
5.4.1 Sammanfattning 
Behovet av nytt obevakat övergångsställe initieras genom påtryckningar från 
allmänheten, trafikantgrupper, organisationer, föreningar etc. Behovet initieras vidare 
genom politiska initiativ och av kommuntjänstemän baserat på de bedömningsgrunder 
kommunen använder sig av exempelvis från trafiknätsanalys.  

Behovet av nya övergångsställen är enligt kommunerna i allmänhet inte särskilt stort: 
”Behovet och påtryckningar för nya övergångsställen har inte varit stort utan oftast är 
det krav på återinförande av borttaget övergångsställe.” Störst behov uttrycker 
barnföräldrar, äldre fotgängare och funktionshindrade. Oftast är det fråga om över-
gångsställen i nybyggda eller ombyggda områden och där nya målpunkter kommit till. 

I allmänhet är kommunerna restriktiva till att anlägga nya obevakade övergångsställen, 
men det finns också kommuner med mer generös inställning. Det grundläggande 
synsättet är att övergångsstället anläggs av framkomlighetsskäl. Därför krävs som regel 
trafiksäkerhets-kompletterande åtgärder i form av upphöjningar avsmalningar, refuger 
etc.  

I allmänhet tyckte kommunerna att tillräckliga kriterier fanns för att avgöra om det var 
befogat eller inte med obevakat övergångsställe. Men det fanns också delade meningar 
om vägledande information: ”Kriterier och kunskap finns, men det är ändå alltid en svår 
bedömning som måste göras mellan i första hand framkomlighet på vägen och säkerhet 
i passagen.”  

Det fanns också mer uttalade behov av mer genomarbetade kriterier:  

”Tydliga anvisningar behövs inte minst för att övertyga politiker och även i argumenta-
tionen mot allmänheten och media. Det saknas riktlinjer från centralt håll. Det skulle 
vara bra med ett enhetligt system för hela landet. Det kanske är svårt att utforma 
riktlinjer som passar olika orters speciella förhållanden men förvirringen är ett problem 
som kostar. Kriterier utifrån barn och funktionshindrade borde tydliggöras.” 

 
5.4.2 Kommunernas svar 
Följande frågepunkter ligger till grund för svaren i detta avsnitt (bokstavs- och 
sifferkombination syftar på respektive frågepunkt i enkätformuläret, se bilaga 1) 

D1. Om hur behovet av nytt övergångsställe framkommer  

D2. Om hur stort behovet som initieras av trafikanterna är  

D3. Om kommunens inställning till anläggande av obevakat övergångsställe 

D4. Om tillgång till riktlinjer och kriterier. 

 

Umeå kommun 
Hur framkommer behovet av ett nytt övergångsställe? ”Genom statistik om flöden, 
olyckor etc, genom egen översyn i samband med ändring av detaljplaner, planerad 
gatuombyggnad av andra skäl etc., genom egen långsiktig planering, såsom t.ex. vid 
framtagandet av trafiksäkerhetsprogram och trafikplan, genom påtryckningar från 
trafikanter, politiker, organisationer, boende m.fl.” 
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Är behovet som initieras av trafikanterna stort? ”Vi får många förslag från trafikanterna. 
Föräldrar till barn samt skolor/förskolor är vanliga grupper. Äldre och funktions-
hindrade hör också av sig relativt ofta.” 

Vilken är kommunens inställning till anläggande av obevakat övergångsställe? ”Vår 
policy innebär att vi ska vara mycket restriktiva med att anlägga obevakade 
övergångsställen. I princip hastighetssäkrar vi alla nya övergångsställen. Då det inte är 
möjligt väljer vi övergångsställen med refug eller avsmalning med förstärkt belysning. 
Signalreglering väljer vi endast i undantagsfall. Främst på bussgator försöker vi undvika 
hastighetssäkringar i form av gupp. Annars bygger vi ofta sådana med gott resultat. 
Övergångsställen behövs av flera skäl, ibland för att öka gåendes framkomlighet och 
ibland för att säkra deras korsande av en gata. De behövs för alla trafikanter, men 
kanske främst för barn, äldre och funktionshindrade, som är mer utsatta och inte lika 
offensiva i trafiken.” 

 

Malmö kommun 
Hur framkommer behovet av ett nytt övergångsställe och var framkommer störst behov? 
”Behovet uppkommer oftast genom t.ex. hem och skola, en villaförening, eller en 
bostadsrättsförening. Oftast önskar man hela ”verktygslådan” på samma gång dvs. 
hastighetsbegränsning, byggnadstekniska åtgärder, övergångsställe m.m. Förr kunde ett 
beslut bli en varningsskylt ”barn” eller ett övergångsställe men inget kostsamt.” 

”Behovet som initieras uppstår oftast i de nybyggda områdena. Framförallt handlar det 
då om barnens skolvägar. De äldre och funktionshindrade bor oftast i äldre områden 
som är ”färdigplanerade.” 

Vilken är kommunens inställning till anläggande av obevakat övergångsställe? ”Malmö 
stad är i princip restriktiv till anläggande av nya övergångsställen. Vissa övergångs-
ställen tillkommer, bland annat vid nybyggnation av gator, men också där det finns ett 
behov av att korsa gatan.”   

Kriterier för anläggande av övergångsställe: ”Gatukontoret saknar formella kriterier för 
anläggande av övergångsställen. Förhoppningen är att vi under året kan anta ett 
gemensamt dokument för hur vi ska hantera övergångsställen.” 

 

Eskilstuna kommun 

Hur framkommer behovet av ett nytt övergångsställe och var framkommer störst behov? 
”Genom påtryckningar från trafikantgrupper och genom initiativ från tjänstemän i 
samband med nybyggnation. Behovet är inte så stort. När det förekommer är det främst 
från gruppen funktionshindrade och från mamman som värnar om barnets skolväg.” 

Vilken är kommunens inställning till anläggande av obevakat övergångsställe? 
”Generös inställning till nya övergångsställen och relativt godtyckligt för var och för 
vilka de skall anläggas. Nya övergångsställen skall göras säkra och tillgänglighets-
anpassas.” 

Kriterier för anläggande av övergångsställe: ”Tydliga anvisningar behövs inte minst för 
att övertyga politiker och även i argumentationen mot allmänheten och media.” 
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Falköpings kommun 
Hur framkommer behovet av ett nytt övergångsställe och var framkommer störst behov? 
”I första hand genom önskemål från trafikantgrupperna, kartläggning av skolvägar, 
trafikräkning etc. Den grupp som uttrycker störst behov är skolan och föräldrar.” 

Vilken är kommunens inställning till anläggande av obevakat övergångsställe? 
”Obevakade övergångsställen anläggs på genomfarts- och huvudgator och i anslutning 
till busshållplatser, i första hand där barn, äldre och funktionshindrade passerar. I 
Falköping har vi i första hand säkrat övergångsställena genom förskjutning och 
avsmalning.”  

 

Jönköpings kommun 
Hur framkommer behovet av ett nytt övergångsställe och var framkommer störst behov? 
Genom påtryckningar från trafikantgrupper och genom politiska initiativ. Äldre gående, 
barnföräldrar, funktionshindrade är de grupper som uttrycker störst behov 

Vilken är kommunens inställning till anläggande av obevakat övergångsställe? 
”Övergångsställen är främst en åtgärd för att främja framkomlighet för fotgängare inte 
en säkerhetsåtgärd. Placeras på högtrafikerade gator.” 

Finns tillräckliga kriterier för anläggande av övergångsställe? ”Inte några skrivna. Det 
saknas riktlinjer från centralt håll. Det skulle vara bra med ett enhetligt system för hela 
landet. Det kanske är svårt att utforma riktlinjer som passar olika orters speciella 
förhållanden men förvirringen är ett problem som kostar.” 

 

Järfälla kommun 
Hur framkommer behovet av ett nytt övergångsställe och är behovet stort? ”Vi har en 
trafiknätsanalys som vi arbetar efter. Sedan är medborgarna viktiga påtryckare.”  

”Ja stort behov. Det är främst barnföräldrar och äldre som har önskemål om nya 
övergångsställen.” 

Vilken är kommunens inställning till anläggande av obevakat övergångsställe? ”Vi 
anlägger övergångsställen där många fordon passerar. De ska främst ligga på 
huvudvägnätet. Barn, äldre, funktionshindrade har behov av stöd genom utformning och 
av lagar för att korsa en gata. Varje nytt övergångsställe åtgärdas genom att vi antingen 
säkrar det med hastighetsdämpning eller att vi anlägger refug för att dela upp 
gångpassagen där hastighetsdämpning inte är möjlig att genomföra. Svårt att förklara 
för medborgare att ett övergångsställe i sig inte är en trafiksäkerhetsåtgärd.”  

 

Norrtälje kommun 
Hur framkommer behovet av ett nytt övergångsställe och är behovet stort? ”Genom 
påverkan från trafikantgrupper och genom att planerad utbyggnad av gång- och 
cykelvägar sker. De som främst hör av sig är barnfamiljer. Funktionshindrade påverkar i 
regel genom ett kommunalt handikappråd som främst verkar för att passager ska 
tillgänglighetsanpassas.” 
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Vilken är kommunens inställning till anläggande av obevakat övergångsställe? 
”Kommunen är restriktiv till att anlägga nya övergångsställen. Det ska finnas ett klart 
behov och det nya övergångsstället bör ligga i ett gång- och cykelstråk.” 

Finns tillräckliga kriterier för anläggande av övergångsställe? ”Kommunen har inte satt 
upp några egna kriterier utan försöker följa de råd och anvisningar som finns framtaget i 
första hand av Kommunförbundet och Vägverket.” 

 

Trelleborgs kommun 
Hur framkommer behovet av ett nytt övergångsställe och är behovet stort? ”Påtryckning 
från allmänheten, vid ombyggnader och vid nybyggnation. Behovet är inte stort.” 

Vilken är kommunens inställning till anläggande av obevakat övergångsställe? I första 
hand anläggs övergångsställe där fysiska åtgärder vidtas och där hasigheten är 30 km/h. 
Tillräckligt underlag anser kommunen att finns för att avgöra om ett övergångsställe är 
befogat. 

 

Luleå kommun 
Hur framkommer behovet av ett nytt övergångsställe och är behovet stort? ”Önskemål 
från allmänheten som jag känner det för att underlätta att komma över en väg.” Ingen 
grupp uttrycker särskilt stort behov. 

Vilken är kommunens inställning till anläggande av obevakat övergångsställe? ”För att 
komma ifrån ett subjektivt tyckande ser vi i dagsläget att övergångsställen kan behövas 
på platser med mycket trafik, vid skolor, äldreboenden och till stadsdelscentra.” 

Finns tillräckliga kriterier för anläggande av övergångsställe? ”Jag tror att vi klarar det 
med det vi har.” 

 
Lerums kommun 
Hur framkommer behovet av ett nytt övergångsställe och är behovet stort? ”Genom 
påtryckningar från allmänhet och politiker, ibland vid ombyggnad och nybyggnads-
projekt.” Störst behov uttrycker äldre och skolbarnsföräldrar. 

Vilken är kommunens inställning till anläggande av obevakat övergångsställe? De 
behövs där det är svårt för långsamtgående att ta sig över utan dem. Även synskadade 
och i viss mån barn kan behöva dem (Se dokumentet som kommer efter svaren på 
frågorna). 

Finns tillräckliga kriterier för anläggande av övergångsställe? ”Ja, men kriterier kan 
utvecklas och förändras.” 

 

Härnösands kommun 
Hur framkommer behovet av ett nytt övergångsställe och är behovet stort? ”Genom 
påtryckningar från trafikantgrupper, främst vid skolor. Störst är kraven från barn-
föräldrar vid skolor.” 
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Vilken är kommunens inställning till anläggande av obevakat övergångsställe? ”Dom 
skall placeras ut med stor restriktivitet. Särskild utformning erfordras särskilt där 
trafiken är stor.” 

 

Östersunds kommun 
Hur framkommer behovet av ett nytt övergångsställe och är behovet stort? Behovet 
framkommer genom ”påtryckningar från trafikantgrupper, politiska initiativ”. Störst 
behov återfinns bland ”barnföräldrar (av trafiksäkerhetsskäl), funktionshindrade i 
mindre omfattning”. 

Vilken är kommunens inställning till anläggande av obevakat övergångsställe? ”Skall 
bara anläggas där stort behov finns.” Det vill säga enligt kommunen där det är stora 
trafikmängder, där barn och funktionshindrade uppehåller sig, vid förskolor och övriga 
skolar och på huvudgatunätet och de bör vara hastighetssäkrade.  

Finns tillräckliga kriterier för anläggande av övergångsställe? ”Ja, Lugna gatan, VGU, 
Trast, Riktlinjer för gångpassager”. 

 

Skellefteå kommun 
Hur framkommer behovet av ett nytt övergångsställe och är behovet stort? Olika 
trafikantgrupper kan uttrycka behov av övergångsställe, initiativ kan komma från 
politiskt håll. Bedömningar görs också av kommunen baserat på rådande förhållanden. 
Störst behov uttrycker småbarnsföräldrarna. 

Vilken är kommunens inställning till anläggande av obevakat övergångsställe? ”Där vi 
vill prioritera framkomlighet för gående, på huvudgator med utrycknings- och kollektiv-
trafik där vi inte vill ”bula” till det. Smal körbana eller med refug om utrymme finns. 
Tydlig skyltning gärna i kantstenslinje. Där vi bygger förhöjningar så handlar det oftast 
om genomgående gång- och cykelpassager, alltså inte övergångsskylt och 
vägmarkering.” 

Finns tillräckliga kriterier för anläggande av övergångsställe? ”Kriterier och kunskap 
finns, men det är ändå alltid en svår bedömning som måste göras mellan i första hand 
framkomlighet på vägen och säkerhet i passagen.” 

 

Marks kommun 
Behovet av övergångsställe initieras genom påtryckningar från trafikantgrupper och 
genom politiska initiativ. Behovet är dock inte stort och det är sällan som kommunen 
anlägger nya obevakade övergångsställen 

 

Ystads kommun 
Behov av övergångsställe initieras genom påtryckningar från allmänheten, i första hand 
från barnföräldrar och handikappade. Kommunen iakttar stor restriktivitet då det gäller 
att anlägga nya obevakade övergångsställen. Kriterier för att anlägga obevakat 
övergångsställe anser man saknas. De som finns är inte tillräckliga. 
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Lunds kommun 
Hur framkommer behovet av ett nytt övergångsställe och är behovet stort? Trafikanter 
kommer med önskemål om nya övergångsställen. Nya målpunkter kommer till och 
gångströmmar till dessa motiverar nya övergångsställen. Nya övergångsställen prövas 
alltid enligt de beslutade principerna. Behovet av nya övergångsställen är litet, det 
kommer sällan propåer.” 

Vilken är kommunens inställning till anläggande av obevakat övergångsställe? 
”Behovet av nya övergångsställen prövas enligt de principer som finns. När vi utformar 
gångpassager är detaljutformningen viktig, de ska vara trafiksäkra, tillgängliga samt 
tydliga för alla trafikantgrupper.” 

Finns tillräckliga kriterier för anläggande av övergångsställe? ”Våra principer är 
tillräckliga och kunskapen om detaljutformningen har vi.” 

 

Sundsvalls kommun 
Hur framkommer behovet av ett nytt övergångsställe och är behovet stort? 
Övergångsställe anläggs ”Om nya målpunkter tillkommer eller om vi får önskemål från 
allmänheten”. Barnföräldrar och äldre gående år de grupper som uttrycker störst behov.  

Vilken är kommunens inställning till anläggande av obevakat övergångsställe? De 
behövs enligt kommunen:  

”Då det är mycket biltrafik och många gående ur prioriterade grupper och de ska 
utformas så tydligt som möjligt. Om det finns utrymme utformar vi den gärna med en 
mittrefug.”  

Finns tillräckliga kriterier för anläggande av övergångsställe? ”Vi utför egna trafik-
räkningar och har ofta samråd med allmänheten som beskriver nyttjarnas önskemål och 
omfattningar. Vi behöver en trafiknätsanalys att stödja oss på där gångnäten och 
anspråken har tagits fram i samråd med en referensgrupp med representanter från olika 
grupper med särskilda behov.” 

 

Helsingborgs kommun 
Hur framkommer behovet av ett nytt övergångsställe (ög) och är behovet stort? ”Nya 
målpunkter för gående har etablerats. Helsingborg expanderar och därför har nya ög 
också anlagts i anslutnings till ny exploatering. Flera av de ög som flyttats för att få en 
bättre attraktivitet eller säkerhet har blivit registrerade som nya. Behovet och 
påtryckningar för nya ög har inte varit stort utan oftast är det krav på återinförande av 
borttaget ög.” 

Vilken är kommunens inställning till anläggande av obevakat övergångsställe? ”Vi är 
restriktiva. Oftast gör vi hellre andra fysiska åtgärder som gör det möjligt och naturligt 
för gående att korsa.” 

Finns tillräckliga kriterier för anläggande av övergångsställe? ”Kriterier utifrån barn och 
funktionshindrade borde tydliggöras.” 
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Uppsala kommun 
Hur framkommer behovet av ett nytt övergångsställe och är behovet stort? Behovet 
uppkommer enligt kommunen främst genom påtryckning från trafikantgrupper, i första 
hand från gruppen barnföräldrar. 

Vilken är kommunens inställning till anläggande av obevakat övergångsställe? 
Obevakade övergångsställens anläggs ”numera vid stora trafikflöden och hastighets-
säkrade”. 

Finns tillräckliga kriterier för anläggande av övergångsställe?  ”Väntar på prioriterings-
ordningen som förhoppningsvis ska ge svar på detta.” 

 

Kungsbacka kommun 
Hur framkommer behovet av ett nytt övergångsställe och är behovet stort? ”Behovet av 
övergångsställe utläses oftast via påtryckning från allmänheten. Politiskt kan det komma 
via Handikapprådet. Detta är inte något stort problem, den grupp som har störst 
önskemål är äldre fotgängare.” 

Vilken är kommunens inställning till anläggande av obevakat övergångsställe? 
Obevakat övergångsställe anläggs där det är ”mycket fotgängare och lite bilar eller tvärt 
om”. 

Finns tillräckliga kriterier för anläggande av övergångsställe? ”Det hade varit väldigt 
bra med lite siffror. Det finns väl något gammalt men vi har gått på känsla.” 

 

Nyköpings kommun 
Hur framkommer behovet av ett nytt övergångsställe och är behovet stort? ”I detta fall 
har bedömningen gjorts utan särkskilda kriterier utöver vad som nämnts ovan. 
Önskemålen om nya övergångsställen förekommer men de flesta accepterar när man 
berättar om varför vi helst inte vill bygga nya övergångsställen om inte biltrafik-
mängderna respektive fotgängarmängderna är tillräckligt stora.” 

Vilken är kommunens inställning till anläggande av obevakat övergångsställe? ”Nya 
övergångsställen bör tillkomma endast när de behövs av framkomlighetsskäl. När de 
skall anläggas bör de hastighetssäkras.” 

Finns tillräckliga kriterier för anläggande av övergångsställe? ”Vi anser kriterierna 
räcker.” 

 

Mönsterås kommun 
Hur framkommer behovet av ett nytt övergångsställe och är behovet stort? ”Begäran om 
nya övergångsställen kan komma från flera håll. Vanligtvis meddelas det med brev eller 
telefonsamtal till Tekniska kontoret eller vid de s.k. LOTS-mötena med olika 
föreningar.” Vidare förekommer anläggande av övergångsställe vid nybyggnad av 
områden. Ytterst sällan initieras behovet av politiker. Pensionärs- och de handikappade 
grupperna är de grupper som uttrycker störst behov.  

Vilken är kommunens inställning till anläggande av obevakat övergångsställe? ”Den 
pågående debatten gör att kommunen är försiktig med att anlägga nya övergångsställen. 
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Däremot förbättras viktiga stråk som görs om till gångpassager med ibland farthinder 
och sidomarkeringar. Förbättringar görs utifrån ökade krav på tillgänglighet för 
funktionshindrade, äldre och skolbarn. De placeras vid förhållandevis viktiga gång- och 
cykelstråk.” 

Finns tillräckliga kriterier för anläggande av övergångsställe? Enligt kommunen är det 
inte någon större svårighet att bedöma var övergångsställen skall placeras. Det finns 
gott underlag för detta dels genom den lokalkännedom som kommunen har men också 
från det underlag kommunen tagit fram genom trafiknätsanalys och genom undersök-
ningar om skolungdomars resvägar. 

 

Söderhamns kommun 
Hur framkommer behovet av ett nytt övergångsställe och är behovet stort? ”Steg ett är 
ju givetvis att olika trafikgrupper har påtalat ett problem som finns på en aktuell plats, 
steg två är att vi på tekniska gör en bedömning av allmänhetens önskemål. I det aktuella 
fallet hos oss så var den största påtryckargruppen äldre gående samt skolbarnsföräldrar.” 

Vilken är kommunens inställning till anläggande av obevakat övergångsställe? ”I 
grunden är kommunens inställning att vi inte ska anlägga obevakade övergångsställen 
men ibland finns inte den kommunala ekonomin för att anlägga säkra gångpassager. Det 
man kan tänka sig är gångstråk på 30 och 50 km/h vägar av mindre betydande vikt, med 
en svårighet att ta sig över inom 20 sek. De trafikkantgrupper som behöver 
övergångsställena mest är äldre/funktionshindrade och barn.” 

Finns tillräckliga kriterier för anläggande av övergångsställe? ”Jag tycker att vi har 
ganska bra koll på de ställen vi kan tänka oss att anlägga obevakade övergångsställen.” 

 
5.5 Gångpassagen utan övergångsställe 
5.5.1 Sammanfattning 
Det råder återhållsamhet bland de svarande kommunerna då det gäller att anlägga 
ordnade gångpassager utan övergångsställe (ang. definition av ordnad gångpassage se 
punkt 3 Genomförande och definitioner). Under föreliggande punkt används termen 
gångpassage synonymt för ordnad gångpassage utan övergångsställe.  

Antalet gångpassager som anlagts under de senaste åren är i viss grad kopplat till antalet 
obevakade övergångsställen som tagits bort i kommunen. Det gäller exempelvis för 
Skellefteå kommun, som halverade antalet obevakade övergångsställen och som under 
samma period anlade ett större antal gångpassager. Men det gäller inte för Helsingborg 
som också storleksmässigt halverade sina obevakade övergångsställen men där antalet 
gångpassager var relativt sett litet.   

En begränsande faktor är den kritik mot gångpassagen som kommer från trafikant-
grupper. Den uppfattning som ofta uttrycks av kommunerna är att ”allmänheten för det 
mesta har önskemål om att ha övergångsställen där man ska korsa gatan”. ”Enbart 
gångpassager upplevs inte som säkra eller trygga av gående. Man tror att vi glömt 
zebramarkeringen. Gruppen äldre och gruppen synskadade kan generellt sett inte 
acceptera passage utan övergångsställe utan vill ha sådant, helst kompletterat med 
signal. Viss förvirring kan uppstå. Både bilister och gångtrafikanter har svårt att se 
skillnad på gångpassage med eller utan övergångsställe och att veta vilka väjningsregler 
som gäller.” 
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Barnföräldrar är en ytterligare grupp som ofta är negativt inställd till gångpassagen och 
som vill ha denna kompletterad med övergångsställe, av säkerhetsskäl. 

Det finns också kommuner som anlagt en mängd gångpassager som inte har fått några 
direkta klagomål från kommuninvånarna. Orsaker till detta förhållande som man pekar 
på är att åtgärderna vidtagits i samråd med handikappråd och andra berörda kommun-
invånare att man samtidigt följt upp med fysiska trafiksäkerhetsåtgärder.  

Den ordnade gångpassagen utan övergångsställe anläggs som för Malmös del längs 
huvudgator för att markera portar mot bostadsområden. Den anläggs där bilflödet är 
lågt, på lokalvägnätet. Vi vill, som en kommun uttryckte det, göra det säkrare för 
gående att passera en lokalväg men inte invagga den gående i en falsk säkerhet. Den 
anläggs ”där gångtrafiken inte är så stor men då man vill ha en ordnad gångpassage för 
ökad tillgänglighet främst för rörelsehindrade och äldre”. Den anläggs i bostadsområden 
och i stadskärnan. Den anläggs vid låga hastigheter, 30 km/h. Den anläggs över breda 
gator. Den finns också på samma platser som övergångsstället. Det finns då som 
Lerums kommun svarade oftast ett övergångsställe som alternativ i närheten av den 
ordnade gångpassagen utan övergångsställe. Den anläggs där det finns behov av att 
korsa gatan men där ett övergångsställe bedömts som inte tillräckligt säkert. 

Som regel vidtas kompletterande fysiska åtgärder på platsen där den ordnade 
gångpassagen utan övergångsställe anläggs. Passagen höjs upp, gatan smalnas av eller 
förses med refug. De fysiska åtgärderna är en ingrediens i tydliggörandet av gång-
passagen. Fysiskt hinder tydliggörs ofta med skylt och skärm åtminstone där det är 
50 km/h. Förhöjningar målas ofta med rutor i rampen. Gångpassagen markeras med 
avvikande beläggning, ibland med samma som på omgivande trottoar. Pollare, räcken 
och sänkt kantsten används vidare för att tydliggöra passagen. Men man konstaterar att 
”tydligheten är störst med övergångsställe och fungerar sämre med gångpassage”.  

En del kommuner tycker att det borde finnas mer riktlinjer och kriterier då det gäller att 
anlägga ordnad passage utan övergångsställe och då det gäller att tydliggöra denna 
medan andra tycker att sådana finns exempelvis i VGU och i Bygg i kapp handikapp.  

”Gångpassager utan övergångsställe skulle behöva redovisas bättre inte minst som stöd 
för argumentation. Vi upplever att det finns en uppsjö av varianter på utformningar men 
ingen direkt styrning att använda vid en speciell utformning till viss gatutyp (det finns 
ju så mycket indata som t ex miljö, funktion, bredd, hastighet, flöden m.m.).”  

Vidare anser kommunerna att ett mer konsekvent sätt eller strategi bör tas fram när 
antalet gångpassager ökar som gäller utmärkning av hastighetgräns vid olika hastighets-
reducerande åtgärder. 

 
5.5.2 Svar från kommunerna 
Följande frågepunkter ligger till grund för svaren i detta avsnitt (bokstavs- och 
sifferkombinationen syftar på respektive frågepunkt i enkätformuläret, se bilaga 1) 

E7.1. Hur många ordnade passager utan övergångsställe har grovt summerat, 
tillkommit i kommunen under perioden 2000–2004?  

E7.2. I vilken omfattning kommer kommunen att satsa på ordnade gångpassager utan 
övergångsställe framdeles – ungefär i samma omfattning som tidigare?  
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E1.1. Vilka skäl ligger bakom kommunens beslut att anlägga en ordnad gångpassage 
(utan övergångsställe)? Finns tillräckliga formella kriterier? Om inte vad saknas, vad 
kan göras bättre?  

E1.2. I vilka miljöer, platser och i vilka sammanhang förekommer den ordnade 
gångpassagen (utan övergångsställe). Finns det någon skillnad gentemot miljöer, 
platser osv. där obevakat övergångsställe förekommer? Vilken praxis har man i 
kommunen då det gäller att satsa på ordnad gångpassage (utan övergångsställe)?  

E4.1. Hur tydliggör kommunen den ordnade gångpassagen för fotgängaren och för 
övriga trafikanter då det gäller a) passage utan övergångsställe b) passage med 
obevakat övergångsställe?  

E4.2. Hur beaktas de speciella behov och krav som gående med synnedsättning eller 
synskada har m.h.t. till alternativen a) och b) ovan?  

E4.3. Vilka typer av vägmärken och markeringar i vägbanan används vid olika 
utformningar (upphöjning, avsmalning etc.) då det gäller a) och b) enligt ovan och hur 
konsekvent sker det?  

E4.4. Finns tillräckliga formella kriterier och riktlinjer för att tydliggöra passgen, om 
inte vad saknas och vad kan göras bättre?  

E5.1. Vilken erfarenhet – god som dålig – har kommunen av ordnad gångpassage  
a) utan övergångsställe b) med obevakat övergångsställe då det gäller 
säkerheten/framkomligheten/tydligheten och användningen?  

E5.2. Vilken feed back har kommunen fått från olika trafikantgrupper, exempelvis från 
gruppen äldre och gruppen synskadade då det gäller den ordnade gångpassagen utan 
övergångsställe och då det gäller det obevakade övergångsstället?  

 

Umeå kommun: 
Ett 5-tal ordnade gångpassager utan övergångsställe finns på det kommunala vägnätet i 
Umeå kommun.  

”Vi anlägger sällan ordnade gångpassager utan övergångsställe. Det förekommer endast 
på några få platser och någon praxis för dem har vi inte. Det enda vi gör är att vi sänker 
ned kantstenen i korsningar och vid platser där vi bedömer att det finns ett korsnings-
behov för gående. Bedömer vi att det finns behov av ett övergångsställe så gör vi ett 
säkert sådant. Bedömer vi att det inte behövs så gör vi ingenting mer än att vi sänker 
kantstenen. Vår uppfattning är att ordnade gångpassager utan övergångsställe lätt bladas 
ihop med övergångsställen och detta kan invagga gående i falsk säkerhet. Utan 
gångpassage ser sig de gående för bättre.”  

”Vi kommer att fortsätta vara restriktiva och endast göra sådana när andra lämpliga 
lösningar saknas. Vi vill som regel främja gåendes framkomlighet och då är 
övergångsställen ett bättre alternativ.” 

”Passager utan övergångsställe tydliggörs inte alls, utan vi sänker endast kantstenen. På 
detta sätt tror vi att de gående ser sig noga för och inte invaggas i falsk trygghet. Vi 
använder skylten för gupp/ojämn väg (trekantig) och små blå/gula skärmar vid alla 
fysiska hinder på 50-gator. På 30-gator använder vi inga tilläggsskyltar alls. Förhöjda 
övergångsställen målas med rutor i ramperna. Tydligheten är störst med övergångsställe 
och fungerar sämre med gångpassage.” 
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”Vid ombyggnad och nyanläggning samråder vi med HSO för att få bra lösningar även 
för synskadade. Vid befintliga platser vidtar vi åtgärder då vi får in sådana anmälningar, 
i annat fall finns det säkerligen brister kvar.” 

 

Malmö kommun: 
”Gatukontoret har anlagt gissningsvis omkring 30 stycken ordnade passager utan 
övergångsställen under perioden 2000–2004. Med ordnad gångpassage menas här 
framförallt genomgående gångbana längs med huvudgator (s.k. trösklar).” 

”Ordnade gångpassager utan övergångsställe har anlagts längs en del huvudgator för att 
markera portar mot bostadsområden. Någon praxis finns inte. Målsättningen är 
emellertid att vi under året ska ta fram riktlinjer för hur gångpassager kan användas för 
att vara ett alternativ istället för övergångsställen. Nyligen målades ett övergångsställe 
på en ”gångpassage” i efterhand på inrådan av ett byalag.” 

Hur tydliggörs den ordnade gångpassagen utan övergångsställe? ”Ingen särskild 
markering för bilförarna talar om att man passerar en upphöjd gångpassage. Oftast 
ligger dessa upphöjningar längs med huvudgator där väjningsplikt råder och är 
upphöjda samt har annan beläggning gentemot omgivande gator, vilket anses fungera 
som tillräcklig markering. För gående markeras gångpassagen genom samma 
gatubeläggning som omgivande trottoar. För synskadade läggs ledplattor in i 
trottoarbeläggningen. Både övergångsställen och gångpassager förses med ledlinjer för 
synskadade. Vid övergångsställen kompletteras övergångsstället med en kännbar 
information på midjehög stolpe som talar om hur övergångsstället är uppbyggt (antal 
körfält, refug m.m.). Ledlinjer för synskadade sker vid all om- och nybyggnad, för 
övrigt skyltning och vägmarkering enligt gällande regler.” 

”Det finns inga formella kriterier för att tydliggöra gångpassagen. Målsättningen är att 
vi ska ta fram detta under året.” 

Reaktioner från allmänheten: ”Uppfattningen är att allmänheten för det mesta har 
önskemål om att ha övergångsställen där man ska korsa gatan. Enbart gångpassager 
upplevs inte som säkra eller trygga av gående. Till exempel valde vi att måla dit ett 
övergångsställe på en plats där det vid ombyggnad enbart planerades in en gångpassage 
efter synpunkter från Käglinge byalag. Synskadade har starka önskemål om att ha 
övergångsställen, helst ljusreglerade, där man ska korsa gatan. Ombyggnaden av Södra 
Förstadsgatan till s.k. bussgata har kritiserats av bl.a. synskadade. Korsningarna är 
upphöjda med 4 cm avfasad kantsten. Gångbanorna är genomgående (= ordnad gång-
passage) längs med gatan och anlagda i ljus betongsten. Fotgängare och bilister har 
svårt att avgöra vilken yta som tillhör dem. Synskadade saknar taktil avgränsning men 
det har inte funnits någon bra lösning. I övrigt har vi få erfarenheter från anläggande av 
gångpassager tvärs gator.” 

I vilken utsträckning kommer den ordnade gångpassagen utan övergångsställe att 
användas i framtiden? ”Det är svårt att ha en uppfattning i denna fråga. Det beror lite på 
huruvida vi får stöd av allmänheten, internt stöd samt politiskt stöd för att satsa på 
gångpassager som ett etablerat sätt att korsa gatan på. Min förhoppning är att vi genom 
det arbete med utformning och analys av övergångsställen som kommer att göras under 
året att fler övergångsställen kommer att omvandlas till gångpassager.”  
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Eskilstuna kommun 
Ett fåtal ordnade gångpassager utan övergångsställe har tillkommit under perioden 
2000–2004 och då som ”rester” efter borttagna övergångsställen. 

Hur tydliggörs gångpassagen utan övergångsställe? ”Passage utan övergångsställe 
tydliggörs med pollare eller dylikt, avsmalning och nivåskillnad med reflexpollare, 
markeringsskärm eller dylikt. Upphöjningar kan också vara tydliggjorda genom 
materialväxling eller t.ex. schackrutemarkering och med varningsmärke. Riktlinjer eller 
krav för att tydliggöra passage utan övergångsställe är önskvärt. Om vi kommer till ett 
läge där vi skall börja överväga att ta bort övergångsställen eller att ändra till 
gångpassage utan övergångsställe osv. kommer vi sannolikt att behöva formella kriterier 
som underlag för ställningstagande. Här behövs tydliga anvisningar inte minst för att 
övertyga politiker och även i argumentationen mot allmänheten och media.” 

Reaktioner från allmänheten: Av den lilla erfarenhet vi har kan vi konstatera att detta är 
en lösning som är främmande för trafikanterna - såväl för gående som fordonsförarna. 
Man tror att vi glömt” zebramarkeringen” Gruppen äldre och gruppen synskadade kan 
generellt sett inte acceptera passage utan övergångsställe utan vill ha markerat 
övergångsställe (helst kompletterat med signal).” 

I vilken utsträckning kommer den ordnade gångpassagen utan övergångsställe att 
användas i framtiden? ”Går inte att besvara i dagsläget men sannolikt inga.” 

 

Falköpings kommun 
Två ordnade gångpassager utan övergångsställe finns på det kommunala vägnätet i 
Falköpings kommun. Passagerna finns på gator med låga trafikflöden. Ordnade 
gångpassager utan övergångsställe kommer sannolikt att anläggas i enbart liten 
omfattning framöver. Gångpassagen tydliggörs som regel med refug och påbudsmärke. 
Någon särskild beaktan av synskadades behov har inte gjorts, men en tillgänglighets-
inventering skall genomföras. 

Vilken erfarenhet har kommunen av den ordnade gångpassagen utan övergångsställe 
och vilken feed back har kommunen fått från allmänheten? ”Viss förvirring kan uppstå. 
Både bilister och gångtrafikanter har svårt att se skillnad på gångpassage med eller utan 
övergångsställe. I stort sett ingen feedback.” 

 

Jönköpings kommun 
I snitt anläggs några ordande gångpassager utan övergångsställe per år på det 
kommunala vägnätet i Jönköpings kommun 

Hur tydliggörs gångpassagen utan övergångsställe? ”Reflexbeklädda träpollare, 
avsmalning eller refug. ”Samtal har förts med synskadade och träpollarna har godkänts. 
De kräver att inga traditionella övergångsställen tas bort och har fått stort gehör från 
lokala politiker.”  

Utmärkning vid fysisk hastighetsreducerande åtgärd är som regel ”rekommenderad 30 
alternativt varningsskylt i kombination av tilläggstavla med beskrivning av åtgärd.” Då 
det gäller formella kriterier för hur att tydliggöra passagen ser kommunen ”inga större 
problem”.  
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Vilken erfarenhet har kommunen av den ordnade gångpassagen utan övergångsställe? 
”Kommunens erfarenhet av denna gångpassage är att det uppstår förvirring om vilka 
väjningsregler som gäller mellan olika trafikantgrupper och att det finns stor en oro 
bland trafikanterna.” 

 

Järfälla kommun 
Under perioden 2000–2004 tillkom 3 stycken ordnade gångpassager utan övergångs-
ställe och 10 stycken planeras under år 2005. 

”I lokalvägnätet kan det finnas behov av ordnade gångpassager utan övergångsställe 
trots att det inte förekommer så mycket bilar. Vi vill göra det säkrare för gående att 
passera en lokalväg men inte invagga den gående i en falsk säkerhet. Alternativet är ett 
hastighetsdämpande övergångsställe med målning som slits ned. Detta är svårt. Främst 
den pedagogiska kommunikationen med medborgare.” 

Hur tydliggörs den ordnade gångpassagen utan övergångsställe och finns det tillräckliga 
kriterier för detta? ”Markbeläggningen på passagen avviker från körbanebeläggningen. 
Pollare eller räcken används ofta. Passagen förhöjs och körbanan smalnas av.” Tydlig-
görandet för synskadade tycker kommunen inte att den lyckats lösa tillfredsställande. 
Vid skyltning gäller följande praxis: farthinder utmärks inte med vägmärke i 30-
områden. I övrigt används vägmärket ”Rekommenderad max 30” alternativt skylten 
”Annan fara” kombinerad med vägmärket ’Farthinder”. Vidare anser kommunen att: 

”Gångpassager utan övergångsställe skulle behöva redovisas bättre inte minst som stöd 
för argumentation. Allt material är ganska utspritt. Tar gärna emot tips på litteratur 
förutom VGU, Lugna gatan.” 

Vilken erfarenhet har kommunen av den ordnade gångpassagen utan övergångsställe 
och vilken feed back har kommunen fått från allmänheten? ”Svårt att förklara för 
allmänheten vad detta är, fattar det nästan inte själv. Ett ställe att passera vägen på som 
är säkrare än ett övergångsställe. Generellt vill synskadade ofta ha signalreglerade 
övergångsställen. Inga synpunkter på den ordnade gångpassagen utan övergångsställe 
trots att det borde innebära svårigheter för synskadade. Dessa passager ligger inte i 
kommunens centrala delar utan ute i villaområdena så sannolikheten är kanske inte så 
stor att synskadade har kommit i kontakt med dessa.” 

 

Norrtälje kommun 
Under perioden 2000–2004 har det tillkommit ungefär 10 stycken gångpassager utan 
övergångsställe på det kommunala vägnätet i Norrtälje kommun. Kommunen kommer 
att satsa på ordnade gångpassager utan övergångsställe i ungefär samma utsträckning 
som tidigare. 

Kommunen anlägger ordnade gångpassager utan övergångsställe där gångtrafiken inte 
är så stor men då man vill ha ökad tillgänglighet främst för rörelsehindrade och äldre. 
Gångpassager finns i korsningar i stadskärnan. I bostadsområden finns det främst vid 
tydliga gång- och cykelstråk  

Kommunen har inga formella kriterier för hur att tydliggöra den ordnade gångpassagen 
utan övergångsställe. Kantstenen brukar sänkas och i stadskärnan kan även mönstret på 
gatstenen ändras. Samråd sker med kommunala handikapprådet. Upphöjd passage 
tydliggörs med vägmärke 1.1.10 ”Ojämn väg” och med tilläggstavla ”Farthinder” på 50-
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gata och vid avsmalning med markeringsskärm 7.1.2. I övrigt används olika 
förekommande handböcker främst ”Säkrare trafik i tätort”, ”Lugna gatan”, ”Gående i 
stadens trafiknät” och VGU. Vidare saknar man från kommunens sida goda men också 
mindre goda exempel som man skulle kunna ta del av. 

Vilken erfarenhet har kommunen av den ordnade gångpassagen utan övergångsställe 
och vilken feed back har kommunen fått från allmänheten? ”Någon särskild utvärdering 
är inte genomförd. Några direkta klagomål har inte kommit till vår kännedom. När 
åtgärder utförs i form av nybyggnation eller upprustning utförs dessa i samråd med det 
kommunala handikapprådet och det är inte många andra som hör av sig med 
synpunkter. Samråd med berörda i aktuellt område sker så ofta det anses nödvändigt. 
Utförs mer omfattande åtgärder vid till exempel en skola samråder man med aktuell 
skola.” 

 

Trelleborgs kommun 
Cirka 10 ordnade gångpassager utan övergångsställe anlades på det kommunala 
vägnätet i Trelleborgs kommun under perioden 2000–2004. Ordnade passager utan 
övergångsställe kommer att anläggas i mycket begränsad omfattning framöver. 

Ordnade gångpassager utan övergångsställe anläggs där det byggs fysiska anordningar 
för att säkra överfarten och där hastigheten är begräsad till 30 km/h. Tillräckliga 
kriterier finns anser kommunen för att avgöra när en ordnad passage bör anläggas. Det 
samma gäller tydliggörandet av den ordnade gångpassagen.  

Kommunens erfarenhet av den ordnade gångpassagen utan övergångsställe ”är i stort 
sett goda”. Från allmänheten eller olika trafikantgrupper har inte någon större respons 
kommit. 

 

Luleå kommun 
På det kommunala vägnätet finns bara ett mindre antal, kanske 5 stycken, ordnade 
gångpassager utan övergångsställe.  ”Om vi får igenom att ta bort övergångsställen blir 
det fler gångpassager.” 

Skäl att anlägga ordnad gångpassage utan övergångsställe och kommunens erfarenhet 
av denna: ”Skälet är att det finns gångvägar eller gångbanor där vi bedömer att en 
gångpassage ska anordnas. Vi diskuterar internt hur vi ska kunna förstärka den fysiska 
utformning för att markera gångpassagen utan att det uppfattas som ett övergångsställe.”  

I grunden ser kommunen ingen större skillnad mellan den ordnade gångpassagen utan 
övergångsställe och det obevakade övergångsstället. ”Våra framtida gångpassager är i 
huvudsak övergångsställen där skyltar och målning har tagits bort.” 

Den upphöjda passagen utan övergångsställe kan skapa visa problem enligt kommunen 
”Vi har i sommar höjd upp tre passager (tvärgatans passage) och tagit bort ett markerat 
övergångsställe. Detta har skapat ett problem då vissa gående går ut på den förhöjda 
delen som att det är en gångbana utan att visa hänsyn till bilarna. Genom att de bromsar 
in för att passera upphöjningen tolkar väl gående detta som att de får företräde.  På en 
plats vill man att vi ska införa övergångsställe genom att där visar inte bilisterna 
tillräcklig hänsyn.” 

Hur tydliggör kommunen den ordnade gångpassagen utan övergångsställe? ”Vi försöker 
tillämpa idéerna från webplatsen 
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http://www6.goteborg.se/gatubolaget/lathund/gb/lathund01/gb2001/”. Det vill säga den 
sammanställning som Vägverket Region Väst och Gatubolaget i Göteborg gjort och 
som har titeln ”Lathund för utformning av ordnade gångpassager och hållplatser med 
avseende på tillgänglighet för funktionshindrade”. ”Vi har inte kommit så långt men 
tankegångarna från webbplatsen känns riktiga.” 

 
Lerums kommun 
Något färre än 10 ordnade gångpassager utan övergångsställe anlades på det 
kommunala vägnätet i Lerums kommun under perioden 2000–2004. Anläggningstakten 
förväntas bli lägre framöver. 

Var anläggs ordnade gångpassager utan övergångsställe? ”Ingen skillnad (för allmän-
heten) på platser där obevakade övergångsställen eller gångpassager förekommer. Oftast 
finns ett alternativt övergångsställe i närheten när ordnad gångpassage utan övergångs-
ställe ordnas. Normalt görs någon form av fartdämpning där gångpassage ordnas, men 
överhuvudtaget har vi få gångpassager så det är svårt att säga något generellt.” 

Hur tydliggörs den ordnade gångpassagen utan övergångsställe, finns tillräckliga 
kriterier? ”Varierar beroende på utformning av gatumiljön.” Det gäller också 
utmärkningen med vägmärke. Ingen särskild anpassning görs för synskadade. ”De få 
gångpassager vi har anpassas inte för synskadade.”  

Tillräckliga kriterier anser kommunen saknas. ”Finns ej om det inte är med i den nya 
VGU:n. Hur markeras en gångpassage (utan övergångsställe) för synskadade och är det 
ens lämpligt om alternativ finns i närheten?” 

Vilken erfarenhet har kommunen av den ordnade gångpassagen utan övergångsställe 
och vilken feed back har kommunen fått från allmänheten?  ”För liten kommun (för få 
olyckor) för att kunna dra några erfarenheter av säkerheten. Bussar och andra fordon 
behöver inte stanna, vilket är bra för framkomligheten och miljön. Vi har mest fått 
synpunkter från skolbarnsföräldrar som ser de vita övergångsställesstrecken som en 
garanti för säkerhet och därför undrar varför vi inte gör övergångsställe eller anlägger 
trafiksignal. De gångpassager vi gjort nyligen ligger nog inte så de berör synskadade 
eftersom vi inte fått någon sådan reaktion.”  

 

Härnösands kommun 

Inga ordnade gångpassager utan övergångsställe finns på det kommunala vägnätet i 
Härnösands kommun och inga planeras för närvarande heller. 

 

Östersunds kommun 
Mellan 1–5 ordnade gångpassager utan övergångsställe har tillkommit på det 
kommunala vägnätet i Östersunds kommun under perioden 2000–2004. Antalet 
kommer att öka framöver, i samman takt som nu dvs. i liten skala ”Skall öka enligt Plan 
för trafik i Östersunds kommun”. 

Var och i vilka sammanhang anläggs ordnad gångpassage utan övergångsställe? ”Där 
det är naturligt att korsa gatan men inte tillräckligt stor trafikmängd.” Finns på lokal-
gator och huvudgator med få gående och i stadskärnan. Tillräckliga kriterier anser 
kommunen finns då det gäller att anlägga ordnad gångpassage utan övergångsställe 
exempelvis i Riktlinjer för gångpassager. 
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Hur tydliggörs den ordnade gångpassagen utan övergångsställe? Kommunen använder 
avvikande beläggning på körbanan, ljusa plattor närmast kantstenen, handikappramp 
med olika beläggning/färg, försänkt kantsten. Till detta används sidomarkeringsskärm 
vid gupp/avsmalning. Tillräckliga kriterier för att tydliggöra den ordnade gångpassagen 
utan övergångsställe anser man finns. Som exempel på referenser nämns VGU och 
”Bygg ikapp handikapp”. 

Vilken erfarenhet har kommunen av den ordnade gångpassagen utan övergångsställe 
och vilken feed back har kommunen fått från allmänheten? Man anser att säkerheten är 
dålig på gångpassagen utan gupp eller avsmalning. Vidare anser man tydligheten vara 
dålig. Framkomligheten är beroende av trafikmängden. Vidare är den erfarenhet 
kommunen fått från allmänheten den att barnfamiljer upplever den ordnade 
gångpassagen utan övergångsställe som otrygg. Samma gäller för funktionshindrade 
och äldre fotgängare.  

 

Skellefteå kommun 
På det kommunala vägnätet i Skellefteå kommun har under perioden 2000–2003 anlagts 
20–30 ordnade gångpassager utan övergångsställe Anläggningstakten framöver anges 
till 2–3 stycken/år. 

Var och i vilka sammanhang anlägger kommunen ordnad gångpassage utan övergångs-
ställe och finns tillräckliga kriterier? ”Där vi vill prioritera framkomlighet för gående 
och cyklister, i centrum samt på huvudstråk för gång- och cykeltrafik. Där vi bygger 
förhöjningar så handlar det oftast om genomgående gång- och cykelpassager, alltså inte 
vägmärke för övergångsställe och vägmarkering.” 

”Vi upplever att det finns en uppsjö av varianter på utformningar men ingen direkt 
styrning att använda en speciell utformning till viss gatutyp (det finns ju så mycket 
indata som t.ex. miljö, funktion, bredd, hastighet, flöden m.m.).” 

Hur tydliggörs den ordnade gångpassagen utan övergångsställe och finns tillräckliga 
kriterier för detta? ”Med markbeläggning som avviker från körytan i övrigt och på några 
ställen har vi lyckats med markbeläggning som ”följer med” från gångytorna bredvid.” 
Tillräckliga kriterier anser man finns ”Möjligen saknar man något som man inte vet att 
man saknar…” 

Kommunens erfarenhet av den ordnade gångpassagen utan övergångsställe har varit 
positiv och sparsam kritik har kommit från allmänheten ”Positiv känsla, få röster hörs.” 

 

Marks och Ystads kommuner 
Inga ordnade gångpassager utan övergångsställe finns i dessa två kommuner. 

 

Lunds kommun 
Under perioden har 2000–2004 har 4 nya övergångsställen kommit till på det 
kommunala vägnätet i Lunds kommun.  

I vilka sammanhang anläggs ordnade gångpassager utan övergångsställe? ”På en del 
ställen finns behov av att korsa vägen men bedömning har gjorts att ett övergångsställe 
inte är tillräckligt säkert. Möjlighet att korsa gatan skall dock finnas men här skall 
fotgängarna var särskilt uppmärksamma på övrig trafik.” 
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”Vi anlägger gångpassager utan övergångsställen i olika miljöer, se våra principer. 
Dessa görs i de flesta fall trafiksäkra genom hastighetsdämpande åtgärder. Vi har 
kartlagt barnens skolvägar och enligt en av våra principer har man beslutat att när 
gångpassager åtgärdas längs dessa ska det finnas både övergångsställe och 
fartdämpande åtgärd.” 

Hur tydliggörs den ordnade gångpassagen utan övergångsställe och finns tillräckliga 
kriterier för detta? ”Ibland genom byte av ytmaterial innan passagen. Är det en 
upphöjning varnar vi för detta ifall det inte är skarp eller rekommenderad 30. Vi förser 
både passager och övergångsställen med taktil information. Vi försöker vara så 
konsekventa som möjligt så att trafikanterna känner igen sig.” 

”Jag tycker att det är tillräckligt med kriterier och riktlinjer. Men en intressant och 
viktig aspekt är hur trafikanten upplever och förstår utformningen………Vilket vi 
aldrig har undersökt.” 

Vilken erfarenhet har kommunen av den ordnade gångpassagen utan övergångsställe 
och vilken feed back har kommunen fått från allmänheten?  ”Väl utformade 
övergångsställen och passager fungerar bra. På platser där det är problem av något slag 
till exempel två inkommande körfält, breda körbanor, stora flöden, höga hastigheter, 
otydlighet fungerar övergångsställe och passager sämre och behöver i regel åtgärdas.”  

Den ordnade gångpassagen utan övergångsställe tycks accepteras av trafikanten ”Vi har 
inte fått några speciella synpunkter på detta”. 

 

Sundsvalls kommun 
Under perioden 2000–2004 har någon enstaka ordnad gångpassage utan övergångsställe 
anlagts på det kommunala vägnätet i Sundsvalls kommun. Antalet som kommer att 
anläggas i framöver är osäkert ”det beror på vilka behov som uppkommer.” Antalet 
gående och antalet bilar styr om kommunen väljer gångpassage eller övergångsställe. 

Den ordnade gångpassagen utan övergångsställe tydliggörs inte på något speciellt sätt, 
Olika beläggningar används. Gångpassagen görs ofta högre än körbanorna och 
parkeringsytorna.  

Vilka erfarenheter har kommunen av de ordnade gångpassagerna utan övergångsställe? 
”Gångpassagerna som är utförda med avvikande mönster anses ofta otydliga av 
allmänheten och är endast uppskattade ur estetisk synpunkt. Fotgängare känner sig 
osäkra. Man förstår inte vad som gäller och bilar parkeras ofta för nära gångpassagen. 
Då vi har mycket snö och is, försvinner effekten av passagen. Bilförare uppfattar endast 
att det inte är något juridiskt övergångsställe. Synskadade har svårt att orientera sig och 
rörelsehindrade upplever mönstren negativt. Vi har haft genomgång på plats med 
handikapporganisationerna som inte tycker att gångpassagerna är bra.” 

”Vi gör hellre gångpassager med hjälp av en mittrefug då det ofta underlättar för gående 
att passera gatan. Refugerna uppfattas mycket positivt, både säkert och bättre 
framkomlighet. På 70-väg där vi vet att det finns ett behov att passera för gående har vi 
byggt en 2 meter bred mittrefug.”  
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Helsingborgs kommun 
Ett tiotal ordnade gångpassager utan övergångsställe tillkom på det kommunala 
gatunätet i Helsingborgs kommun under perioden 2000–2004 – sparsam användning i 
framtiden. 

”Gångpassage är ett alternativ där man prioriterar fordonstrafiken men vill 
anvisa/kanalisera de gående till en plats som för fordonsförarna är tydligt att gående kan 
förekomma på. Gångpassagerna finns på uppsamlingsgator och vi gör avsmalningar och 
refug. Helst anlägger vi dessa i 30-miljö men de förekommer också på 50-gator. 
Gångpassager har anlagts i anslutning till gångvägar som trafikeras av få barn och med 
ett litet gångflöde. Allmänheten tycker oftast att vi ska göra dessa till ”riktiga” 
övergångsställen. Vi har även passager i anslutning till vissa badplatser, som trafikeras 
mer säsongsbetonat och vid högsäsong är gångflödet så stort att dessa fungerar nästan 
som reglerat övergångsställe dvs. att fordonsförarna tillämpar väjning mot de gående.” 

 

Uppsala kommun 
Inga ordnade gångpassager utan övergångsställe fanns på det kommunala vägnätet i 
Uppsala kommun år 2004, men kan komma att anläggas framöver. 

 

Kungsbacka kommun  
Ett 15-tal ordnade gångpassager utan övergångsställe tillkom på det kommunala 
vägnätet i Kungsbacka kommun under perioden 2000–2004. Anläggningstakten 
kommer förmodligen att var densamma framöver. 

Var och varför anläggs ordnad gångpassage utan övergångsställe? ”Gångpassager 
anläggs där det behövs oavsett gatutyp. Passagen anläggs med en refug mellan körfälten 
eller en upphöjning, då krävs inte refug. Vi har inte några kriterier, bara sunt förnuft. Vi 
vill skapa säkra gångpassager för våra medborgare. Bedömmer vi att det är säkrast med 
en gångpassage då bygger vi det. Det vi tittar på är bilisternas möjlighet att stanna och 
hur ofta det kan bli konflikter.” 

Hur tydliggörs den ordnade gångpassagen utan övergångsställe? ”Vi har försökt hitta en 
standard men det är svårt. Vi uppfinner inte hjulet varje gång men det blir en del 
nytänkande fortfarande. Förmodligen har vi inte hittat någon lösning som är bra ännu.” 
Kommunen konstaterar att inga bra utmärkningar finns och att formella kriterier saknas. 

Kommunens erfarenhet av den ordnade gånpassagen utan övergångsställe är i huvudsak 
positiv. Vissa problemställen finns. När det gäller handikappade har man enats om låg 
kantsten mellan gångbana och köryta. 

 

Nyköpings kommun 
Ett 20-tal ordnade gångpassager utan övergångsställe tillkom på det kommunala 
vägnätet i Nyköpings kommun under perioden 2000–2004. ”Om vi tar bort övergångs-
ställen i bostadsområden kommer troligen fler gångpassager att anläggas. Vidare bör vi 
göra om övergångsställen med fler än ett körfält och ersätta dem med gångpassager.” 
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Kommunen anser att kriterier saknas då det gäller att tydliggöra den ordnade gång-
passagen utan övergångsställe. Vidare anser kommunen att ett mer konsekvent sätt eller 
strategi bör tas fram när antalet gångpassager ökar som gäller utmärkning av 
hastighetsgräns vid olika hastighetsreducerande åtgärder 

Den erfarenhet kommunen har av den ordnade gångpassagen utan övergångsställe är att 
en del trafikanter anser att det är en försämring att ta bort övergångsstället eftersom 
väjningsplikten också försvinner. Någon ökad olycksrisk bedömer kommunen inte att 
de gjorda förändringarna har givit. 

 

Mönsterås kommun 
Cirka 3 stycken ordnade gångpassager utan övergångsställe har tillkommit på det 
kommunala vägnätet i Mönsterås kommun under perioden 2000–2004. 

Särskilt utsatta stråk görs till passager med frekvent trafik på vissa anslutningsgator. 
”För närvarande projekterar vi en ordnad gångpassage utan övergångsställe för att 
byggas våren 2005. I konsekvens med Vägverkets förändringar kommer vi i stort följa 
deras modell att ha ordnade passager utan övergångsställe i viktiga stråk. Orsaken till 
detta är att inte ha för många olika regelsystem. Vi har kommit överens med dem om att 
vissa viktiga platser görs till gångpassager.” 

”På senare tid när kraven på tillgänglighet med anpassning till funktionshindrade har 
ökat så har dessa krav tagits med vid ny- och ombyggnader av gångpassager. Samtidigt 
som redovisats tidigare så har Vägverkets modell med belysning och avsmalningar 
anammats av kommunen.”  

 

Söderhamns kommun 
Ett knappt femtal ordnade passager utan övergångsställe har tillkommit på det 
kommunala vägnätet i kommunen under perioden 2000–2004. Förmodligen kommer 
enligt kommunen anläggningstakten att ökas framöver. 

Var och varför anläggs ordnad gångpassage utan övergångsställe? ”När vi på 
kommunen anser att vi bör göra vissa åtgärder för att sänka hastigheten men inte 
bedömer att det ska målas då kommer gångpassagen in i bilden. Inga formella kriterier 
för detta ligger som huvudgrund. Allmänheten vill i regel ha ett målat övergångsställe 
för att lättare förstå vilka regler som gäller. I Söderhamn har vi väl tanken att huvud-
nätet som finns i de mest centrala områdena kan förses med gångpassager. Detta 
försöker vi att planera för när vi planerar avsmalningar och upphöjningar m.m.” 

Hur tydliggörs den ordnade gångpassagen utan övergångsställe? ”Vägverket har ju som 
policy att anlägga s.k. Zebrabelysning när man anlägger en gångpassage. Någon sådan 
policy har inte vi på kommunen men vi försöker att placera gångpassagerna vid redan 
befintlig gatubelysning.” För övrigt sker utmärkning med vägmärke och vägmarkering 
enligt gällande regler. 

Vilken erfarenhet har kommunen av den ordnade gångpassagen utan övergångsställe? 
”Rent generellt vill de äldre och funktionshindrade ha gångpassagerna som traditionella 
övergångsställen med målning.” 
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5.6 Kommentarer kring gångpassagen och fysiska fartdämpande 
faciliteter, signalreglering, separering och 30 km/h 

5.6.1 Sammanfattning 
Kommunerna är tämligen eniga i uppfattningen om att den upphöjda passagen är den 
hastighetsdämpande facilitet som ger den gående bäst säkerhet. Men det är därmed inte 
fritt fram att använda denna åtgärd. Det finns i en del kommuner politisk motvilja mot 
upphöjningar. Det finns också i en del kommuner fysiska begränsningar för åtgärden 
som i exempelvis Sundsvall där markförhållandet är en begränsande faktor.  

Kommunernas uppfattning är i allmänhet den att acceptansen för upphöjningar har ökat 
bland trafikanterna. Speciellt positiva är, vilket kanske inte är så märkligt, fotgängarna 
medan bilisterna är mindre positiva men mer accepterande än tidigare. Mest kritiska är 
bussförare, och förare av utryckningsfordon om det inte finns alternativa upphöjnings-
fria utryckningsvägar. Viss kritik kommer också från funktionshindrade bl.a. från 
synskadade för vilka den upphöjda passagen kan försvåra orienteringen då trottoar-
kanten vid passagen kan vara svår eller t.o.m. omöjlig att känna av. 

För övrigt är det refuger som kommunerna anlägger, inte primärt för att dämpa 
hastigheten, utan för att dela upp passagen och minska exponeringssträckan. Många 
kommuner satsar i olika sammanhang på bred mittrefug, en åtgärd som man menar 
också har en dämpande effekt på fordonens hastighet. Den ger fotgängaren god 
framkomlighet och även bilisten en hygglig sådan. Avsmalningar och sidoförskjut-
ningar är också åtgärder som man vidtar i betydande utsträckning och som man i 
allmänhet har goda erfarenheter av.  

I fråga om riktlinjer, goda exempel osv. då det gäller att använda olika fysiska 
hastighetsdämpande åtgärder fanns hos en del av kommunerna önskemål om sådana 
exemplifierat med följande citat: 

”Om man tittar på den totala förvirringen som råder i landet där vissa åtgärder som 
används flitigt i en del kommuner inte används alls i andra så inser man att riktlinjer 
saknas.”  

”Floran av handböcker är ganska vildvuxen tycker jag. Vad är det som gäller 
egentligen? Svåröverskådligt. Min uppfattning är att det saknas tillräckliga kriterier i 
handböcker m.m. för när och hur man ska tillgodose fotgängares korsningsbehov på ett 
bra sätt. Handböcker som Lugna gatan är inte direkt tillämpliga på de platser där de 
stora trafiksäkerhetsproblemen avseende övergångsställen finns, på huvudgator.” 

”Problematiken med att kunna hastighetssäkra gator med busstrafik borde studeras mer 
och förslag till åtgärder komma.” ”Handböcker som används är främst Säkrare trafik i 
tätort, Lugna gatan, Gående i stadens trafiknät och VGU. En sammanställning av goda 
och mindre goda exempel från verkligheten vore intressant att ta del av.” 

På frågan i vilket sammanhang kommunerna signalreglerar gångpassagen framkom i 
många fall svaret att man försöker undvika signalreglering. Det allmänna svaret är att 
signalreglering sker vid höga bil- och fotgängarflöden. Men kan också ske i annat 
sammanhang som för att tillmötesgå synskadade. 

Kommunernas inställning till den planfria passagen är i allmänhet positiv, men man ser 
begränsade möjligheter att erbjuda denna facilitet dels av ekonomiska skäl dels av 
utrymmesskäl. Det är egentligen bara i samband med nybyggnation som planskildheten 
realiseras. Uppfattningen bland kommunerna är också att det föreligger en risk att 
planskildheten inte utnyttjas till fullo dvs. att gående eller cyklister som rimligen borde 
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använda den inte gör det. Detta pga. att den ger en alltför stor omväg eller om det är en 
tunnel att det känns otryggt att använda den. En del kommuner ser som ett bättre 
alternativ att satsa på hastighetssäkrad passage i plan. 

Då det gäller biltrafik i tätortscentrum är det mest frekventa svaret att det skall finnas en 
god tillgänglighet till denna för bilburna. Men det är angeläget att bli kvitt 
genomfartstrafik, separera denna från g/c-trafiken. Vidare uttrycker en del kommuner 
uppfattningen att kollektivresandet och cyklandet bör uppmuntras och jobbar för detta. 
Det finns i flera kommuner ett uttalat politiskt motstånd mot åtgärder som syftar till att 
minska biltrafiken i de centrala delarna och det finns i flera av kommunerna av samma 
skäl ett aktivt motstånd från köpmännen i centrum.  

Vägmärke utmärkt med 30 km/h (skarpt 30) används utanför skolor med tidsbegränsing. 
Det svaret lämnades tämligen entydigt av kommunerna. Vägmärke utmärkt med 
30 km/h förekommer också på andra platser som vid äldreboende, platser där funktions-
hindrade finns etc. En del av kommunerna använder 30 frekvent inom bostadsområden 
medan andra är restriktiva mot användandet av 30. Skälet till detta är att man anser att 
ett alltför frekvent användande av detta vägmärke skulle leda till sämre respekt för 
budskapet. En del av kommunerna företrädde uppfattningen att vägmärket bör 
kompletteras med hastighetsreducerande åtgärder. Många kommuner ansåg att man då i 
stället skulle använda lågfartsmärke (max 30 km/h).  

Kommunerna är i allmänhet inte särskilt imponerade av de effekter man får av 
utmärkningen med 30 km/h. Bäst effekt sett från efterlevelse- och säkerhetssynpunkt 
anser man att man får vid sänkning utanför skolor. För övrigt är effekten tveksam. Den 
respons kommunerna fått på 30 km/h som hastighetsgräns är positiv då det gäller 
gående och cyklister, men mer åt det negativa hållet då det gäller bilisterna och bland 
dem i första hand yrkeschaufförerna. Men acceptansen för 30 har ökat med tiden. 

 
5.6.2 Kommunernas svar 
Följande frågepunkter ligger till grund för svaren i detta avsnitt (bokstavs- och 
sifferkombination syftar på respektive frågepunkt i enkätformuläret, se bilaga 1) 

E2.1. Om strategi eller praxis för att skapa en gångpassage med god säkerhet och 
framkomlighet  

E2.5. Om när och i vilket sammanhang refug, avsmalning/sidoförskjutning och upphöjd 
passage används 

G1. Om hur kommunen tar sig an passage på breda gator  

E2.6. Om behov av kriterier och riktlinjer för att använda olika hastighetsreducerande 
åtgärder 

E3.2. Om antalet upphöjda passager på det kommunala vägnätet 

E3.1. Om kommuninvånarnas och politikers mm acceptans för upphöjningar 

E3.3. Om antalet upphöjningar i framtiden 

E2.4. Om signalreglerad passage  

G2. Om planskilda passager och separering i övrigt  

G3. Om biltrafiken i tätortens centrala delar  

F1.1. Om 30 km/h som hastighetsgräns 
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F1.2. Om kommunens erfarenhet av tillämpandet av 30 km/h  

F1.3. Om planer för framtida tillämpning av 30 km/h.  

 

Umeå kommun  

Användning av fysiska hastighetsdämpande åtgärder 

”Refug eller avsmalning används ofta på gator med busstrafik, för att inte försämra 
busstrafikens framkomlighet. Upphöjning används på övriga gator, dvs. förhöjda 
övergångsställen är den vanligaste typen av hastighetssäkring som vi genomför. Det 
finns i dag ett 70-tal övergångsställen med förhöjning eller annan upphöjning. Av dessa 
har ett 20-tal byggts under perioden 2000–2004. Resten är byggda under 1990-talet. 
Alla nya övergångsställen kommer att hastighetssäkras, flertalet med upphöjning. 
Upphöjda gångpassager utan övergångsställe kommer vi fortsätta att vara restriktiva 
med.” 

”Problematiken med att kunna hastighetssäkra gator med busstrafik borde studeras mer 
och förslag till åtgärder komma. Om man vill underlätta för busstrafiken, så missgynnar 
det oskyddade trafikanter samtidigt som biltrafiken drar fördel av detta och kör fortare 
på dessa gator. Särskilda bussgator/filer fungerar också dåligt och där förekommer 
mycket biltrafik som smiter igenom.” 

Acceptansen bland trafikanterna för det upphöjda övergångsstället eller gångpassagen 
anser kommunen vara god. ”Vi har använt denna typ av åtgärd i många år och fått 
mycket klagomål inledningsvis. De senaste 2–3 åren har dock antalet önskemål om fler 
gupp vida överstigit antalet klagomål. Folk har helt enkelt börjat förstå varför vi bygger 
dem och blivit mer trafiksäkerhetsmedvetna. Förståelsen för vanliga förhöjda 
övergångsställen är större än för t.ex. kuddgupp eller gropar. Vi har därför satsat mest 
på förhöjda övergångsställen. Gång- och cykeltrafikanterna är också stora grupper i 
Umeå, vilket säkert varit en fördel i detta sammanhang. Även politiskt har man velat 
främja gång- och cykeltrafikens säkerhet och framkomlighet.” 

Kommunens inställning till att ljusreglera passagen. ”Signalreglering görs endast i de 
fall inga andra lämpliga åtgärder finns, i så fall som en åtgärd för gåendes framkom-
lighet, men inte för deras trafiksäkerhet, som vi vet inte förbättras nämnvärt med 
signal.” 

Kommunens inställning till separering/reducering av biltrafik i g/c-miljöer. 

”Vi följer gällande riktlinjer, t.ex. Argus, och har tagit fram ett särskilt cykeltrafik-
program. Vi försöker att separera gång- och cykeltrafiken från biltrafiken i relativt stor 
omfattning, särskilt längs de stora stråken genom staden. Vi prioriterar också att dessa 
stråk snöröjs snabbt vintertid. Tunnlar och broar för g/c-trafik förekommer på många 
platser, men främst under/över de större gatorna. På senare år har förhöjda 
övergångsställen kommit som ett bra alternativ till planskildheter. De är betydligt 
billigare att bygga och upplevs ofta som bättre och enklare att använda av just gående 
och cyklister, som ofta vill slippa höjdskillnaden och omvägen som en tunnel/bro kan 
innebära.” 

”Kommunen vill att biltrafiken i centrum ska minska och att det främst är biltrafik med 
målpunkter i centrum som ska köra där. Tillgängligheten med bil bör vara relativt bra, 
men däremot vill man försvåra för onödig genomfartstrafik. Kommunen vill också 
underlätta för gående och cyklister, så att fler väljer att gå/cykla framför att ta bilen. 
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Satsningar görs för gående och cyklister, men samtidigt är man ofta rädd att göra 
inskränkningar för biltrafiken. Kollektivtrafiken prioriteras inte så högt som vore 
önskvärt. Kommunen driver hårt att få igenom den ringled runt stan som Vägverket 
planerar att bygga, vilket skulle underlätta något i centrum. Man är medveten om att 
ytterligare åtgärder behövs, men har ännu ingen lösning på hur det ska gå till.” 

Kommunens inställning till 30 km/h  

”Vi har en policy som anger att vi ska ha 30 vid skolor, förskolor, äldreboenden och 
liknande platser där det rör sig mycket barn, ungdomar, studenter, äldre och 
funktionshindrade. Det gäller oavsett vilken gatutyp som råder. Därutöver anger också 
policyn att vi ska ha 30 om vi anser att det behövs av särskilda skäl, t.ex. där det sker 
mycket olyckor. Vi har därför beslutat om en 30-zon i centrum samt ett område kring 
Umeå universitet. Vid skolor och liknande gäller tidsbegränsad 30. I övrigt gäller 30 
dygnet runt. Vi har velat undvika för mycket tidsvariationer för att underlätta för 
trafikanten. För övrigt är vi restriktiva med 30 i bostadsområden där vi inte anser att det 
behövs. Istället försöker vi bygga om gatorna i våra bostadsområden så att de blir 
hastighetssäkrade, med gupp, avsmalningar, refuger, träd och annat. I samband med 
sådan ombyggnad sätter vi ibland blå 30 (lågfartsmärke), men aldrig vanlig 30. 
Efterfrågan på 30 i bostadsområden är dock relativt stor, men vi bedömer att det finns 
stor risk att efterlevnaden skulle försämras där vi verkligen behöver 30, om vi införde 
det på för många platser.” 

”Skylten 30 behöver oftast kompletteras med fysiska åtgärder för att efterlevas. Då ger 
den god säkerhet och ökad framkomlighet för gående och cyklister. Bilisterna förstår 
också att aktuell gata/plats inte är lämpad att köra fortare på. Sen finns det självfallet de 
bilister som inte gillar detta. Skylten 30 utan fysiska åtgärder fungerar sämre, varför vi 
undviker sådana lösningar. Där det är relativt mycket trafik fungerar skylten 30 relativt 
bra under rusningstid, eftersom det räcker med att var femte bil håller 30, så tvingas 
resten också att sakta ned farten. Vår uppfattning är dock att 30 behöver kompletteras 
med fysiska åtgärder och lämplig utformning. Även med 30 har allmänhetens 
synpunkter svängt. Idag får vi fler önskemål om 30 än kritik mot 30. Vårt problem idag 
är att motivera de avslag på 30 som vi ger till enskilda bostadsområden. Vi håller med 
om att 30 är lämplig fart i ett bostadsområde, men anser att det finns en stor risk att 
efterlevnaden vid viktiga 30-sträckor skulle försämras om vi satte 30 i alla bostads-
områden också.” 

”Vi kommer att fortsätta att vara restriktiva till 30 i bostadsområden och prioritera som 
tidigare skolor, förskolor, äldreboende och särskilt utsatta platser/miljöer. För bostads-
områden rekommenderar vi blomlådor i det korta perspektivet. Långsiktigt arbetar vi på 
att bygga om gatorna så att de blir säkrare och då kan vi eventuellt gå med på blå 30-
skylt (lågfartsmärke) där så är lämpligt.”  

 

Malmö kommun 

Användning av fysiska hastighetsdämpande åtgärder 

”Det beror lite från fall till fall. Min uppfattning är att det saknas tillräckliga kriterier i 
handböcker m.m. för när och hur man ska tillgodose fotgängares korsningsbehov på ett 
bra sätt. Handböcker som Lugna gatan är inte direkt tillämpliga på de platser där de 
stora trafiksäkerhetsproblemen avseende övergångsställen finns, på huvudgator.”  
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”Gående tycker upphöjningar är bra. Vi får en del negativa reaktioner från bilförare. 
Motstånd för anläggande av upphöjningar finns både från tjänstemannahåll och från 
politiskt håll. Framförallt gäller det trafiksäkerhetsåtgärder på huvudgator. Dock har ett 
antal upphöjda övergångsställen anlagts framförallt i korsningar under senare tid. 
Ungefär 170 upphöjda passager finns i Malmö. Hur många av dessa som tillkommit 
under åren 2000–2004 är svårt att ha en uppfattning om. Det kan röra sig om ett 
femtiotal och det är svårt att ha någon uppfattning om hur många som kommer att 
anläggas framöver.” 

”Vi genomför för närvarande ett utvärderingsprojekt med punktavsmalning av en 
fyrfältig större huvudgata i Malmö. Vid en frekventerad gång- och cykelpassage har 
antalet körfält minskats från 4 till 2. Just nu håller vi på att sammanställa materialet för 
att kunna bedöma konsekvenserna på framkomlighet, säkerhet, hastigheter, köbildning, 
samspel m.m. Faller utvärderingen väl ut är förhoppningen att detta kan ligga till grund 
för liknande åtgärder på andra platser med liknande problem. Utvärderingen kommer att 
presenteras för politikerna i Tekniska nämnden under våren.” 

 

Kommunens inställning till att ljusreglera passagen 

”I Malmö finns ett fåtal övergångsställen som är friliggande och signalreglerade 
(uppskattningsvis färre än 5). Generellt undviker vi att anlägga nya signalregleringar vid 
friliggande övergångsställen.” 

 

Kommunens inställning till separering/reducering av biltrafik i g/c-miljöer 

”Vid nyexploatering planeras oftast planskildheter vid passage av vägar där trafiken 
förväntas bli stor. Några fasta kriterier finns inte. Idag planeras ofta trafiksäkrade GC-
överfarter i stället för planskildhet vid t.ex. matargator. Trafiksignaler plockas bort och 
ersätts med rondeller, även på 4-fältiga gator. Detta fordrar då speciella åtgärder för 
korsande GC-trafik såsom upphöjda GC-överfarter i alla tillfarter. De allra flesta vill ha 
ett trafikseparerat system, där bilar är helt skilda från GC-trafiken. Många, speciellt 
kvinnor, talar idag om tryggheten längs våra GC-vägar. Ur den aspekten är broar att 
föredra framför tunnlar. Många säger att de väljer annan väg under dygnets mörka 
timmar om de måste passera en tunnel. Detta ställer nu krav på kommunen att 
komplettera det ordinarie friliggande GC-nätet med cykelbanor längs de större gatorna. 
Detta är emellertid en process som kommer att ta många år att genomföra. I nya 
områden planerar vi idag cykelbanor längs de större gatorna.” 

”Det finns ingen målsättning att reducera biltrafiken i centrum, det är tillgången på 
parkeringsplatser som styr trafiken. Det finns ingen politisk vilja att reducera 
biltrafiken, man eftersträvar ett levande centrum med handel m.m.” 

 

Kommunens inställning till 30 km/h  

Var och i vilka sammanhang har kommunen infört 30 km/h? ”Vid utsatta grundskolor 
oftast vid huvudgator (tidsbegränsat till kl. 7–17), sjukhusområden, kyrkogårdar, parker, 
hamnområden för småbåtar, koloniområden, bostadsområdena Maryhill, Skumparp 
samt delområdena Kirseberg och Sibbarp på prov. Medelhastigheterna på större gator 
sänks endast med några km, på mindre gator nästan oförändrat. Svårt att se om 

VTI notat 17-2006 65 



 

olyckutfallet påverkas. Framkomligheten påverkas inte. Äldre bilister vill oftast ha 
skyltad 30, barnfamiljer vill ha ordentligt hastighetssäkrade miljöer.” 

Då det gäller framtiden är kommunens strategi att bara införa 30 som tidigare, i miljöer 
som behöver det. ”Eftersom skyltad 30 utan byggnadstekniska åtgärder endast invaggar 
medborgarna i en falsk säkerhet används åtgärden restriktivt. Där det är behov av 
ordentlig hastighetssänkning anläggs byggnadstekniska åtgärder.” 

 

Eskilstuna kommun: 

Användning av fysiska hastighetsdämpande åtgärder 
Hastighetsdämpande åtgärder i form av refug, avsmalning/sidoförskjutning eller 
upphöjning vidtas vid övergångsställen där hastigheten är hög för ökad säkerhet för 
gående. En upphöjd passage har tillkommit under perioden 2000–2004 och det finns 
totalt 8 (varav 3 upphöjda korsningar) och nya kommer sannolikt att tillkomma i 
begränsad omfattning framöver. 

”Då det gäller breda gator har vi har sedan många år tillbaka arbetat med att åtgärda 
dessa platser. Nu finns oreglerat övergångsställe över 2 körfält i samma riktning endast 
på ett fåtal ställen. Inriktningen är att alla skall åtgärdas. Undantag från detta är 
övergångsställen där fordonshastigheten är mycket låg t.ex. i anslutning till stopp- eller 
väjningsplikt.”  

 

Kommunens inställning till ljusreglerad passage 

 ”Passagen signalregleras enbart när det finns övergångsställe och då efter krav från 
funktionshindrade. Övergångsstället är i grunden oreglerat men signalen kan aktiveras 
av den som så önskar.” 

 

Kommunens inställning till separering/reducering av biltrafik i g/c-miljöer 

”Anläggande av cykelbanor/vägar görs fortlöpande. Broar och tunnlar byggs i liten 
omfattning. Utbyggnad sker enligt planering i övergripande planer och budgetar. 
Egentliga kriterier saknas. Åtgärderna uppskattas av allmänheten. Dock är det tveksamt 
beträffande tunnlarnas uppskattning. Hittills har vi funnit goda skäl för de flesta 
investeringarna.” 

”Vi arbetar med att minska trafiken i centrum men ändå behålla god tillgänglighet. 
Inriktningen är att boende- och besöksparkering skall prioriteras framför arbetsplats-
parkering i centrum. Arbetsplatsparkering planeras i centrums närhet. En stor tillfart till 
centrum har getts sämre kapacitet för att minska attraktionen att använda centrum för 
genomfartstrafik. En stor gata som skär genom centrum har på ett centralt avsnitt 
stängts av för annan motorfordonstrafik än bussar dels för att främja kollektivtrafiken 
men också för att ytterligare minska genomfartstrafik och förbättra för gång- och 
cykeltrafik.”  

 

Kommunens inställning till 30 km/h  

”Vi har infört 30 i de flesta av våra bostadsområden. På huvudgatorna finns normalt 
inga 30-regleringar förutom på kortare sträckor och i anslutning till skolor där 30 gäller 
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under skoltid. Generellt kan sägas att i områden där hastigheten är sänkt från 50 till 30 
kan vi ur statistiken inte utläsa någon förändring i olycksbilden. Det hände inga olyckor 
före sänkningen och det händer inga olyckor efter sänkningen. Oron för olyckor bland i 
första hand föräldrar finns kvar på många platser och förväntningarna på en betydligt 
lägre fordonshastighet efter införande av 30 har inte uppfyllts. Vår uppfattning är att 
boende är angelägna om att få 30 i den egna närmiljön. Vi är efter innevarande år i det 
närmaste färdiga med våra planerade 30-regleringar.”  

 

Falköpings kommun 
Användning av fysiska hastighetsdämpande åtgärder 

”Refuger och sidoförskjutningar används som säkring av övergångsställen på breda 
genomfarts- och huvudgator där kollektivtrafik och mycket tung trafik förekommer. 
Upphöjning förekommer på övergångsställen och i korsningar utan övergångsställen.”  

Under perioden 2000–2004 tillkom 4 upphöjda passager. Totalt finns 8 stycken. En 
inventering kommer att göras. Den kommer att ligga till grund för den framtida 
planeringen av upphöjda passager.  

Den erfarenhet kommunen har gjort är att ”upphöjda gångpassager har störst effekt för 
att dämpa hastigheten men har dålig acceptans hos kollektivtrafikens och 
utryckningsfordonens chaufförer.” 

 

Kommunens inställning till separering/reducering av biltrafik i g/c-miljöer 

Separerade g/c-vägar anläggs i första hand på huvudgator som är skolvägar. ”I 
Falköpings centrum finns en gågata som är 64 m lång samt en gårdsgata som är ca 
320 m. En del politiker vill införa gågata på nuvarande gårdsgata men därom råder stor 
oenighet. Svensk Handel i Falköping är emot gågata och anser att det skulle ta död på 
centrumhandeln trots att Falköping har ett stort antal p-platser i centrum som samtliga är 
avgiftsfria.”  

 

Kommunens inställning till 30 km/h  

”30 km/h har införts i vissa villaområden men även på lokalgator i centrala delar av 
tätorten och på del av huvudgator i anslutning till skolor. Tidsbegränsning vardagar  
6–18 finns vid en skola. På gator där vi infört hastighetsbegränsning utan att göra någon 
fysisk åtgärd har åtgärden inte haft någon större effekt, varken i villaområden eller på 
huvudgator. Där vi gjort fysiska åtgärder har framkomligheten och säkerheten för 
gångtrafikanterna ökat. Vi samarbetar både med kollektivtrafiken och räddningstjänsten 
när det gäller utformning av fysiska hinder och har inte märkt något större missnöje 
bland övriga trafikanter.” 

”I den genomförda trafiknätsanalysen finns förslag på 30-områden. Vi kommer att se 
över i vilka områden vi ska besluta om lokal trafikföreskrift eller rekommenderad 
maxhastighet. När vi säkrar övergångsställen kommer vi troligtvis att införa 
hastighetsbegränsning på vissa ställen.” 

VTI notat 17-2006 67 



 

 

Jönköpings kommun 

Användning av fysiska hastighetsdämpande åtgärder 

”Så ofta som möjligt. Vi använder dock gupp i mycket liten utsträckning. Enligt ett 
nämndsbeslut fattat 2001 används inte 30-zoner i bostadsområden och gupp används 
mycket restriktivt. Upphöjningar och gupp är det ända sättet att 30-säkra en plats. 
Åtgärden är dock mycket drastisk och har många negativa effekter. Uppskattningsvis 
finns det 10–20 upphöjda passager, cirka 50 förbidragna gångbanor, passager med gupp 
i anslutning till övergångsställen, ca 10.” Upphöjningar kommer att anläggas i mycket 
liten omfattning framöver enligt kommunen.  

”Vi arbetar mycket med att minska exponeringssträckorna och att ta bort dubbla körfält 
där så är möjligt. Breda refuger är mycket bra, dels för att minska exponeringssträckor 
men även för att förbättra framkomligheten för gående utan att försämra den nämnvärt 
för övrig trafik.” 

Apropå riktlinjer och kriterier. ”Om man tittar på den totala förvirringen som råder i 
landet där vissa åtgärder som används flitigt i en del kommuner inte används alls i andra 
så inser man att riktlinjer saknas.” 

 

Kommunens inställning till separering/reducering av biltrafik i g/c-miljöer 

”Separerande åtgärder är mycket bra. De är dock dyra och utrymmeskrävande. Tunnlar 
används dock inte alltid av gående då de sällan vill gå omvägar för att korsa en gata och 
kan uppleva oro över att gå i mörka tunnlar. Några skrivna kriterier finns ej.”  

”Några gator har byggts om till gågator för att ökad trevnad och ett mobility 
management projekt har påbörjats. Vi har dock inte de stora städernas trafikproblem och 
kommunens storlek gör att många är beroende av sina bilar. Det finns en stor vilja att 
hålla staden levande.” 

 

Kommunens inställning till 30 km/h  

30 har införts utanför skolor och i ett fåtal bostadsområden. ”Inga säkerhetsvinster i 
bostadsområden och tveksamma säkerhetsvinster utanför skolor. Inga 
framkomlighetsvinster men inte heller några klagomål.” 

 

Järfälla kommun 

Användning av fysiska hastighetsdämpande åtgärder 

”Refug används vid övergångsställen där hastighetsdämpning inte är möjlig. Används 
för att förkorta exponeringssträckan. Avsmalning/sidoförskjutning används som 
hastighetsdämpare både med eller utan övergångsställe. Trafikflödet avgör 
utformningen. Upphöjning används både med eller utan övergångsställe. Det har 
tillkommit 6 stycken under perioden 2000–2004 och nu har vi ca 12 stycken. Fler 
kommer att byggas, i år ca 10 stycken. Alternativet är vägkuddar som är snällare mot 
kollektivtrafiken. Många kommer att utformas som entréer till 30-områden.” 
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”Floran av handböcker är ganska vildvuxen tycker jag. Vad är det som gäller 
egentligen? Svåröverskådligt.” 

”Från att ha varit låg har acceptansen för upphöjningar ökat bland trafikanterna. Gående 
och cyklister upplever en förbättrad säkerhet. Funktionshindrade har synpunkter på 
utformningen. Fungerar bra om de utförs på rätt sätt. Viktigt med en utformning som 
funktionshindrade inte riskerar att tolka felaktigt.”  

Hur tacklar kommunen problematiken med passage över breda gator?  ”Signalreglering 
är det bästa vi lyckats åstadkomma hittills. Har haft tankar på en refug mellan körfälten 
men den måste utformas så att man förstår att den bara delar upp trafiken som kommer 
från samma håll. Risken finns annars att man tolkar det som om det är en mittrefug där 
trafiken kommer från andra hållet på andra sidan refugen. En riktig utformning tar oftast 
alltför stor plats.” 

 

Kommunens inställning till att ljusreglera  passagen 

Signalreglering används vid höga trafikflöden, höga hastigheter där det inte är möjligt 
att göra hastighetsdämpningar och gäller bara passager med övergångsställe.  

 

Kommunens inställning till separering/reducering av biltrafik i g/c-miljöer 

”Om biltrafiken har hastigheten 50 km/tim eller mer ska det vara en separat gång- och 
cykelbana. Det är vårt mål. Tunnlar förekommer nästan bara vid nyplanering. 
Svårplacerade inne i tätortens befintliga miljöer.”  

Vilken är kommunens strategi då det gäller biltrafikens tillgänglighet till centrala delar 
av tätorten? ”Politiskt omöjligt att reducera biltrafiken till tätortens centrum på grund av 
oron för centrumhandelns konkurrenssituation. De synpunkter som förekommer är att 
infartsparkeringen vid stationen i centrum har för få bilplatser. Stationen är en av de 
större i Sverige sett till antalet resenärer. Kommunen består till stor del av vidsträckta 
villaområden. Den centrala tätorten som har goda kollektivtrafikförbindelser 
konkurrerar med ett närbeläget handelsområde som har mycket sämre kollektivtrafik-
förbindelser.” 

 

Kommunens inställning till 30 km/h  

”Vi inför 30-zoner på lokalvägarna i bostadsområden. Inför successivt 30 tidsbegränsat 
på huvudvägarna inom 300 m från skolor. Hela kommunen beräknas vara klar inom 
3 år.” 

Kommunen tycker inte att 30-zonerna haft någon större effekt på trafiksäkerheten. 
”Medelhastigheterna har minskat ca 3 km/tim. Många boende har hört av sig och tyckt 
att det är ett steg i rätt riktning, men det körs ändå för fort enligt de boende som vill ha 
gupp.” 

 

Norrtälje kommun 

Användning av fysiska hastighetsdämpande åtgärder 

”Refug används när man vill dämpa hastigheten på fordonen och öka säkerheten för de 
gående. Används företrädesvis på breda gator i samband med övergångsställe eller 
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gångpassage. Används även utan övergångsställe och gångpassage på smalare gator 
som hastighetsdämpande åtgärd. Avsmalningar används som hastighetsdämpande 
åtgärd vid goda siktförhållanden. Även denna åtgärd förekommer utan att det finns ett 
övergångsställe eller en gångpassage i samband med åtgärden. Upphöjningar används 
för att dämpa hastigheten både med och utan övergångsställe eller gångpassage. 
Upphöjningar används främst på vägar som inte nyttjas av kollektivtrafiken.” Under 
perioden 2000-2004 har inga nya upphöjda gångpassager eller övergångsställen anlagts. 
Totalt finns det elva stycken i kommunen. För närvarande är det inte aktuellt att satsa på 
upphöjda gångpassager. 

”Handböcker som används är främst Säkrare trafik i tätort, Lugna gatan, Gående i 
stadens trafiknät och VGU. En sammanställning av goda och mindre goda exempel från 
verkligheten vore intressant att ta del av.” 

”Generellt upplever vi att upphöjning är den mest effektiva hastighetsdämpande 
åtgärden. En del upphöjningar är dock lite låga vilket resulterar i att hastigheten inte 
alltid sänks i önskad utsträckning. Vi har inte märkt någon större negativ reaktion från 
allmänheten men yrkesförarna tycker inte om upphöjningar. Bland politikerna råder 
delade uppfattningar om upphöjda gångpassager.”  

”För att minska gångpassagens längd och öka säkerheten för de gående anläggs 
mittrefug eller vid enstaka fall avsmalning. Enligt vår uppfattning är det bra åtgärder 
som skulle kunna utföras i större utsträckning.” 

 

Kommunens inställning till att ljusreglera passagen 

”Ett övergångsställe signalregleras på huvudnätet vid höga flöden och komplicerade 
trafiksituationer. Det finns endast signalreglerade övergångsställen, inga signalreglerade 
gångpassager utan övergångsställe.” 

 

Kommunens inställning till separering/reducering av biltrafik i g/c-miljöer 

”För att separera gång- och cykeltrafiken från biltrafiken anläggs i första hand gång- 
och cykeltunnlar. Det finns ingen särskild strategi för detta, men fordonsflödet ska vara 
stort och det genomförs därmed i huvudsak på huvudnätet. Trafikanterna upplever en 
tunnel som något positivt, men tunnelns placering är viktig för att få maximalt 
nyttjande.” 

”Det finns en stor tolerans för biltrafik i de centrala delarna i tätorten, och det finns 
ingen strategi för att minska biltrafiken. På ett mindre antal gator i stadskärnan har 
gågata införts. För övrigt är trafik tillåten i stadskärnan. Det råder delade politiska 
åsikter om biltrafiken i stadskärnan.” 

 

Kommunens inställning till 30 km/h.  

”Kommunen har infört 30 km/h på alla typer av vägar vid skolor och daghem. 
Reaktionerna har varit blandade. Ur säkerhetssynpunkt är de flesta nöjda med att 
hastigheten sänkts, men många kör för fort ändå. Ur framkomlighetssynpunkt finns det 
trafikanter som klagar.” 

”Trafiksäkerhetsnämnden har en 30-policy som innebär 30 km/h vid skolor och 
daghem. För att få en hastighetsbegränsning till 30 km/h prövas ärenden efter önskemål 
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från berörda i trafiksäkerhetsnämnden. Under den kommande tiden kommer det att 
diskuteras om 30-policyn ska utvidgas och även gälla i bostadsområden.” 

 

Trelleborgs kommun 
Acceptansen för de fysiska hastighetsreducerande åtgärder som kommunen vidtagit är 
god bland kommuninvånarna. Man anser också att det finns tillräckliga riktlinjer och 
regelverk för att använda olika hastighetsreducerande åtgärder. Under perioden  
2000–2004 tillkom cirka 20 upphöjda passager för gående på det kommunala gatunätet i 
Trelleborg. Totalt finns det cirka 75 upphöjda passager. Nya kommer enbart att byggas i 
begränsad omfattning. 

Planskildheter i form av g/c-broar eller g/c-tunnlar hör till ovanligheterna. I övrigt är 
inriktningen att separera där det är möjligt att separera. 

Då det gäller biltrafiken i tätortens centralare delar är den politiska viljan snarare stor 
tillgänglighet än att reducera trafiken. 

Vid skolor finns i huvudsak 30 km/tim och sänkt hastighet vid skolor anser kommunen 
ger den bästa effekten ur efterlevelse- och trafiksäkerhetssynpunkt. Kommunen kommer 
i framtiden att ha en restriktiv hållning till införande av 30 km/tim. 

 

Luleå kommun 

Användning av fysiska hastighetsdämpande åtgärder 

”En strategi för att ta bort övergångsställen är att göra gångsträckan kortare, både med 
refug och avsmalning. Generellt är det också en fråga om att göra vägarna mycket 
smalare vilket underlättar passagen där vi inte har övergångsställen. Jag tycker att det 
borde finnas en koppling i regelverket om att en viss skyltsatt hastighet bara 
garanterar/tillåter framkomlighet för vissa typer av fordon. I Luleå låter vi boende sätta 
ut egna blomlådor på ca 200 platser varje sommar. Någon gång då och då finns det 
busschaufförer och långtradare som hävdar sin rätt att kunna köra hem på sin villagata 
för att äta lunch. Hade man fått kopplingen hade den fysiska miljön gjort att han inte 
kom fram vilket skulle ge positiva effekter för gående.” 

”Vi har gjort några upphöjningar varje år och på så sätt smugit på trafikanterna dessa. 
Jag tror att det är viktigt att man väljer passager som bilister kan förstå som motiverade. 
Vi ska upp med ett ärende om att höja upp ett övergångsställe på en väg med 16 000 
bilar/dygn efter en dödsolycka med en cyklist som cyklade ut på övergångsstället. Detta 
blir ett bra test ifall det finns ett politiskt mod att säkra passagen där de flesta är gående 
som går över.” För närvarande finns det ett 10-tal upphöjda passager för gående på det 
kommunala gatunätet i Luleå. Merparten har tillkommit under perioden 2000–2004. 

 

Kommunens inställning till att ljusreglera passagen 

”Vi har fyra sådana, där jag skulle vilja ta bort alla utom en. Av historiska skäl, skolväg, 
finns redan är det svårt att få förståelse för att ta bort dom utan en ganska stor 
ombyggnad. Vi har sedan gammalt två signalreglerade övergångsställen som dessutom 
är upphöjda! Kaka på kaka!” 
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Kommunens inställning till separering/reducering av biltrafik i g/c-miljöer 

”Vårt cykelvägnät är väl utbyggt och vi har inte någon direkt sträcka där vi upplever att 
det finns behov av att separera. Åter igen, när vi bygger om passar vi på att i så fall 
bygga om med modernt synsätt.” 

”Det finns ingen politisk vilja att begränsa trafiken i centrum mer än vad som är gjort. 
För ett par år sedan ville vi och politikerna då stänga en gata med 9 000 bilar på två 
kvarter som bara skulle vara för bussar. Detta slutade med en folkomröstning som gav 
en klar majoritet för att tillåta både buss och bil. Och så blev det byggt.” 

 

Kommunens inställning till 30 km/h  

”Vi har med folkets vilja infört detta på ca 6 km bostads-/villagator. Vi har en princip 
där kommunen 1997 tog beslutet att alla bostadsgator ska ha 30 km/tim. Se bifogad fil 
över vårt TS-program. Detta har skett genom att vi låter de som är berörda tycka till. 
Just nu är det uppe ett ärende om att frångå denna princip. Skickar med detta också. 
Kommunens erfarenhet av att införa 30 km/tim är positiv. ”Bara positivt, se bif. ärende 
till tekniska nämnden. Klagomålen som finns handlar om a) dålig efterlevnad, b) förstår 
inte varför man måste sänka på gator som är en blandning mellan lokal- och 
uppsamlingsgata.” 

 

Lerums kommun 

Användning av fysiska hastighetsdämpande åtgärder 

”Gärna mittrefug (minst 2 m bred). Avsmalning är ett alternativ som också används.” 
Det har inte gjorts så många fysiska åtgärder ännu. Några få upphöjningar har 
tillkommit under perioden 2000–2004 och det finns inte heller särskilt många totalt sett 
på det kommunala vägnätet. Det bedöms inte heller tillkomma särskilt många under de 
närmaste åren. ”Upphöjningarna ifrågasätts ofta av busschaufförer och räddningstjänst. 
Ibland vad gäller utformning och ibland varför vi överhuvudtaget väljer en sådan 
lösning.” 

Kommunen är restriktiv då det gäller ljusreglering av passager. ”Vi tar snarare bort 
signaler när möjlighet ges. Det ska till särskilda skäl för att anlägga en signal. 
Fartdämpning bedöms vara säkrare (för att hindra allvarliga olyckor).” 

 

Kommunens inställning till separering/reducering av biltrafik i g/c-miljöer 

”Beror på platsens förutsättningar. Ofta vill vi inte separera utan snarare hastighetssäkra 
– till exempel med rondeller.” 

Då det gäller biltrafik i centrum är inriktningen ökad biltillgänglighet. ”Kommunen 
tittar på möjligheten att öka biltillgängligheten till centrum för att gynna handeln 
samtidigt kolliderar detta med miljömål enligt Agenda 21.” 

 

Kommunens inställning till 30 km/h  

”30 km/h används huvudsakligen kring skolor och vid badplatser (sommartid), men 
även längs några få gatusträckor som av olika anledningar har 30 km/tim. Dessutom 
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finns beslut kvar i några villaområden.” Kommunen har goda erfarenheter trafiksäker-
hetsmässigt av 30 km/h, men kostar tid framkomlighetsmässigt.  

”En del boende är missnöjda med att bilisterna inte håller den fart som står på skylten. 
Det är givetvis illa men de mätningar vi gjort visar att farterna normalt är kring 40 km/h 
vilket är relativt trafiksäkert.” 

Vilken är kommunens strategi då det gäller att införa 30 km/h? ”Att upphäva de 
30 km/h beslut som finns i villaområdena (och inte ligger vid skolor). Bostadsområden 
skall istället skyltas med blå (rekommenderad) 30 km/h.” 

 

Östersund 

Användning av fysiska hastighetsdämpande åtgärder 

”Refug anläggs vid breda gator, avsmalning/sidoförskjutning vid t.ex. skolor, 
upphöjning vid stort GC-trafikflöde och vid höga bilhastigheter. Tillräckliga kriterier 
finns i VGU och Trast. Acceptansen för upphöjningar är mycket dålig bland bussförare 
och ganska dålig bland andra motorfordonstrafikanter. Bland politiker är acceptansen 
för upphöjningar blandad.” Det har tillkommit ca 5 upphöjda passager under perioden 
2000–2004 på det kommunala gatunätet i Östersunds kommun. Totalt finns det ca  
10 stycken. Det kommer att anläggas fler efter behov, 1–5 per år. Antalet skall ökas 
enligt ”Plan för trafik i Östersunds kommun.” 

 

Kommunens inställning till ljusreglerad passage 

”Signalreglering av gångpassagen görs vid stora bil- eller gångtrafikmängder, stor andel 
barn och stor andel funktionshindrade.” 

 

Kommunens inställning till separering/reducering av biltrafik i g/c-miljöer 

”GC-trafik skall separeras från biltrafik på huvudgator. GC-tunnlar har anlagts i nya 
exploateringsområden samt i äldre områden där stor GC- och biltrafikmängd finns. 
Kriterier finns i VGU. Biltrafikanterna tycker att det är bra. Vissa gående/cyklande 
tycker det är bra. Vissa tycker det blir en omväg (tunnel, bro). Vissa tycker det känns 
otryggt (tunnel).  Kommunens erfarenheter är att 10–15 % av GC-trafikanterna inte 
använder tunnel när sådan finns.” 

Målsättning då det gäller trafik i centrum är ”att reducera biltrafiken men det ska vara 
tillgängligt”. Medel för att reducera biltrafiken som kommunen satsar på är att stimulera 
kollektivtrafikåkandet så att detta ökar, stimulera cyklandet, öka p-avgifterna och stänga 
av gator för genomfartstrafik. Hittills har det inte skett någon direkt förändring, andelen 
bilåkande är ungefär lika. Reaktionerna från allmänheten är både för och mot. Bilisterna 
är kritiska. Vissa politiska partier är för reducering, vissa tveksamma.” 

 

Kommunens inställning till 30 km/h  

Används vid skolor/förskolor, både på huvudgator och lokalgator och i stadskärnan. 
Åtgärden anser kommunen har givit något ökad säkerhet, men hastighetsgränsens 
efterlevnad är dålig. Åtgärden har givit förbättrad framkomlighet för gående och också 
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något förbättrad framkomlighet för bilister. Yrkesförarna är missnöjda. Gående/barn är 
nöjda. 30 km/h kommer att införas i bostadsområden på lokalgator. 

 

Skellefteå kommun 

Användning av fysiska hastighetsdämpande åtgärder 

Refug används på genomfarter och huvudgator och avsmalning/upphöjning på 
lokalgator. Tillräckliga riktlinjer och kriterier anser kommunen finns då det gäller val 
och utformning av fysisk hastighetsreducerande åtgärd. Acceptansen från allmänheten 
för de hastighetsreducerande åtgärderna är också god. Under perioden 2000–2004 har 
det tillkommit 20 upphöjda passager och i dagsläget finns det totalt 30 stycken och den 
framtida tillväxttakten bedömer kommunen till 2–3 upphöjningar per år. 

Kommunens kommentar till den signalreglerade passagen: ”För att få framkomlighet 
för biltrafiken, men vi har ju fått ärva (av oss själva!) en mängd signalreglerade 
korsningar som tidigare byggdes för trafiksäkerhet i första hand”. 

Kommunens kommentar till separering av g/c-trafik och biltrafik: ”Kommunen har ett 
väl utvecklat separerat gång- och cykelnät med många tunnlar och broar. Vi har inga 
kriterier i siffror utan prioriterar beroende på trafiksituation och miljö.”  

Vilken är kommunens strategi då det gäller biltrafikens tillgänglighet till centrala delar 
av tätorten? ”Ingen sådan strategi finns i dagsläget.” 

 

Kommunens inställning till 30 km/h  

Tidsbegränsad 30 km/h finns vid några skolor, som ligger intill väl trafikerade 
lokalgator samt icke tidsbegränsat vid två smala broar där oskyddade trafikanter samsas 
om utrymme med motorfordon. Apropå acceptansen bland allmänheten för 30 km/h: 
”Vi är ganska sparsamma med begränsning till 30 km/h så vi hör inte så många röster.”  

 

Lunds kommun 

Användning av fysiska hastighetdämpande åtgärder 

”Refug anläggs vid övergångsställen för att förenkla passagen för de gående genom att 
de kan passera gatan i två delar. Avsmalning byggs på platser där passager ligger på 
sträck. Gatubredden dras ner till ett körfält och där är det motiverat anläggs också en 
busskudde. Upphöjning anläggs på olika typer av gator, 96 upphöjda passager har 
tillkommit sedan år 2000. Vi kommer att fortsätta att göra åtgärder däribland upphöjda 
passager enligt vår plan.” 

”Våra principer är tillräckliga för vägledning och kunskapen om detaljutformningen har 
vi. Dessutom har vi stöd i trafiksäkerhetspolitiska mål, att trafiksäkerheten skall öka och 
att oskyddade trafikanter skall prioriteras.” 

”Oskyddade och de flesta bilister har stor acceptans för upphöjda övergångsställen. En 
del bilister uttrycker att det är besvärligt att köra över alla dessa gupp. De flesta politiker 
accepterar också upphöjda övergångsställen. Det kan vi avläsa genom att de ställer sig 
positiva till de åtgärder vi föreslår. När jag som trafikingenjör lägger fram förslag är 
upphöjda övergångsställen/passager korsningar åtgärder som jag gärna föreslår då deras 
effekt är garanterad!” 
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Hur tacklar kommunen problematiken med passage över breda gator? ”Vi har 17 platser 
där det kommer in dubbla körfält mot övergångsställe. Ett har vi byggt bort genom att 
anlägga en rondell med ett inkommande körfält från varje riktning. Vi kommer att höja 
upp ett övergångsställe och behålla båda körfälten av kapacitetsskäl på en annan plats 
under året. Sedan återstår 15 stycken och de ingår i planen så efterhand kommer några 
av dessa att åtgärdas.” 

Hur ser kommunen på signalreglerade passager? ”Vi arbetar för att på sikt ta bort 
friliggande trafiksignaler och ersätta dessa med fartdämpande åtgärder.” 

 

Kommunens inställning till separering/reducering av biltrafik i g/c-miljöer 

”Vi följer egentligen Lugna gatan dvs. 30 där oskyddade trafikanter och bilar blandas 
och 50 där de är åtskilda. Planskildheter anläggs, ca en/år och det brukar vara på platser 
där man bygger ut nya bostadsområden vid större huvudgata och korsningsbehovet 
kommer att öka kraftigt. En annan typ av plats är där oskyddade trafikanter korsar 
genomfartsleder med stora strömmar biltrafik och platserna har i regel varit 
olyckdrabbade.” 

”Man kan komma till Lunds stadskärna med bil men man kan inte passera igenom utan 
man måste köra ut på den inre ringen för att komma till en annan de av staden. Lund 
arbetar med att miljöanpassa sitt transportsystem och då krävs att biltrafiken reduceras. 
Vi bedriver arbetet med LundaMaTs kontinuerligt och kommunen har satsat stora 
resurser på att öka cykeltrafiken och förbättra kollektivtrafiken. Så den politiska viljan 
är mycket god!” 

 

Kommunens inställning till 30 km/h  

”Hastighetsbegränsningen 30 km/tim har främst införts efter att klagomål/önskemål om 
ny hastighetsbegränsning inkommit till kommunen. En utredning har gjorts om ny 
hastighetsbegränsning skall införas eller inte. 30 km/tim har främst införts i bostads-
områden. Vi kombinerar så långt budgeten tillåter fartdämpande åtgärder och införande 
av 30. Säkerheten ökar om man inför 30 km/tim så att det blir trovärdigt dvs. så att man 
håller 30 km/h hela sträckan. Framkomligheten är tillräcklig då hastighetsbegränsningen 
oftast införs i bostadsområden och därmed är de flesta nöjda med beslutet. Det finns så 
klart alltid de som är missnöjda men största delen av kritiken är positiv.” 

Vilken är kommunens strategi då det gäller införandet av 30 km/h och vad kommer att 
hända de närmaste åren? ”Ärendet väcks ofta i ett klagomål om trafiksituationen eller 
ett önskemål om hastighetsbegränsningen 30 km/h. En utredning görs där man tar 
ställning till vad som bör göras (ingenting/införande av 30 km/timme/fysisk 
åtgärd/kombination etc). Eventuellt följer man upp ärendet, mäter hastigheter en tid 
efter införandet och ibland är det aktuellt med fysisk åtgärd. Politiskt sett är man 
positivt inställd till att införa 30 i bostadsområden så förmodligen kommer 30 att införas 
i ytterligare bostadsområden när det inkommer begäran om detta.” 
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Sundsvalls kommun 

Användning av fysiska hastighetsdämpande åtgärder 

”Vi har problem med markförhållandena vilket gör att guppen som utsätts för 
belastningar och vridningar har svårt att behålla rätt form. Det gör att det blir sättningar 
och den tunga trafiken upplever obehag. Ambulansen vill att vi är restriktiva till gupp på 
deras huvudutryckningsnät. Sundsvall är väldigt kuperat och det går inte att välja 
alternativa vägar.” De gupp som anlagts ligger på huvudvägnätet runt själva stenstaden 
samt vid cirkulationsplatser. Det finns totalt ett 30-tal upphöjda övergångsställen på det 
kommunala vägnätet. Andra hastighetsreducerande åtgärder som kommunen satsat på är 
mittrefuger och busskuddar i anslutning till skolor. 

Gående är i huvudsak positiva till upphöjningarna. ”Bilisterna accepterar i stort sett 
endast de som satt sig så att de inte längre är något farthinder. Föräldrar m.m. är i 
huvudsak nöjda med busskuddarna – inga nya önskemål har inkommit från dessa 
platser. Vi har dock fått information om att om man bara kör tillräckligt fort  
60–70 km/tim försvinner effekten av kuddarna. Busstrafiken är mycket nöjd med 
busskuddarna och normalbilisten sänker hastigheten.” 

 

Kommunens inställning till att ljusreglera passagen 

”Vi vill inte ha några friliggande trafiksignaler för gående på sträcka. Det är för stor risk 
att vanebilisterna inte uppmärksammar att en signal slår om till rött. Vi har dock ett par 
sådana. Den plats där vi i dagsläget skulle kunna tänka oss att anordna en trafiksignal 
vid en gångpassage är på Storgatan som används som ”gågata” (skyltad Motorfordons-
trafik förbjuden). Där uppkommer konflikter mellan gående och bussar då Esplanaden 
passeras över en gångpassage. Om vi skulle ha ett oreglerat övergångsställe här skulle 
bussarna som går i linjetrafik få framkomlighetsproblem då det är mycket folk i rörelse. 
Ett reglerat övergångsställe här skulle kunna förtydliga trafiksituationen. Risken finns 
att olycksrisken skulle öka genom att bussarnas hastighet skulle öka när de har grönt 
ljus. ” 

 

Kommunens inställning till separering/reducering av biltrafik i g/c-miljöer 

”För närvarande har vi inga ekonomiska möjligheter till investeringar i gångtunnlar 
och/eller gångbroar. I samband med nyexploateringar tittar vi alltid på dessa 
möjligheter. Tunnlarna eller broarna måste byggas så de blir breda, ljusa och 
genomsiktliga så att nyttjarna törs använda dom. Om dessa behov ej går att uppfylla 
försöker vi göra en bra lösning i plan.” 

 

Kommunens inställning till 30 km/h  

Var och i vilka sammanhang har kommunen infört 30 km/h? ”På huvudvägnätet, på 
speciella platser ex. vid låg och mellanstadieskolor. Ofta är dessa sträckor tidsbe-
gränsade till de tider då det är skol- eller fritidsverksamhet, 30 km/h har införts på vissa 
gator efter påtryckning av boende samt även inom större områden. 

Kommunens erfarenhet: ”30 km/tim på en kortare sträcka längs huvudvägnätet fungerar 
bra men oftast behöver man komplettera med fysiska åtgärder, 30 km/tim på lokalgator 
eller i områden är ganska verkningslöst.”  
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”Problemet är ofta att bashastigheten i tätorten är 50 km/tim. Det finns alltid några 
bilister som upplevs av närboende som fartdårar och hänvisar till att det är 50 km/tim 
som gäller (dom känner nog inte ens till trafikförordningen). Då vill man ha en skylt att 
peka på att det faktiskt är 30 km/tim som gäller. Ett stort problem är de lokalgator som 
byggts på 70-talet och som byggts raka och breda. Där hjälper inga 30 skyltar. Från 
kommunens sida tycker vi att 30 km/tim skyltningen har tappat effekten då polis-
myndigheten för närvarande saknar resurser att utföra övervakningar annat än på 
riksvägnätet och i viss del huvudvägnätet.” 

Vilken är kommunens strategi och vad kommer att hända i den närmaste framtiden? 
”För närvarande tar vi ett ärende i taget och bedömer det efter de gällande 
förhållandena. Vi tittar bl.a. på möjligheterna att sänka bashastigheten till 30 km/tim 
och sedan skylta de gator där det är lämpligt att köra 50 km/tim eller 70 km/tim. Vi 
behöver dock färdigställa en trafiknätsanalys som stöd för dessa idéer.” 

 

Helsingborgs kommun 

Användning av fysiska hastighetsdämpande åtgärder 

Upphöjda övergångsställen finns på uppsamlingsgator och lokalgator (som är 
skolvägar) och inte huvudgatorna eftersom dessa pga. Helsingborgs unika stadskaraktär 
och geografi också har funktion som primära utryckningsvägar som också oftast har 
busstrafik. I dagsläget finns ett 15-tal upphöjda passager. Andra fysiska hastighets-
reducerande åtgärder som man satsar på är kraftiga avsmalningar. ”Vi behöver en bättre 
strategi för hur och var vi ska satsa på dessa åtgärder. Detta kommer att behandlas i det 
reviderade Trafiksäkerhetsprogrammet. Vi har god funktion och förståelse för de få 
upphöjda övergångsställen som vi har.” 

Vad anser kommunen om signalreglerad passage? ”Ej signal vid gångpassagen”. 

Vad anser kommunen om separering av g/c-trafikanter? ”Separering förekommer inte 
lika ofta som tidigare. Några kriterier finns inte utan beslutet i varje fall är unikt.” 

 

Kommunens inställning till 30 km/h  

”Vid skolor har vi tidsbegränsad 30-reglering. Vi har också några del-zoner. Vi har 
oftast korta sträckor för att de ska kännas riktigt motiverat att hålla låg hastighet. I 
samband med zoner har vi inga övergångsställen, vilket saknas av äldre som vill ha en 
särskild anvisad plats.” 

”Helsingborg kommer att revidera befintligt trafiksäkerhetsprogram med åtgärds-
program. Vi kommer att använda den åtgärd som ger mest effekt för investerade 
medel.” 

 

Uppsala kommun 
Antalet upphöjda övergångsställen var cirka 40–50 stycken vid slutet av år 2004. Det 
finns en viss politisk ovilja mot att anlägga upphöjningar. Upphöjningarna finns främst 
på lokalgator. Kommunens uppfattning är att de ger bra hastighetsdämpning, men man 
har fått en del klagomål från förare av utryckningsfordon. Andra hastighetsdämpande 
åtgärder som används är avsmalningar, sidoförskjutningar och mittrefuger, som finns på 
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alla typer av gator. De ger inte samma hastighetsdämpning som vid förhöjning. En del 
klagomål har kommunen fått från cyklister. Det gäller vid avsmalningar. 

Arbete pågår med att ta fram en trafikplan för staden och strategi för innerstaden och 
biltrafikens tillgänglighet till denna. Den beräknas vara klar under våren då man 
förmodligen vet mer om strategin. 

Var och i vilka sammanhang har kommunen infört 30 km/h som hastighetsgräns? 
”Främst på lokalgator och i bostadsområden, ibland i vibrationskänsliga områden. 
Tidsbegränsat vid skolor oavsett typ av gata.” Kommunen har I allmänhet god 
erfarenhet av tillämpandet av 30 km/h. ”Enligt nyligen antagen politisk strategi ska 
enbart lågfartsväg råda i bostadsområden o.d. Tidsbegränsat förbuds-30 enbart vid 
skolor etc.” 

 

Kungsbacka kommun 

Användning av fysiska hastighetsdämpande åtgärder 

Antalet upphöjda obevakade övergångsställen var ett 10-tal vid slutet av år 2004 på det 
kommunala vägnätet i Kungsbacka kommun. Antalet förändrades inte eller marginellt 
under perioden 2000–2004. Kommunen har god erfarenhet av upphöjningarna men de 
uppskattas inte av bilisterna. Andra hastighetsreducerande åtgärder som kommunen 
satsar på är cirkulationer, sidoförskjutningar och refug. Målsättningen vid breda gator är 
att man skall ha en refug mellan varje körfält, alternativt att gångytan är upphöjd. 

Vad är kommunens inställning till signalreglerad passage? ”Vi är oerhört restriktiva. 
Har för närvarande inte någon separat gångsignal.” 

Vad är kommunens inställning till separering av g/c-trafikanterna? ”Vi har en GC-plan 
som genomförs kontinuerligt. Antalet planskilda korsnigar är begränsat. Bättre med en 
säker passage i plan än en planskild som blir så obekväm att den inte används.” 

Vad är kommunens inställning till biltrafik i centrum? ”Målsättningen är att biltrafiken 
skall kunna komma fram, men att fotgängaren har en högre prioritet – politiskt väldigt 
känsligt. Finns delade meningar om bilfria gator i innerstaden, men för närvarande har 
köpmannaföreningens vilja om bilväg fram till varje entré klar majoritet.” 

 

Kommunens inställning till 30 km/h  

”Inom kommunen finns ett stort antal bostadsområden av gammal sommarstugekaraktär 
som de senaste 15–20 åren permanentats. Dessa områden har enskild väghållning men i 
väldigt stor utsträckning LTF med 30 km/h. Inom centralorten där kommunen är 
väghållare är de flesta lokalgatorna fysiskt anpassade till 30 och LTF 30 km/h. På 
huvudvägnätet finns det sträckor förbi skolor där det är LTF 30 mellan 7–19” 

Kommunens erfarenhet  av tillämpningen av 30 km/h är I huvudsak positiv. ”Det tog ett 
par år av irritation från enskilda bilförare, men i dagsläget är det i stort sett accepterat. 
Föräldragrupper kräver 30 i bostadsområde och vid skolor.” 

”Vi har genomfört 30 km/h i stort sett alla de områden, som framgick av trafiknäts-
analysen för tätorten. Möjligen kommer vi att mer systematiskt gå igenom alla övriga 
tätortsdelar, men det är inte säkert. Vi är ju inte väghållare där. Min målsättning är att 
göra någon form av vägplan för varje tätortsdel, inte fullt så ingående som 
trafiknätsanalysen men ändå vägledande.” 
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Nyköpings kommun 

Användning av fysiska hastighetsdämpande åtgärder 

Kommunen har anlagt upphöjningar, som huvudsakligen ligger i bostadsområden och i 
centrum. I dagsläget finns ett 70-tal upphöjda passager på det kommunala vägnätet. 
Under perioden 2000–2004 tillkom ett marginellt antal av dessa.  

”På huvudvägnätet finns idag knappast stöd för att göra gupp. Vägverket har utfört ett 
gupp på en infartsled (väg 52) som fått sådan kritik att man har för avsikt att ta bort 
det!!! Vi har prövat sidoförskjutningar, bussgupp, avsmalningar, mittrefuger. Antalet 
gupp i centrum fick till följd att busstrafiken lades om så att servicen försämrades. 
Framöver kommer bussgupp hellre att användas. Ekonomisk åtstramning och stora krav 
på andra prioriterade åtgärder (tillgänglighet, asfaltsförnyelse, broreparationer m.m.) har 
medfört svårigheter att få resurser för fler gupp.” 

”När det gäller säkerhet kan man knappast se i vårt begränsade urval att guppen har gett 
något direkt utslag i olycksfrekvensen. Däremot upplever många att hastigheten har 
minskat och därmed tryggheten ökat. De tio cirkulationsplatser som byggts i tätorten har 
också bidragit till minskad hastighet på anslutande övergångsställen. Cirkulations-
platserna uppfattas genomgående mycket positiva.” 

Vilken är kommunens inställning till signalreglerade passager?  ”Kommunen vill inte 
anlägga nya trafiksignaler vid övergångsställen.” 

Vilken är kommunens inställning till separering av g/c-trafiken? ”Tunnlar och broar 
anläggs mycket sällan i kommunen. Ingen planskild förbindelse över/under ringleden 
finns.” 

 

Kommunens inställning till 30 km/h  

”30 km/tim har införts i centrum, vid alla skolor utom på landsbygden månd–fred  
7–17.30 samt i vissa bostadsområden. Vissa grupper har varit missnöjda med att man 
inte fått skarpt 30. I övrig har de flesta varit nöjda. Vi arbetar vidare med att införa 
skarpt 30 i alla bostadsområden (kombinerat med fysiska ombyggnader) i enlighet med 
trafiknätsanalysen.” 

 

Mönsterås kommun 

Användning av fysiska hastighetsdämpande åtgärder 

”I första hand tänker vi oss avsmalningar eller plattågupp och knappast alls sido-
förskjutningar. Det senare därför att vi tror att man tappar koncentrationen vid 
bilkörningen och det går åt en längre sträcka gata till utförandet. De upphöjda 
övergångsställena förekommer både på lokalgator och mindre huvudgator men i senare 
fallet utformade att klara den tyngre trafiken.” 

”Strategin är att säkra viktiga och frekventa GC-stråk. I övrigt så brukar kommunen 
använda framförallt vid skolor en hastighetsbegränsning till 30 km/tim med ibland 
förhöjda övergångsställen. Vid skolor och liknande platser tycks hastighetsgränsen 
30 km/tim respekteras mera.” 
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”På en huvudgata med lågt förhöjda övergångsställen har vi haft goda erfarenheter och 
sedan en lång tid inga klagomål.” Generellt sett är också erfarenheterna goda och det 
har inte varit några särskilda klagomål. 

 

Kommunens inställning till 30 km/h  

”30 km/h används mest vid skolor och tiderna är ofta satta till klockan 7–17 vardagar. 
Kommunens erfarenheter är goda med 30 km/h över lag, men i ett område med en 
längre sträcka har det förekommit klagomål. Gränsen tycks gå mellan familjer med små 
barn och övriga som pendlare. Säkerheten är utan tvekan bättre. Kommunens strategi 
för 30 km/h kommer i stort att grunda sig på fördjupning av vår nätanalys samt behovet 
av hastighetssänkningar i samband med ombyggnader av gator i centrum. Nätanalysen 
bygger i sin tur på i vilken omfattning det finns blandtrafik och oskyddade trafikanter 
utan separation.” 

 

Söderhamns kommun 

Användning av fysiska hastighetsdämpande åtgärder 

”Strategin som vi i kommunen har är att platser utanför skolor och primära stråk ska 
prioriteras vad gäller hastighetsreducerande åtgärder.” 

På det kommunala vägnätet i Söderhamns kommun fanns vid slutet av år 2004 fyra 
upphöjda övergångsställen. Att fler inte anlagts berodde enligt kommunen på en 
kombination av dålig ekonomi och att under perioden 2000 och framåt var kommunens 
om- och nybyggnationer i gatumiljön väldigt låg. I övrigt har kommunen satsat på 
cirkulationsplatser, fem stycken sådana finns, som bland annat hastighetsreducerande 
åtgärd.  De fyra upphöjda övergångsställena är belägna på huvudgata i anslutningarna 
till en av cirkulationsplatserna. Att upphöjningarna ger hög säkerhet är helt klart enligt 
kommunen. En missnöjd grupp är bussförarna som upplever framkomligheten som 
dålig. I övrigt har kommunen inte fått några större klagomål.  
”I vissa fall på gator med vägbredd upp till 8–8,5 meter så har kommunen börjat att 
prova timglasprincipen. På bredare gator som i regel är huvudgator så försöker vi 
anlägga refuger.” Erfarenheterna av dessa åtgärder är positiva vad gäller säkerhet och 
framkomlighet.  
Vilken är kommunens inställning till signalreglerade passager? ”I princip försöker vi att 
få bort de flesta trafiksignaler vi kan för att ersätta med avsmalningar, sidoförskjut-
ningar etc. dels för att minska driftkostnader men också för att minska stopp i trafiken.” 

Vilken är kommunens inställning till separering av g/c-trafiken och reducering av 
biltrafik i centrala delar? ”I möjligaste mån försöker vi att smalna av våra bredaste gator 
som har bredder på uppemot 10 meter, till 6,5 meter och separat g/c-väg. Tunnlar och 
broar är inte aktuellt just nu över några kommunala gator, däremot så finns tunnlar som 
en stark önskan under vissa Vägverksvägar. I dagsläget med den utflyttade centrum-
handeln så ser vi inget större problem med biltrafik i centrum, vi försöker snarare att 
sprida trafiken på olika gator genom färre förbud och enkelriktningar. Den politiska 
viljan i Söderhamn just nu är att vända den negativa befolkningsprognosen genom att 
vara öppen mot företagare och köpmän. I och med det så är man restriktiv mot förbud i 
allmänhet.” 
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Kommunens inställning till 30 km/h  

”Prioriteringen är vid skolor så att bilisten ska veta att när denne ser en 30 km/h-skylt så 
finns där en skola. Men det finns även lokalgator i bostadsområden med skyltad 
30 km/h sedan tidigare beslut. Tidsbegränsningen ska vara 7–17 vid skolor har vi 
bestämt. Strategin är även att i fortsättningen ha dessa 30-skyltar endast vid skolor. Det 
vi eventuellt kommer att diskutera vidare är om stora skolvägsstråk ska skyltas 
30km/h.” Kommunen har enbart positiva erfarenheter av att använda 30-skylten. ”Ett 
problem som ändå finns är att polisens möjlighet att bevaka dessa 30 km/h sträckor är 
små.” 

 
5.7 Kommunernas trafiksäkerhetsproblem 
Vilka är trafiksäkerhetsproblemen inom kommunen? Vilka grupper drabbas hårdast, hur 
är situationen på lokalgatunätet, på huvudgatunätet, på genomfartsgator etc.? Hur ser 
situationen ut för gående och cyklister? Svaren i detta avsnitt refererar till fråga A i 
bilaga1.  

Umeå kommun: ”Den mest drabbade gruppen är cyklister. Flertalet olyckor sker på 
huvudgatunätet inklusive genomfartsgator. Singelolyckor med cykel är vanligaste 
olyckstypen. I centrum är upphinnandeolyckor med bil vanliga, särskilt vid trafikljus. 
Eftersom vi vill minska biltrafiken vill vi satsa på att fler ska cykla. Samtidigt måste vi 
då öka säkerheten för cyklister, så att inte även olyckor med den gruppen ökar.” 

Malmö stad: ”De stora trafiksäkerhetsproblemen i Malmö rör framförallt oskyddade 
trafikanter som gående och cyklande. Ett stort problem är singelolyckor, framförallt 
gäller detta gående. De flesta svåra kollisionsolyckor inträffar på Malmös huvudgator, 
och då framförallt på 4-fältiga huvudgator. Dessa står för 8 % av gatulängden i Malmö 
men här skadas omkring 40 % av alla fotgängare i kollisionsolyckor, framförallt i 
korsningar eller på obevakade övergångsställen.” 

Falköpings kommun: ”De största problemen finns på de huvudgator och genomfarts-
gator där många skolbarn passerar. Hastigheterna på lokalgatorna är ofta för höga trots 
att flera områden är 30-zoner. Vi har också på senare år fått problem med s.k. street 
racing, ungdomar som använder gatorna som arena för fortkörning och tävling, 
mestadels kvällar och nätter.” 

Jönköpings kommun: ”Oj vilken fråga. Rent spontant så tycker jag att vi har mest 
problem med cyklister. Våra medborgare upplever en stor oro när det gäller säkerheten 
för barn. De svårare olyckorna är inte så vanliga och oftast av mycket varierande art. 
Om det skulle vara intressant så kan vi återkomma när vi får mera uttömlig statistik från 
räddningstjänsten.” 

Järfälla kommun: ”70 % av personskadeolyckorna inträffar på huvudvägnätet, 10 % 
på rena bostadsgator. Resterande 20 % inträffar på uppsamlingsvägar, industrivägar och 
gång- och cykelvägar. Vanligaste förekommande olyckstyp är kollision mellan 
korsande trafik. Allvarligaste olyckstypen är bil-oskyddad trafikant. I medel har vi haft 
ca 12 cykel- eller mopedolyckor och ca 5 gåendeolyckor per år de senaste fem åren.” 

Norrtälje kommun: ”Mest utsatta på det kommunala vägnätet är de oskyddade 
trafikanterna. Ett stort problem är alla skolbarn som passerar större huvudgator. På vissa 
huvudgator passerar även tung trafik. Ett trafiksäkerhetsproblem på det lokala gatunätet 
är att det inte finns gångbanor utbyggt i alla bostadsområden. Ett stort 
trafiksäkerhetsproblem i kommunen är annars alla de skolbarn som går längs 
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landsvägarna och står och väntar på bussen invid dåligt utbyggda busshållsplatser för att 
komma till skolan med skolskjutsen. Detta problem gäller dock inte det kommunala 
vägnätet.” 

Luleå kommun: ”Så här skrev jag som sammanfattning internt för 2004. Som du kan 
se handlar problemen utifrån Nollvisionen (färre dödade och svårt skadade) om att 
minska gående och cykel singel. I statistiken för Luleå kommun finns både olyckor på 
det kommunala och statliga vägnätet med. Under 2003 blev 122 personer svårt skadade 
(inlagd på sjukhus) och sex omkom. 6 av 10 skadade personer var oskyddade trafikanter 
(gående, cyklister eller mopedister) där äldre (över 65 år) är överrepresenterade. Den 
absolut vanligaste orsaken till olyckan bland de oskyddade var en singelolycka. Man 
halkade omkull eller cyklade omkull. 30 av personerna hade polisen kännedom om.” 

”För 2004 är siffrorna oklara. Polisrapporter finns till och med oktober och sjukhus-
uppgifter fram till juni månad. Landstinget som ansvarar för sjukhusuppgifterna har tills 
vidare lagt sitt arbete på is beroende på oklarhet med vissa sekretessuppgifter. 
Tendensen är dock den samma, det är oskyddade trafikanter i singelolyckor som utgör 
en stor andel av de svårt skadade personerna.” 

Lerums kommun: ”Cykelolyckor sker lite överallt. Allvarliga fotgängarolyckor sker 
vid passage av huvudvägnätet eller vid backningsolyckor på parkeringar och dylikt. 
Allvarliga bilolyckor i stort sett bara på huvudvägnätet.” 

”Upplevda trafiksäkerhetsproblem: Boende i bostadsområden är mest oroliga för sin 
närmiljö inne i lugna bostadsområden. Där görs nu mycket hastighetsdämpande åtgärder 
av trygghetsskäl (och inte av verkliga trafiksäkerhetsskäl).” 

Härnösands kommun: ”Endast 2 infarter in mot centrum via 2 broar med 10 resp. 
16 tusen fordon per dygn gör att dom också är mest olycksdrabbade även för oskyddade 
trafikanter.” 

Skellefteå kommun: ”Gång- och cykelpassager i centrum med två körfält i samma 
riktning med stort flöde. Här har vi inte några allvarliga olyckor men vi ser stora risker. 
Gång- och cykelpassager i perifera stadsdelar där färdhastigheten är >=50 km/h. Inga 
olyckor (ännu). Korsande kurser bil/bil vid några genomfartsgator, >=70 km/h. 
Olycksdrabbade korsningar. Ingen speciell grupp är hårt drabbad. Flest problem på 
huvudgatunätet och genomfarterna.” 

Lunds kommun: ”Under föregående femårsperiod dödades och skadades 92,8 oskyd-
dade trafikanter i medeltal per år. Under 2004 (1 november 2003–1 november 2004) var 
motsvarande siffra 105. Detta innebär en ökning med 13 procent. Ökningen ligger 
främst hos mopedisterna där antalet ökade från 0,2 till 1. Antalet svårt skadade har ökat 
från 0,6 till 3 och antalet lindrigt skadade har ökat från 4,8 till 11.” 

”Under föregående femårsperiod var antalet dödade eller svårt skadade 51,4 per år. För 
2004 (1 november 2003–1 november 2004) var motsvarande siffra 51. Detta innebär en 
minskning med 0,78 procent. Detta är siffror för de dödade och svårt skadade, men 
skulle man titta på antalet lindrigt skadade inom kommunen så har dessa ökat väsentligt 
från 217 till 240 personer. Ökningen ligger på det statliga vägnätet.” 

”Vi översänder en trafikolycksrapport från 2003 där trafikolycksläget beskrivs 
ingående. 

När det gäller övergångsställen har förvaltningen tagit fram en åtgärdsplan för 
övergångsställen i det kommunala vägnätet och denna har sedan beslutats i tekniska 
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nämnden. Åtgärdsplanen sträcker sig över 10 år och en miljon kronor avsätts per år till 
förbättringar av övergångsställen. Bifogar även dessa två dokument.” 

Sundsvalls kommun: ”En anledning till att Sundsvalls Kommun redovisar ett stort 
antal svårt skadade är att polismyndigheten i Västernorrlands län har haft ett felaktigt 
redovisningssätt för svårt skadade. Det finns klara regler för vad som är en svår 
skadeföljd, men under en tidsperiod har Polismyndigheten i Västernorrlands län 
registrerat olyckor i Sundsvall, Timrå och Ånge som svåra skadeföljder om de 
inblandade personerna förts från olycksplatsen i ambulans. I flera av dessa s.k. svåra 
olyckor har den inblandade kunnat lämna sjukhuset direkt efter omplåstring.” 

”Men förutom detta har vi trafiksäkerhetsproblem. På lokalnätet är problemen speciellt 
tydliga för de oskyddade trafikanterna. Enligt den lokala ordningsstadgan har fastighets-
ägarna ansvar för att trottoarerna eller gångytan utanför den egna fastigheten. Det gör att 
standarden skiftar mycket. Sandningsansvaret ligger också på fastighetsägaren. När man 
tvingas åtgärda trottoarer i bostadsområdena tas de oftast bort för ett förenkla väghåll-
ningen. Det gör att de oskyddade trafikanterna blir utan ”eget” utrymme och att 
hastigheterna på gatorna ökar. På huvudvägnätet arbetar vi med att bygga ut 
cykelvägnätet samt att förbättra passagerna.”   

Helsingborgs stad: ”Enligt vår STRADA registrerades ungefär lika många skador 
under åren 1999–2003, men det som är oroväckande är att andelen svårt skadade 
tenderar att öka. Helsingborgs speciella karaktär med hänsyn till geografi som geologi 
utgör viktiga förutsättningar för hur trafiksystemet ska se ut. Den långsträckta 
bebyggelsen utmed den långa kustremsan i väst och den kraftiga kustnära lutningen åt 
öst begränsar både antalet möjliga trafikleder i nord-sydlig riktning och antalet passager 
uppför landborgen. Transporter utgör en av de viktigaste näringarna i staden vilket 
också sätter sina spår i både positiv och negativ bemärkelse.” 

”Helsingborg har 3 betydande stråk genom staden, Järnvägsgatan/Drottninggatan, 
Stenbocks-gatan och Österleden. De oskyddade trafikanterna drabbas mest och inom 
denna grupp är det framför allt cyklisterna som skadas svårt, men även andelen svårt 
skadade fotgängare ökade 2003 jämfört med snittet 1999–2002. I åldersgruppen  
20–29 år skadas man mest i bil. Andelen skadade mopedister har också ökat markant. 
Gällande de svårt skadade fotgängarna och cyklisterna tyder de flesta på bristande 
underhåll, vilket kommer att bli en av de största trafiksäkerhetsutmaningarna för 
kommunerna.” 

Uppsala kommun: ”Cyklister i blandtrafik med motorfordon, få 30-områden och 
skolor invid huvudgator. Cyklister hårdast drabbade grupp.” 

Nyköpings kommun: ”Huvuddelen av trafikolyckorna sker på huvudvägnätet. Av 
materialet framgår att spridningen i ålder är stor. Möjligen kan man urskilja en övervikt 
av åldrarna 15–25 år och över 65 år.” 

Mönsterås kommun: ”Hittills har de större vägarna som E22 och rv 34 samt några 
länsvägar svarat för de allvarligaste olyckorna i kommunen. Sedan vajerräcken 
tillkommit på E22 har en betydande minskning skett vad gäller dödsolyckor och 
allvarligt skadade det sista året. De drabbade har varit ifrån skolåldern och uppåt. I den 
största tätorten Mönsterås har Vägverket Konsult gjort en nätanalys som ligger till 
grund för det fortsatta arbetet med trafiksäkerheten. Inne i tätorten finns i analysen stora 
områden som är föreslagna som 30 km/h-områden. På E22 och i första hand länsväg 
641 där numera en omfattande lastbilstrafik till Södra cells massafabrik utgör 
trafikrisker. Lokalgatunätet är ur trafiksäkerhetssynpunkt på standardnivå.” 

VTI notat 17-2006 83 



 

Söderhamns kommun: ”För att generalisera lite är en stor del av trafiksäkerhets-
problemet (enligt oss i Söderhamn), att trafikflödet är för lågt och i och med det så får vi 
betydande höga hastigheter som följd. De grupper som vi försöker värna mest om är 
äldre samt skolbarn. I och med att hastigheterna många gånger är relativt höga så finns 
ett problem även utefter lokalgatunätet. På huvudgatunätet finns i regel separata 
gångbanor och GC-vägar så där planerar vi bara för olika former av passager.” 

 
5.8 Svar från nämnder 
Frågor sändes ut till trafiknämnder eller motsvarande i 15 kommuner. Svar erhölls från 
8 av dessa. Frågorna gällde vilken policy nämnden har antagit då det gäller att förse 
gångpassagen med obevakat övergångsställe och då det gäller att anlägga ordnad 
gångpassage utan övergångsställe. Av intresse har då bland annat varit att ta del av de 
skäl som legat bakom och de intentioner nämnden har då det gäller borttagande av 
obevakade övergångsställen och motsvarande då det gäller att behålla eller nyanlägga 
obevakade övergångsställen – se bilaga 4 a.  

De svar som nämnderna avgivit om inriktning och intentioner etc. speglas väl i de svar 
som gatukontoren eller motsvarande givit då det gäller den tillämpade delen dvs. hur 
man praktiskt tagit sig an övergångsställen och gångpassager. Några av nämnderna 
refererar till en gång/cykelplan som nämnden antagit om som tjänar som utgångspunkt 
för arbetet g/c-passagerna. En av kommunerna, Eskilstuna, hade just antagit en policy 
för övergångsställen – se bilaga 4 b. Det framhålls också från några av nämnderna att 
nämnden sällan fördjupar sig på detaljnivå om frågeställningar som rör trafiksäkerheten. 
En central uppgift för nämnden är att arbeta med målen för trafiksäkerhetsarbetet och 
vad man vill uppnå med sitt arbete. Det operativa arbetet delegeras till kommunens 
tjänstemän. Förhållandet kan exemplifieras med det svar Tekniska nämnden i Umeå 
avgav genom in ordförande:  

”Vår huvuduppgift är att arbeta med målen för trafiksäkerhetsarbetet. Vad vill vi uppnå 
med arbetet? Utifrån detta väljer våra tjänstemän metoder/verktyg att nå fram till målen. 
Ett exempel är att nämnden sätter upp målen för hälsoförlusterna i trafiken. Vi tar alltså 
inte ställning till enskilda övergångsställens utformning och placering. I det 
förberedande arbetet förs dock en vägledande politisk diskussion om vägvalet. Det 
händer också att tjänstemännen för upp ärenden som förväntas ha ett stort allmän-
intresse eller är av policykaraktär till nämnden för beslut. Det kan t.ex. handla om 
diskussioner om acceptans kring olika trafiksäkerhetsåtgärder eller försöksverksamhet 
med vissa åtgärder (t.ex. 30-zoner).”  
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6 Svar från Vägverksregioner 
6.1 Sammanfattning 
Svar erhölls från 6 av de 7 regionerna. Svar saknas från region Väst. Antalet obevakade 
övergångsställen som togs bort på det statliga vägnätet under perioden 2000 och 2003 
varierar mellan regionerna. Regionerna Mitt och VSÖ tog bort cirka 1/3 medan region 
Norr enbart tog bort ett mindre antal av de obevakade övergångsställena. Övriga  
3 regioner tog bort runt 15 % av de obevakade övergångsställena. 

Regionerna har över lag inventerat sitt innehav av övergångsställen. Denna information 
har legat till grund för ytterligare ställningstaganden då det gäller att ta bort övergångs-
ställen och för att vidta säkerhetsförbättrande åtgärder. Den prioriterade inriktningen har 
varit att ta bort obevakade övergångsställen på 70-sträckor alternativt behålla 
övergångsstället och ändra hastighetsgränsen till 50 km/h med eventuell komplettering 
med fysisk åtgärd. Vidare har den prioriterade inriktningen varit att ta bort eller åtgärda 
obevakade övergångsställen över breda gator, gator med fler än ett körfält i samma 
riktning. Den relaterade Lundastudien har varit en utgångspunkt och ett incitament i 
arbetet med att ta bort övergångsställen eller som VSÖ uttryckte det ”Grundargumentet 
för att ta bort ett övergångsställe var och är fortfarande att om det inte finns framkom-
lighetsskäl att ha kvar ett övergångsställe så är det säkrare att ta bort det”. 

Trafikanternas reaktion på borttagandet av obevakade övergångsställen har ofta varit 
starkt negativ, vilket har fått regionerna att ligga lågt då det gäller att ta bort ytterligare 
övergångsställen. Den negativa reaktionen har i ett antal fall medfört att regionen 
återställt en del borttagna obevakade övergångsställen. Region Skåne sammanfattade 
sina erfarenheter på följande sätt: ”När vi tagit bort ett antal övergångsställen fick vi 
kraftiga reaktioner från boende i byarna. Vi bedömde då att det inte var värt all denna 
negativa PR för Vägverket då vi inte kunde påvisa att trafiksäkerheten skulle öka vid 
borttagningen. (Vi använde LTH:s utredning som argument, vilken pekar på att riskerna 
är ca 2,5–3 ggr så stor att passera en väg på ett övergångsställe som att passera utan).” 
Strategin då det gällde att ta bort obevakade övergångsställande kom i realiteten att 
handla mycket om att söka minimera negativ opinion från allmänheten. 

De riktlinjer som fanns för bedömning om ett övergångsställe skulle behållas eller ej 
eller om ett övergångsställe skulle anläggas tyckte man i allmänhet var knapphändiga 
och inte tillräckliga. ”Det hade varit en klar styrka om formella kriterier funnits och om 
Vägverket genomfört en rikstäckande info om dessa! Exempelvis där trafikflödet 
understiger x Ådt ska ögst tas bort om inte....” Dokument som regionerna använde sig 
av var Säkra gångpassagen och Lugna gatan. VSÖ och VMN tog fram egna riktlinjer. 

Uppfattningen om den ordnade passagen utan övergångsställe är att den fungerar bra 
som komplement till det obevakade övergångsstället. ”Enligt VMN:s riktlinjer bör den 
ordnade gångpassagen utan övergångsställe användas när det inte är så stort passage-
behov och om det inte är hög andel barn, äldre eller funktionshindrade. Kort sagt där det 
finns ett passagebehov men där det inte är motiverat med ett övergångsställe. Den är 
lämplig på 70-vägar, i landsbygd/glesbygd och i tätorter vid litet passagebehov. Den bör 
inte ha kraftfulla fysiska åtgärder då detta endast bör förekomma vid övergångsställen 
(se bifogade riktlinjer).” Ett problem med den ordnade gångpassagen utan övergångs-
ställe är att trafikanterna ofta inte riktigt vet vilka regler som gäller och att trafikanterna 
ofta likställer den med obevakat övergångsställe.  

På frågan om kommun och region hade samma synsätt och riktlinjer då det gällde 
borttagandet av obevakade övergångsställen verkade uppfattningen vara att synsättet 
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skiljde sig en del. ”Det rådde och råder fortfarande stor olikhet mellan regionen och 
kommunerna. Vi kan se följden av detta, vilket inte är bra, i många orter där alla 
övergångsställen är borttagna eller ombyggda till ordnade gångpassager på det statliga 
vägnätet men på det kommunala vägnätet finns samtliga övergångsställen kvar 
oberoende om det passerar någon eller inte. Det finns kommuner i regionen där 
politikerna har beslutat att inga övergångsställen skall tas bort.” Kommun och region 
var dock eniga om att obevakade övergångsställen på 70-sträcka var angelägna att ta 
bort. 

En något bättre samstämmighet mellan region och kommun ansåg man förelåg då det 
gällde utformningen av gångpassagen (med eller utan övergångsställe). I grunden rör 
det som sig om samma grundläggande kriterier. Även om tillämpningen kan skilja sig åt 
något som i det svar som region Mälardalen gav: ”Budskapet i samband med regel-
ändringen år 2000 om att obevakade övergångsställen är farliga och ger falsk trygghet 
gjorde att en del kommuner byggde många ordnade gångpassager utan övergångsställe, 
även på platser med fysiska åtgärder och mycket gående. Passager som enligt VMN:s 
nya riktlinjer borde vara övergångsställen.” 

På frågan om det rådde samstämmighet i mellan regionerna då det gällde utformningen 
av gångpassagen och synen på denna blev svaret negativt. ”Jag måste erkänna att 
kunskapen om andra regioners arbete med övergångsställen är låg. Någon samordning 
mellan regionerna har inte genomförts. En spontan reaktion är att vi inte har jobbat på 
ett liktydigt sätt när man ser hur det ser ut i andra regioner. Jag tänker då främst på 
platser där man fortfarande har kvar övergångsställen.” 

 
6.2 Regionernas svar 
6.2.1 Region Sydöst 
Resultat från regionens databas gällande övergångsställen 
Resultaten är framtagna av VTI från VV Region Sydösts databas gällande 
gångpassager-/övergångsställen på det statliga vägnätet i regionen. De resultat som 
redovisas bör betraktas som grova och är ytterst tolkningar av VTI.  

Totalt fanns det 1 126 obevakade övergångsställen (vid början av år 2000) på det 
statliga vägnätet i VSÖ. 

Totalt togs 32 % av de obevakade övergångsställen bort och 31 % blev föremål för 
åtgärder. 

Andelen obevakade övergångsställen som togs bort varierade mellan kommunerna i 
regionen, exempelvis togs 56 % bort på det statliga vägnätet i Karlskrona kommun 
medan enbart 4 % togs bort på det statliga vägnätet i Alvesta kommun och 10 % i 
Norrköpings kommun. 
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Tabell 1 Antal obevakade övergångsställen på statliga vägar i kommunerna i VV Reg 
Sydöst. 

Borttagna 

under år 2000– 
Föremål för åtgärd 

under år 2000– 

Kommun 

Ca antal vid 

början av år 
1999 Antal Procent Antal Procent 

Ca antal i 
nuläget 

Alvesta 25 1 4 6 24 24

Aneby 42 12 29 28 67 30

Borgholm 27 13 48 8 30 14

Boxholm 6 2 33 3 50 4

Eksjö 24 13 54 2 8 11

Emmaboda 12 6 50 0 0 6

Finspång 18 2 11 7 39 16

Gislaved 31 9 29 16 52 22

Gnosjö 1 1 100 0 0 0

Habo 21 10 48 1 5 11

Hultsfred 34 16 47 2 6 18

Högsby 33 8 24 6 18 25

Jönköping 25 13 52 0 0 12

Kalmar 21 9 43 4 19 12

Karlshamn 55 24 44 16 29 31

Karlskrona 59 33 56 13 22 26

Kinda 22 3 14 13 59 19

Lessebo 11 0 0 7 64 11

Linköping 22 2 9 5 23 20

Ljungby 7 0 0 0 0 7

Markaryd 37 4 11 10 27 33

Mjölby 13 2 15 11 85 11

Motala 52 12 23 34 65 40

Mullsjö 14 7 50 1 7 7

Mönsterås 35 7 20 10 29 28

Mörbylånga 37 15 41 7 19 22

Norrköping 31 3 10 10 32 28

Nybro 10 4 40 0 0 6

Nässjö 10 5 50 6 60 5

Olofström 24 17 71 2 8 7

Oskarshamn 15 10 67 0 0 5

Ronneby 28 17 61 5 18 11

Sävsjö 13 5 38 7 54 8

Söderköping 12 0 0 0 0 12

Sölvesborg 29 9 31 12 41 20
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Tingsryd 24 4 17 12 50 20

Torsås 29 10 34 16 55 19

Tranås 9 2 22 6 67 7

Uppvidinge 13 3 23 3 23 10

Vadstena 12 0 0 12 100 12

Vaggeryd 26 1 4 19 73 25

Valdemarsvik 16 3 19 1 6 13

Vetlanda 21 13 62 3 14 8

Vimmerby 13 4 31 0 0 9

Värnamo 19 10 53 5 26 9

Västervik 36 10 28 6 17 26

Växjö 14 1 7 5 36 13

Ydre 5 0 0 2 40 5

Åtvidaberg 11 0 0 0 0 11

Älmhult 11 2 18 2 18 9

Ödeshög 11 2 18 5 45 9

Totalt 1126 359 32 349 31 767

 

Svar från region VSÖ på frågepunkterna 
Frågorna har besvarats av Stefan Johansson, VSÖ. 

Var, varför och i vilka sammanhang tog regionen bort obevakade övergångsställen - 
vilka orsaker/argument låg/ligger bakom besluten? Hade regionen för avsikt att ta bort 
fler än de som togs bort? Varför fullföljde man i så fall inte den avsikten?   

Svar: ”I arbetet med vår översyn av obevakade övergångsställen (ÖG) på det statliga 
vägnätet har vi upprättat och följt inriktningsdokument, se bilaga 1–3. Vi började under 
1999 med att dokumentera alla ÖG i regionen, ca 1 200 st., och lägga in alla dessa 
uppgifter i en databas, som vi fortlöpande har försökt revidera allt eftersom åtgärder har 
utförts. I dagsläget är det bara F-läns uppgifter i basen som är någorlunda uppdaterade. 
Vi har för avsikt att under sommaren (2005) försöka få hjälp att uppdatera hela basen av 
några ”sommarpraktikanter”. 

”Under hösten 1999 och fram till 1 maj 2000 inriktades arbetet på att få bort alla ÖG på 
70-sträckor eller få hastigheten sänkt till 50 km/tim om ÖG skulle vara kvar. Jag tror att 
vi lyckades ordna så att vi inte hade några ÖG på vägar med 70 km/tim till 1/5 2000. Vi 
prioriterade också platser med fler än ett körfält i samma riktning och flertalet av dessa 
platser åtgärdades under år 2000.” 

”Grundargumentet för att ta bort ett ÖG var och är fortfarande att om det inte finns 
framkomlighetsskäl att ha kvar ett ÖG så är det ”säkrare” att ta bort det.” 

”Vi hade för avsikt att ta bort fler ÖG än de som togs bort, men i vissa kommuner var 
insikten om problemen vid ÖG mycket låg och vid våra samråd med kommunerna så 
framfördes kritik mot att vi föreslog att ta bort ÖG på vissa platser. Vi har valt att utföra 
arbetet i samråd med kommunerna och i flera fall har vi tagit det lugnt och inväntat 
”rätt” tillfälle med att få bort de ÖG som vi vill ha bort (kan t.ex. vara vid ombyggnad 
av en vägsträcka till miljöprioriterad genomfart eller vid beläggningsåtgärder).” 
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Har formella kriterier eller riktlinjer kunnat användas för att välja ut övergångsställen 
som skulle tas eller fanns inte tillräckligt underlag. Vad saknades i så fall och vad 
skulle kunna göras bättre? 

Svar: ”Ja, se bifogade inriktningsdokument. I början innan vi fick ”Riktlinjer för 
övergångs-ställen” där riktvärden för bedömning av om ett ÖG skall behållas eller 
anläggas var valet av ÖG svårare.” 

 

Vilka reaktioner har regionen fått från trafikanterna då det gäller borttagandet av 
obevakade övergångsställen – exempelvis från vissa grupper som äldre och 
funktionshindrade? Vilka är de egna erfarenheterna? 

Svar: ”Det har varit förhållandevis få reaktioner, mest från barnfamiljer, skolpersonal 
och äldreorganisationer. Jag tror att detta beror på att vi har bemödat oss med att 
kommunicera våra åtgärder innan vi t ex har tagit bort ett ÖG. I flera fall där vi har fått 
kritik för att vi tagit bort ett ÖG så har vi byggt om till ordnade gångpassager, vilket har 
uppskattats av de klagande. I några få fall har vi efter noggrannare passage/trafikräkning 
återskapat ÖG.” 

 

Finns det tillräckliga riktlinjer för att avgöra om ett obevakat övergångsställe behövs? 
Vad är regionens praxis i detta fall? Använder man egna framtagna riktlinjer eller 
annat - vad i så fall? Om inte tillräckliga riktlinjer eller kriterier finns vad kan göras 
bättre? Vilken är regionens erfarenhet då det gäller trafikanternas behov av obevakat 
övergångsställe – uttrycker exempelvis vissa grupper större behov än andra? Var och i 
vilket sammanhang ger regionen hög prioritering åt obevakat övergångsställe?  

Svar: ”Se bif. inriktningsdokument. Skolvägar ges i allmänhet högst prioritet och det är, 
som tidigare nämnts från föräldrar till skolbarn och från skolpersonal som mer än andra 
uttrycker behov av ÖG.” 

 

Vad hände med de platser där övergångsställena togs bort – gjordes om till ordnad 
passage utan övergångsställe, ingenting förändrades etc. Behöll man exempelvis refug 
om sådan fanns eller anlades kanske sådan? 

Svar: ”I flertalet fall gjordes ingen åtgärd mer än att ta bort ÖG. Där refuger förekom så 
har dessa lämnats kvar och i flera fall har platsen byggts om till en ordnad gångpassage 
med avsmalning av vägen eller i ett mindre fall har vi lagt ut vägkuddar. Det sistnämnda 
fallet har varit på platser som berör skolvägar där passagen används särskilt mycket 
under morgon och eftermiddag.” 

 

Rådde det samstämmighet mellan regionen och kommunerna inom regionen då det 
gäller borttagandet av obevakade övergångsställen – användes gemensamt synsätt, 
samma riktlinjer, samma målsättning. Tog exempelvis Karlskrona kommun (i likhet med 
vad som skedde på det statliga vägnätet i kommunen) också bort många obevakade 
övergångsställen på sitt vägnät? 

Svar: ”Det rådde och råder fortfarande stor olikhet mellan regionen och kommunerna. 
Vi kan se följden av detta, vilket inte är bra, i många orter där alla ÖG är borttagna eller 
ombyggda till ordnade gångpassager utan övergångsställe på det statliga vägnätet men 
på det kommunala vägnätet finns samtliga ÖG kvar oberoende om det passerar någon 
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eller inte. Det finns kommuner i regionen där politikerna har beslutat att inga ÖG skall 
tas bort. Karlskrona kommun tog bort vissa ÖG men inte i samma utsträckning som 
VSÖ.” 

 

Vilken är regionens inställning till den ordnade gångpassagen utan övergångsställe? I 
vilken omfattning används den?  

Svar: ”Vi tycker en ordnad gångpassage utan övergångsställe är bra på de platser där vi 
har många passager över vägen på ett samlat ställe, men antalet passerande på 
maxtimman uppfyller inte kraven på ett ÖG.” 

 

Finns det formella riktlinjer för när, var och i vilket sammanhang den ordnade 
passagen utan övergångsställe bör användas – om inte vad saknas och vad kan göras 
bättre. Har regionen arbetat fram egna riktlinjer? 

Svar: ”Ja, se i bif. riktlinjer.” 

 

Vad är regionens uppfattning och erfarenhet av den ordnade gångpassagen utan 
övergångsställe kontra det obevakade övergångsstället med avseende på säkerheten, 
framkomligheten, tydligheten och trafikanternas acceptans? I vilket sammanhang satsar 
regionen på obevakat övergångsställe och i vilket sammanhang satsar man på den 
ordnade gångpassagen utan övergångsställe? 

Svar: ”Rätt utformat fungerar det mycket bra med avseende på säkerhet, framkomlighet 
mm. Se bif. riktlinjer” 

 

Hur många ordnade passager utan övergångsställe finns det uppskattningsvis på det 
statliga vägnätet i regionen? 

Svar: ”Vi har inga uppgifter på detta, men om du med ordnad gångpassage tar med 
platser med refug och andra åtgärder så finns det ett relativt stort antal (mer än 100).” 

 

Gäller samstämmighet mer generellt mellan regionen och kommunerna inom regionen 
då det gäller utformningen av gångpassagen (med eller utan övergångsställe) med 
hänsyn till förhållanden som hastighetsgräns, fysiska hastighetsdämpande åtgärder, 
exponeringssträcka, tydlighet, tillgänglighet/framkomlighet, flöden, typ av gata? 

Svar: ”Ja det tycker jag och kunskapen ute bland kommunerna (företrädesvis bland 
tjänstemännen) är förhållandevis hög.” 

 

Råder samstämmighet med övriga regioner då det gäller utformningen av gång-
passagen m.h.t. faktorer som togs upp i förra frågan eller använder exempelvis 
regionen ofta egna riktlinjer? 

Svar: ”Jag måste erkänna att kunskapen om andra regioners arbete med ÖG är låg. 
Någon samordning mellan regionerna har inte genomförts. En spontan reaktion är att vi 
inte har jobbat på ett liktydigt sätt när man ser hur det ser ut i andra regioner. Jag tänker 
då främst på platser där man fortfarande har kvar ÖG.” 
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6.2.2 Region Mälardalen 
Svar från region Mälardalen på frågepunkterna 
Frågorna har besvarats av Lars Königsson VMN och Patrik Wirsenius fd VMN. 

 

Var, varför och i vilka sammanhang tog regionen bort obevakade övergångsställen - 
vilka orsaker/argument låg/ligger bakom besluten? Hade regionen för avsikt att ta bort 
fler än de som togs bort? Varför fullföljde man i så fall inte den avsikten? 

Svar: ”Före regeländringen 1 maj 2000 togs ca 65 st bort på 70-vägar, vilket var ett 
Vägverksbeslut på nationell nivå att alla på 70-vägar skulle tas bort. På 30- och 50-
vägar valde VMN att inte ta bort övergångsställen innan passagebehovet var utrett. 
Strategin var att minimera negativ opinion från allmänheten. Under 2000 togs inga 
övergångsställen bort på 30- och 50-vägar. Däremot förbättrades ett antal övergångs-
ställen med fysiska åtgärder. Även en del av de övergångsställen som togs bort 
kompletterades med mittrefuger då det fanns ett visst passagebehov. Inriktningen för 
resterande övergångsställen var att ta fram en prioriterad åtgärdslista och förbättra 
respektive ta bort övergångsställena i den takt som de avsatta pengarna tillåter. 
Målsättningen var att fr o m 2001 bygga om 50 st./år och ta bort 30 st./år. (se bifogade 
dokument). Utfallet för 2001 blev att 31 st. åtgärdades med fysiska åtgärder och 15 togs 
bort. Utfallet 2002 var 48 st. ombyggda och 20 borttagna. År 2003 byggdes 50 st. om 
och 11 st. togs bort. VMN valde så småningom inriktningen att göra en samlad översyn 
över alla övergångsställen i ett samhälle och åtgärda dessa vid ett tillfälle, för att 
undvika enstaka punktinsatser. Antalet borttagna och ombyggda är därför beroende på 
antalet övergångsställen i de berörda samhällena.” 

 

Har formella kriterier eller riktlinjer kunnat användas för att välja ut övergångsställen 
som skulle tas eller fanns inte tillräckligt underlag. Vad saknades i så fall och vad 
skulle kunna göras bättre? 

Svar: ”De riktlinjer som fanns var handboken Säkra Gångpassagen. Den gav dock inte 
tydliga svar på när ett övergångsställe ska tas bort eller inte. Det fanns inte heller tydliga 
riktlinjer för när passagen bör regleras som ett övergångsställe eller vilken typ av 
fysiska åtgärder som är lämpliga på de statliga vägarna. VMN har nyligen tagit fram 
regionala riktlinjer för gångpassager som ger svar på dessa frågor.” 

 

Vilka reaktioner har regionen fått från trafikanterna då det gäller borttagandet av 
obevakade övergångsställen – exempelvis från vissa grupper som äldre och 
funktionshindrade. Vilka är de egna erfarenheterna? 

Svar: ”VMN har endast tagit bort de övergångsställen som uppenbarligen varit onödiga 
eller farliga ur trafiksäkerhetssynpunkt (70-väg, flera körfält). De reaktioner VMN fick 
var att de förstod att det var olämpligt på 70-vägar men att de ville ha t.ex. en mittrefug 
för att underlätta att korsa vägen.” 

 

Finns det tillräckliga riktlinjer för att avgöra om ett obevakat övergångsställe behövs? 
Vad är regionens praxis i detta fall? Använder man egna framtagna riktlinjer eller 
annat - vad i så fall? Om inte tillräckliga riktlinjer eller kriterier finns vad kan göras 
bättre? Vilken är regionens erfarenhet då det gäller trafikanternas behov av obevakat 
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övergångsställe – uttrycker exempelvis vissa grupper större behov än andra? Var och i 
vilket sammanhang ger regionen hög prioritering åt obevakat övergångsställe?  

Svar: ”Riktlinjer är nyligen framtagna (se ovan). Innan dess fanns ett dokument som 
heter HDÅ- hastighetsdämpande åtgärder. Det fanns också ett utkast till strategi för 
hantering av gångpassager som speglade den praktiska tillämpningen vid val av 
ombyggnadsåtgärder. De nya riktlinjerna baseras i stort sett på utkastet till strategi. 
Önskemål från allmänheten om obevakade övergångsställen är stort och ofta handlar det 
om barnens skolväg. VMN riktlinjer prioriterar obevakade övergångställen i tätorter 
med mycket gående och/eller hög andel barn, äldre och funktionshindrade. På lågt 
trafikerande vägar är inte övergångsställen prioriterade.” 

 

Vad hände med de platser där övergångsställena togs bort – gjordes om till ordnad 
passage utan övergångsställe, ingenting förändrades etc. Behöll man exempelvis refug 
om sådan fanns eller anlades kanske sådan? 

Svar: ”I samråd med kommunen gjordes en bedömning av passagebehovet och behov 
av fysisk åtgärd. Under 2000–2001 togs ca 20 st. bort och ersattes med fysisk åtgärd – 
oftast mittrefug. Där refug redan fanns så behölls den.” 

 

Rådde det samstämmighet mellan regionen och kommunerna inom regionen då det 
gäller borttagandet av obevakade övergångsställen – användes gemensamt synsätt, 
samma riktlinjer, samma målsättning.  

Svar: ”Alla var överens om att de skulle bort på 70-vägarna. Det som diskuterades var 
om de passager där VMN ansåg det behövdes fysiska åtgärder på grund av rimligt 
passagebehov, skulle tas bort omgående eller först i samband med ombyggnaden av 
fysisk åtgärd. VMN:s ledningsgrupp valde att sänka hastigheten till 50 km/tim i 
avvaktan på fysiska åtgärder och tog sedan bort övergångsstället i samband med 
ombyggnaden. Ett pressmeddelande skickades ut om vilka som skulle tas bort.” 

 

Vilken är regionens inställning till den ordnade gångpassagen utan övergångsställe? I 
vilken omfattning används den?  

Svar: Enligt VMN:s riktlinjer bör den ordnade gångpassagen utan övergångsställe 
användas när det inte är så stort passagebehov och om det inte är hög andel barn, äldre 
eller funktionshindrade. Kort sagt där det finns ett passagebehov men där det inte är 
motiverat med ett övergångsställe. Den är lämplig på 70-vägar, i landsbygd/glesbygd 
och i tätorter vid litet passagebehov. Den bör inte ha kraftfulla fysiska åtgärder då detta 
endast bör förekomma vid övergångsställen (se bifogade riktlinjer). 

 

Finns det formella riktlinjer för när, var och i vilket sammanhang den ordnade 
passagen utan övergångsställe bör användas – om inte vad saknas och vad kan göras 
bättre. Har regionen arbetat fram egna riktlinjer? 

Svar:” Egna riktlinjer finns.” 

 

Vad är regionens uppfattning och erfarenhet av den ordnade gångpassagen utan 
övergångsställe kontra det obevakade övergångsstället med avseende på säkerheten, 
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framkomligheten, tydligheten och trafikanternas acceptans? I vilket sammanhang satsar 
regionen på obevakat övergångsställe och i vilket sammanhang satsar man på den 
ordnade gångpassagen (utan övergångsställe)? 

Svar: ”Övergångsställe bör endast tillämpas i tätortsmiljöer där fordonsföraren kan 
förvänta sig oskyddade trafikanter och där vi får god efterlevnad av väjningsplikten. 
Övergångsställen bör också tillämpas vid viktiga passager där det är motiverat med 
hastighetsdämpande åtgärder (helst hastighetssäkrat till 30 km/tim). Ordnade gång-
passager utan övergångsställe bör endast tillämpas vid mindre viktiga passager. Det bör 
tydligt framgå att fordonsföraren inte har väjningsplikt. Därför bör inte ordnade 
gångpassager utan övergångsställe utformas på platser eller på ett sätt som gör att 
gående tror att väjningsplikten gäller. Den bör t.ex. inte vara upphöjd och ligga på en 
plats med mycket gående. I detta fall skulle det vara mycket tydligare för alla om det 
var ett övergångsställe. Resonemanget om att övergångsställe inte är säkra gäller enligt 
VMN inte vid övergångsställen med hastighetsdämpande åtgärder. Ett allmänt problem 
med ordnade gångpassager utan övergångsställe är att vanligt folk inte riktigt vet vilka 
regler som gäller. Passager med relativt många gående ska därför som regel alltid vara 
ett övergångsställe förstärkt med fysiska åtgärder. Ett övergångsställe ska förknippas 
med hög kvalitet.” 

 

Hur många ordnade passager utan övergångsställe finns det uppskattningsvis på det 
statliga vägnätet i regionen? 

Svar: ”VMN uppskattar antalet till ca 60 st. Fr.o.m. 2002 har inte uppföljningen gjorts 
uppdelad på ordnade passager/övergångsställen.” 

 

Gäller samstämmighet mer generellt mellan regionen och kommunerna inom regionen 
då det gäller utformningen av gångpassagen (med eller utan övergångsställe) med 
hänsyn till förhållanden som hastighetsgräns, fysiska hastighetsdämpande åtgärder, 
exponeringssträcka, tydlighet, tillgänglighet/framkomlighet, flöden, typ av gata? 

Svar: ”Budskapet i samband med regeländringen 2000 om att obevakade 
övergångsställen är farliga och ger falsk trygghet gjorde att en del kommuner byggde 
många ordnade gångpassager, även på platser med fysiska åtgärder och mycket gående. 
Passager som enligt VMN:s nya riktlinjer borde vara övergångsställen.”  

 

Råder samstämmighet med övriga regioner då det gäller utformningen av 
gångpassagen m.h.t. faktorer som togs upp i förra frågan eller använder exempelvis 
regionen ofta egna riktlinjer? 

Svar: ”VMN är inte uppdaterade kring hur de olika regionerna resonerar sedan 
Vägverkets nätverk för övergångsställen upplöstes (bildades inför regeländringen).”  

 
6.2.3 Region Norr 
Svar från region Norr på frågepunkterna 

VN svar på ”Obevakade övergångsställen på det statliga vägnätet inom VV Region 
Norr” – Per-Mats Öhberg ,cVNt. 
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Region norr har inte genomfört något samordnat borttagande av obevakade övergångs-
ställen. Avsikten har varit att fastställa en handlingsplan och utifrån den avsätta medel 
för åtgärder på övergångsställen, arbetet med handlingsplanen har fördröjts men 
beräknas kunna fastställas under detta år. När regionen har saknat handlingsplan har 
förändringar av antalet övergångsställen och dess utformning endast skett på de 
vägsträckor som varit föremål för ombyggnationer och förbättringar.  

När regionen inte ännu har fastställt någon handlingsplan och endast har en begränsad 
erfarenhet av att ta bort övergångsställen blir svaren på era frågor endast en summarisk 
sammanfattning enligt följande.  

De riktlinjer som finns om övergångsställen anser vi är tillräckliga men de måste 
givetvis anpassas till de förhållanden som gäller för respektive övergångsställe. De 
förändringar som gjorts på övergångsställen i regionen har inte skapat någon större 
debatt eller ifrågasättande och i stort har kommunerna och regionen samma uppfattning 
om övergångsställen. Gränsen mellan vad en passage och ordnad gångpassage är 
svävande, därför har ingen uppföljning eller inventering genomförts på ordnade 
passager efter våra vägar. De få nybyggda (ej tidigare övergångsställen) ordnade 
passager som byggts i regionen har fått ett positivt mottagande från allmänheten.  

Regionens inställning är med tanke på trafikarbetet efter våra vägar att ordnade passager 
i större utsträckning kan användas än övergångsställen och att acceptansen hos 
trafikanterna över lag är god till detta. Befintliga formella riktlinjer och den forskning 
som finns samt de lokala förutsättningarna räcker för regionens ställningstagande för 
när övergångsställen eller ordnad gångpassage ska användas. Vi anser om dessa frågor 
ytterligare detaljstyrs kan det förhindra och försena forskning och utveckling av 
övergångsställen/ordnade gångpassagers utformning.  

Generellt har nog kommunerna på deras trafiknät lättare att vidta åtgärder som 
begränsar fordonens framkomlighet genom kraftigt sänkta hastigheter med farthinder 
och få acceptans för detta av fordonstrafikanter, än vad vi får på vårt vägnät som oftare 
har genomfartskaraktär.         

 

Svar från Gunnar Vikström VV region Norr ”personliga reflektioner” 

Var, varför och i vilka sammanhang tog regionen bort obevakade övergångsställen – 
vilka orsaker/argument låg/ligger bakom besluten? Hade regionen för avsikt att ta bort 
fler än de som togs bort? Varför fullföljde man i så fall inte den avsikten?   

Svar: ”Regionen har inte systematiskt tagit bort några övergångsställen, i vissa fall har 
vi fått bort några övergångsställen (långt från alla som vi ville ta bort) med personliga 
kontakter med projektledare och beställarombud vid speciella objekt. Avsikten är att ta 
bort farliga övergångsställen med ringa antal fotgängare på vägar med lite trafikarbete. 
Regionen har kvar samtliga övergångsställen på vägar som är hastighetsbegränsade till 
70 km/h.” 

 

Har formella kriterier eller riktlinjer kunnat användas för att välja ut övergångsställen 
som skulle tas bort eller fanns inte tillräckligt underlag. Vad saknades i så fall och vad 
skulle kunna göras bättre?  

Svar: ”De formella kriterierna är tillräckliga, däremot har modet eller viljan hos VN:s 
tidigare ledning/och tidigare avd.chef saknas att ta bort övergångställen.”  
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Vilka reaktioner har regionen fått från trafikanterna då det gäller borttagandet av 
obevakade övergångsställen – exempelvis från vissa grupper som äldre och 
funktionshindrade. Vilka är de egna erfarenheterna?  

Svar: ”När praktiskt taget inga övergångsställen har tagits bort, har inga reaktioner på 
enskilda åtgärder nått regionen. Däremot har handikapprörelsen vid gemensamma 
överläggningar ”krävt” att befintliga trafiksignaler ska vara kvar eller att nya sätts upp. 
Detta är i vår region i stort sett en kommunal fråga.”   

 

Finns det tillräckliga riktlinjer för att avgöra om ett obevakat övergångsställe behövs? 
Vad är regionens praxis i detta fall? Använder man egna framtagna riktlinjer eller 
annat - vad i så fall? Om inte tillräckliga riktlinjer eller kriterier finns vad kan göras 
bättre? Vilken är regionens erfarenhet då det gäller trafikanternas behov av obevakat 
övergångsställe – uttrycker exempelvis vissa grupper större behov än andra? Var och i 
vilket sammanhang ger regionen hög prioritering åt obevakat övergångsställe?  

Svar: ”Det finns tillräckliga riktlinjer och kunskaper om när övergångställen behövs, det 
gäller bara att använda dem med förnuft.”  

 

Vad hände med de platser där övergångsställena togs bort – gjordes om till ordnad 
passage (utan övergångsställe), ingenting förändrades etc. Behöll man exempelvis refug 
om sådan fanns eller anlades kanske sådan? 

Svar: ”I de få fallen som gjorts är att de i de flesta fallen omvandlats till ordnad 
passage.”  

 

Rådde det samstämmighet mellan regionen och kommunerna inom regionen då det 
gäller borttagandet av obevakade övergångsställen – användes gemensamt synsätt, 
samma riktlinjer, samma målsättning.  

Svar: ”Ja, i stort (handläggarnivå).”  

 

Vilken är regionens inställning till den ordnade gångpassagen utan övergångsställe? I 
vilken omfattning används den?  

Svar: ”Vid nybyggnation används i första hand ordnade gångpassage utan övergångs-
ställe.”   

 

Finns det formella riktlinjer för när, var och i vilket sammanhang den ordnade 
passagen utan övergångsställe bör användas – om inte vad saknas och vad kan göras 
bättre. Har regionen arbetat fram egna riktlinjer?  

Svar: ”Under ca två år har undertecknad försökt framställa ett handlingsprogram. Det 
första som jag tog fram var ett konkret handlingsprogram med åtgärdsplan, detta fick 
kraftig bakläxa när det föreslogs att alla övergångsställen efter 70-sträckor och andra 
farliga övergångsställen som ej behövdes skulle tas bort för att regionen skulle få ”råd” 
att i överskådlig tid åtgärda de kvarvarande övergångsställena till minst, mindre god 
standard. Till slut blev handlingsplanen ett ”icke förpliktigande dokument”, en 
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hyllvärmare som ingen behövde ta hänsyn till, därför har jag legat lågt och inte lagt 
fram det. Ska dock till att försöka göra om den till en strategisk plan som kanske 
kommer att godkännas.”  

 

Vad är regionens uppfattning och erfarenhet av den ordnade gångpassagen utan 
övergångsställe kontra det obevakade övergångsstället med avseende på säkerheten, 
framkomligheten, tydligheten och trafikanternas acceptans? I vilket sammanhang satsar 
regionen på obevakat övergångsställe och i vilket sammanhang satsar man på den 
ordnade gångpassagen utan övergångsställe? 
Svar: ”Ordnade gångpassager med farthinder är säkrast och tydligast, som ger de 
oskyddade trafikanterna den bästa framkomligheten och accepteras av fordonstrafiken 
om verkligt behov av passage finns.”   

 

Hur många ordnade passager utan övergångsställe finns det uppskattningsvis på det 
statliga vägnätet i regionen?  

Svar: ”Ingen inventering eller statistik finns, sen kan man ju diskutera var gränsen 
mellan passage och ordnad passage går.” 

 

Gäller samstämmighet mer generellt mellan regionen och kommunerna inom regionen 
då det gäller utformningen av gångpassagen (med eller utan övergångsställe) med 
hänsyn till förhållanden som hastighetsgräns, fysiska hastighetsdämpande åtgärder, 
exponeringssträcka, tydlighet, tillgänglighet/framkomlighet, flöden, typ av gata? 

Svar: ”Ja, i stort.”  

 

Råder samstämmighet med övriga regioner då det gäller utformningen av 
gångpassagen m.h.t. faktorer som togs upp i förra frågan eller använder exempelvis 
regionen ofta egna riktlinjer? 

Svar: ”Våra driftledare har protesterat mot vissa breddmått i ”VGU-ritningar” på grund 
av vinterväghållningen, det har fått till följd att projektledare har gått ifrån givna 
anvisningar.”  
 
6.2.4 Region Skåne 
Resultat från regionens databas gällande övergångsställen 
Resultaten är framtagna av VTI från VV Region Skånes databas gällande gångpassager-
/övergångsställen på det statliga vägnätet. De resultat som redovisas bör ses som grova 
och är ytterst tolkningar av VTI.  

Totalt fanns det 757 obevakade övergångsställen (vid observationsperiodens början). 

Cirka 8 % av de obevakade övergångsställen låg i 70-miljö i inledningsskedet och 22 % 
av totalantalet låg på sträcka 
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Tabell 2  Antal obevakade övergångsställen. 

 30 50 70 el mer Totalt 

Sträcka 10 148 12 170

Korsning 16 525 46 587

Totalt 26 673 58 757

 

Totalt togs 13 % av de obevakade övergångsställen bort. På 70-väg halverades antalet. 
Flest övergångsställen relativt sett togs bort på sträcka. 

Tabell 3  Borttagna övergångsställen i procent. 

 30 50 70 Totalt 

Sträcka 30 17 58 21

Korsning 13 8 48 11

Totalt 19 % 10 % 50 % 13 %

Vad hände med de obevakade övergångsställena? 

 

På 70-väg hände följande (genomförd åtgärd eller enbart förslag till åtgärd): 

Av de totalt 58 övergångsställena togs 29 bort, 5 togs bort under vintertid, i 1 fall 
anlades tunnel, på 12 platser ändrades 70 till 50 km/h, på 11 platser vidtogs inga 
särskilda åtgärder. 

På 50-väg hände följande (genomförd åtgärd eller enbart förslag): 

Av de totalt 673 övergångsställena togs 68 bort, 2 flyttades, i 1 fall anlades en 
gångpassage, 84 försågs med refug (varav 9 målade), på 5 platser ändrades 50 till 
30 km/h (32 av övergångsställena låg på väg med rekommenderad maxhast 30 km/h), 
på 8 platser vidtogs fysiska åtgärder i form av avsmalning, förskjutning, upphöjning 
eller anlades minirondell. Inga särskilda åtgärder vidtogs på 505 av platserna. 

På 30-väg hände följande (genomförd åtgärd eller enbart förslag): 

Av de totalt 26 övergångsställena togs 5 bort, i 2 fall anlades refug, på övriga 19 platser 
vidtogs inga särskilda åtgärder. 

Det vill säga drygt 80 % av de obevakade övergångsställena på 70-väg togs bort eller 
blev föremål för annan åtgärd. På övriga vägar var motsvarande andel 25 %. 

 

Svar från region Skåne på frågepunkterna 
Frågorna har besvarats av Elin Engqvist VV region Skåne. 

 

Var, varför och i vilka sammanhang tog regionen bort obevakade övergångsställen – 
vilka orsaker/argument låg/ligger bakom besluten? Hade regionen för avsikt att ta bort 
fler än de som togs bort? Varför fullföljde man i så fall inte den avsikten?   
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Svar: ”Efter genomförd inventering gjorde vi en åtgärdsplan för samtliga övergångs-
ställen i Skåne (på det statliga vägnätet). Åtgärderna bestod av allt ifrån att ta bort 
onödiga övergångsställen till att anordna avsmalningar och mittrefuger. När vi tagit bort 
ett antal övergångsställen fick vi kraftiga reaktioner från boende i byarna. Vi bedömde 
då att det inte var värt all denna negativa PR för Vägverket då vi inte kunde påvisa att 
trafiksäkerheten skulle öka vid borttagningen. (Vi använde LTH:s utredning som 
argument, vilken pekar på att riskerna är ca 2,5–3 ggr så stor att passera en väg på ett 
övergångsställe som att passera utan).”   

 

Har formella kriterier eller riktlinjer kunnat användas för att välja ut övergångsställen 
som skulle tas eller fanns inte tillräckligt underlag. Vad saknades i så fall och vad 
skulle kunna göras bättre? 

Svar: ”Det hade varit en klar styrka om formella kriterier funnits och om Vägverket 
genomfört en rikstäckande info om dessa! Exempelvis där trafikflödet understiger x Ådt 
ska övergångsställe tas bort om inte....” 

 

Vilka reaktioner har regionen fått från trafikanterna då det gäller borttagandet av 
obevakade övergångsställen – exempelvis från vissa grupper som äldre och 
funktionshindrade. Vilka är de egna erfarenheterna? 

Svar: ”Utan undantag mycket kraftiga negativa reaktioner! Också från skolor, daghem, 
förskolor och andra grupper av boende/trafikanter.” 

 

Finns det tillräckliga riktlinjer för att avgöra om ett obevakat övergångsställer behövs? 
Vad är regionens praxis i detta fall? Använder man egna framtagna riktlinjer eller 
annat – vad i så fall? Om inte tillräckliga riktlinjer eller kriterier finns vad kan göras 
bättre? Vilken är regionens erfarenhet då det gäller trafikanternas behov av obevakat 
övergångsställe – uttrycker exempelvis vissa grupper större behov än andra? Var och i 
vilket sammanhang ger regionen hög prioritering åt obevakat övergångsställe?  

Svar: ”Nej. Det avgörs från fall till fall, där trafikflödet är främsta argument. 
Exempelvis: Om väntetiden för en fotgängare (=tidslucka mellan fordon) medför risk 
för chanstagning av fotgängare bör övergångsställe vara kvar (men åtgärdas). 
Övergångsställe där barn och äldre bedöms passera i stor utsträckning prioriteras vara 
kvar i större utsträckning – liksom där korsande gc-väg finns.” 

 

Vad hände med de platser där övergångsställena togs bort – gjordes om till ordnad 
passage utan övergångsställe, ingenting förändrades etc. Behöll man exempelvis refug 
om sådan fanns eller anlades kanske sådan? 

Svar: ”Där ordnade passager utan övergångsställe anordnades anlades oftast mittrefug, 
men också avsmalningar m.h.a. sidohinder. Befintliga refuger bibehölls där sådana 
fanns, också där övergångsställe togs bort.” 

 

Rådde det samstämmighet mellan regionen och kommunerna inom regionen då det 
gäller borttagandet av obevakade övergångsställen – användes gemensamt synsätt, 
samma riktlinjer, samma målsättning etc? 
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Svar: ”Vissa kommuner ”rensade upp” i stor utsträckning (kommunala gator). Andra 
(de flesta) gjorde endast mycket marginella förändringar. Flera kommuner har tvingats 
att återanlägga övergångsställe där de tidigare tagits bort pga. reaktioner från 
ortsbefolkningen. Samma synsätt som VV har praktiseras av kommunerna där 
övergångsställe åtgärdas.” 

 

Vilken är regionens inställning till den ordnade gångpassagen utan övergångsställe? I 
vilken omfattning används den?  

Svar: ”Vår bedömning är att den ordnade passagen utan övergångsställe används i 
samma omfattning som innan övergångsställe togs bort (subj. Bedömning).” 

 

Finns det formella riktlinjer för när, var och i vilket sammanhang den ordnade 
passagen utan övergångsställe bör användas – om inte vad saknas och vad kan göras 
bättre. Har regionen arbetat fram egna riktlinjer? 

Svar: ”Nej. Bedöms från fall till fall. På det statliga vägnätet har ytterligare åtgärder inte 
hög prioritet. Olyckor på övergångsställen är mycket ovanliga i de orter där staten är 
väghållare (oftast mindre byar med en genomfartsväg, orter med stor Ådt är nästan 
samtliga åtgärdade).” 

 

Vad är regionens uppfattning och erfarenhet av den ordnade gångpassagen utan 
övergångsställe kontra det obevakade övergångsstället med avseende på säkerheten, 
framkomligheten, tydligheten och trafikanternas acceptans? I vilket sammanhang satsar 
regionen på obevakat övergångsställe och i vilket sammanhang satsar man på den 
ordnade gångpassagen (utan övergångsställe)? 

Svar: ”Beror på åtgärdernas art. Där körfältsbredderna har minskats till <3 m, har 
hastigheten sannolikt minskat, medan bredder >3 inte påverkat hastigheten (snöröjning 
kräver fri bredd på minst 3,5 m). i övrigt har sannolikt inte säkerheten förändrats (mkt 
svårt att utvärdera – inga olyckor innan åtgärd och inga olyckor efter) Acceptansen hos 
oskyddade trafikanter är lägre än hos fordonstrafikanter. Litet Ådt och stort 
”boendemotstånd” – bef. övergångsställe kvar. Stort Ådt och stort behov för oskyddade 
trafikanter att passera vägen – övergångsställe anläggs eller förbättras. Mellan dessa 
ytterligheter – ordnad gångpassage.” 

 

Hur många ordnade passager utan övergångsställe finns det uppskattningsvis på det 
statliga vägnätet i regionen? 

Svar: ”Svårt att säga. Senaste uppföljningen gjordes i början av 2003 och då var lite mer 
än hälften av övergångsställena antingen borttagna, åtgärdade med refug eller annan 
åtgärd eller beslutades att de var bra som de var. Antagligen är det några fler som är 
åtgärdade i dagsläget.” 

 

Gäller samstämmighet mer generellt mellan regionen och kommunerna inom regionen 
då det gäller utformningen av gångpassagen (med eller utan övergångsställe) med 
hänsyn till förhållanden som hastighetsgräns, fysiska hastighetsdämpande åtgärder, 
exponeringssträcka, tydlighet, tillgänglighet/framkomlighet, flöden, typ av gata? 
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Svar:”(Så många kriterier har vi inte). Generellt sett har vi i grunden samma kriterier. 
Tillämpningen är dock mycket varierande, där inte minst de boendes krav och 
varierande pedagogisk förmåga hos repr. för väghållarna, är avgörande för ev. typ av 
åtgärd.” 

 

Råder samstämmighet med övriga regioner då det gäller utformningen av 
gångpassagen m.h.t. faktorer som togs upp i förra frågan eller använder exempelvis 
regionen ofta egna riktlinjer? 

Svar: ”Ingen samstämmighet finns oss veterligt.” 

 
6.2.5 Region Stockholm 
Resultat från regionens databas gällande övergångsställen 
Resultaten är framtagna av VTI från den databas som region Stockholm skapat 
omfattande gångpassager/övergångsställen på det statliga vägnätet i regionen. De 
resultat som redovisas bör ses som grova och är ytterst tolkningar av VTI.  

Totalt fanns det 336 obevakade övergångsställen (ungefär vid början av 1999). 

Cirka 8 % av de obevakade övergångsställen låg i 70-miljö i inledningsskedet och 22 % 
av totalantalet låg på sträcka. 

Totalt togs 19 % av de obevakade övergångsställen bort. På 70-väg togs ca 80 % bort. 

Faktorer som beaktades vid borttagandet var om övergångsstället ingick i ett gångstråk 
eller inte och om det användes av barn eller funktionshindrade.  

Relativt sett togs fler högfrekventerade obevakade övergångsställen bort än 
lågfrekventerade. Samma förhållande gällde då motorfordonsflöde och körbanebredd 
beaktades. 

Bland de obevakade övergångsställena som togs bort vidtogs i 14 % av fallen åtgärder 
som minskade körbanebredden, oftast i form av mittrefug. I 4 % av fallen var 
hastighetsreducerande åtgärder primär åtgärd. I 17 % av fallen var huvudåtgärden att 
öka tydligheten. I 3 % av fallen signalreglerades passagen.  

Bland de kvarvarande obevakade övergångsställena vidtogs i 8 % av fallen åtgärder som 
minskade körbanebredden, oftast i form av mittrefug. I 6 % av fallen var hastighets-
reducerande åtgärd primär åtgärd. I 2 % av fallen var huvudåtgärden att öka tydligheten. 
I 83 % av fallen vidtogs inga åtgärder eller åtminstone inga mer omfattande. 

Andelen obevakade övergångsställen som togs bort varierade mellan kommunerna i 
regionen, exempelvis togs 46 % bort på det statliga vägnätet i Nynäshamns kommun 
medan enbart 6 % togs bort på det statliga vägnätet i Södertälje kommun. 
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Tabell 4  Antal obevakade övergångsställen och gångstråk. 

Borttagna 

under år 1999/2000 

Ingår i stråk 

Ca antal vid 

början av år 1999 Antal Procent

Ca antal vid 

slutet av år 2000 

Ja 157 20 13 137 

Nej 164 42 26 122 

Uppg saknas 15 3 20 12 

Totalt 336 65 19 271 

 
Tabell 5  Antal obevakade övergångsställen och hastighetsgräns. 

Borttagna 

under år 1999/2000 

Hastighetsgräns 

Ca antal vid 

början  av år 1999 Antal Procent

Ca antal vid 

slutet av år 2000 

30 km/h 30  0 0 30 

50 km/h 252 21 8 231 

70 km/h 54 44 81 10 

Totalt 336 65 19 271 

 
Tabell 6  Antal obevakade övergångsställen och frekventa gåendekategorier. 

Borttagna 

under år 1999/2000 

Kategorier gående 

Ca antal vid 

början av år 1999 Antal Procent

Ca antal vid 

slutet av år 2000 

B (barn) 47 1 2 46 

F (funktionshindr) 1  0 0 1 

N (”normal”) 253 58 23 195 

Y (yngre) 28 4 14 24 

Ä (äldre) 7 2 29 5 

Totalt 336 65 19 271 

 
Tabell 7  Antal obevakade övergångsställen och antal gående. 

Borttagna 

under år 1999/2000 

Antal gående/Dh 

Ca antal vid 

början av år 1999 Antal Procent

C:a antal vid 

slutet av år 2000 

1 (5 eller mindre) 175 25 14 150 

2 (5–50) 150 33 22 117 

3 (>50) 11 7 64 4 

Totalt 336 65 19 271 
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Tabell 8  Antal obevakade övergångsställen och antal motorfordon. 

Borttagna 

under år 1999/2000 

ÅDT-klass 

Ca antal vid 

början av år 1999 Antal Procent

Ca antal vid 

slutet av år 2000 

Mindre än 1 000 40 3 8 37 

1 000–3000 86 16 19 70 

3 000–6 000 53 8 15 45 

6 000–10 000 84 22 26 62 

10 000 eller mer  38 16 42 22 

Upp saknas 35  0 0 35 

Totalt 336 65 19 271 

 

Tabell 9  Antal obevakade övergångsställen och körbanebredd. 

Borttagna 

under år 1999/2000 

Körbanebredd 

Ca antal vid 

början av år 1999 Antal Procent

Ca antal vid 

slutet av år 2000 

Mindre än 5 m 33 2 6 31 

5–10 m 277 57 21 220 

10 m eller mer 24 6 25 18 

Upp saknas 2  0 0 2 

Totalt 336 65 19 271 

 

Tabell 10  Åtgärder som vidtogs på borttagna och kvarvarande obevakade 
övergångsställen. 

Bland borttagna Bland kvarvarande Totalt  Åtgärd (förslag i det korta 
perspektivet) Ant % Ant % Ant % 

Minskad körbanebredd 9 14 22 8 31 9 

Upphöjning  0 0 9 3 9 3 

Hastreduc åtg (ospec.) 1 2 6 2 7 2 

50 km/h 1 2 2 1 3 1 

Signal 2 3 0 0 2 1 

Ökad tydlighet 11 17 6 2 17 5 

Ingen åtgärd  41 63 226 83 267 79 

Totalt 65 100 271 100 336 100 
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Tabell 11  Antal obevakade övergångsställen på statliga vägar i kommunerna i VV Reg. 
Stockholm. 

Borttagna 

under år 1999/2000 

Kommun 

Ca antal vid 

början av år 1999 Antal Procent

Ca antal vid 

slutet av år 2000 

Botkyrka 14 5 36 9 

Danderyd 6 0 0 6 

Ekerö 23 7 30 16 

Gotland 31 3 10 28 

Haninge 22 4 18 18 

Huddinge 10 4 40 6 

Järfälla 2 0 0 2 

Nacka 24 4 17 20 

Norrtälje 62 9 15 53 

Nykvarn 1  0 0 1 

Nynäshamn 24 11 46 13 

Sigtuna 5 2 40 3 

Sollentuna 5  0 0 5 

Solna 6  0 0 6 

Stockholm 12 1 8 11 

Södertälje 16 1 6 15 

Täby 9  0 0 9 

Upplands-Väsby 1  0 0 1 

Vallentuna 15 2 13 13 

Vaxholm 9 2 22 7 

Värmdö 27 8 30 19 

Österåker 12 2 17 10 

Totalt 336 65 19 271 

 

 

Svar från region Stockholm på frågepunkterna 
Frågorna har besvarats via telefonintervju av Ove Lindkvist Vävergket Region 
Stockholm. 

 

Var, varför och i vilka sammanhang tog regionen bort obevakade övergångsställen - 
vilka orsaker/argument låg/ligger bakom besluten? Hade regionen för avsikt att ta bort 
fler än de som togs bort? Varför fullföljde man i så fall inte den avsikten?   
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Svar: I grunden var det de Ekmanska resultatet med förhöjda risker och falsk säkerhet 
som var argumentet för att ta bort obevakade övergångsställen. Obevakade 
övergångsställen togs bort i miljöer med höga hastigheter pga. begränsade möjligheter 
till samspel. Vidare togs övergångsställen bort där passagen sker obrutet över flera 
körfält (långa gångytor). Om övergångsstället skall vara kvar skall refug finnas mellan 
körfälten så att man kan gå i etapper. 

 

Har formella kriterier eller riktlinjer kunnat användas för att välja ut övergångsställen 
som skulle tas bort eller fanns inte tillräckligt underlag. Vad saknades i så fall och vad 
skulle kunna göras bättre? 

Svar: Planeringshandboken Lugna gatan användes. En inventering gjordes av samtliga 
obevakade övergångsställen på de statliga vägnätet i region Stockholm vid slutet av år 
1999. Bakgrunden var det planeringsdirektiv som kom från Vägverket Hk som sade att 
vid slutet av år 2003 skulle samtliga övergångsställen vara anpassade till den nya regeln 
om väjningsplikt mot fotgängare på obevakat övergångsställe. Detta var utgångspunkten 
för inventeringen. Resultatet dokumenterades i en slutrapport. De 336 övergångsställena 
indelades i tre grupper. Den ena gruppen innehöll sådana som inte var anpassade till den 
nya lagen. Grupp 2 innehöll sådana som var ”hyfsat” anpassade och grupp 3 sådan som 
var helt anpassade. 

Övergångsställena bedömdes utifrån ett trepunktskriterium:  

1. bedömd hastighet 

2. bedömd hastighet plus antal körfält i samman riktning 

3. samverkan mellan olika miljöfaktorer plus den som fanns om 
fotgängarsammansättningen (barn, äldre, funktionshindrade etc.). 

 

Cirka 1/3 (107 stycken) bedömdes som ej anpassade till regeln. Av dessa togs 58 bort 
(vägmärke och vägmarkering). De som var kvar anpassades via refug och ökad 
tydlighet (gällde 70 väg?) 

 

Vilka reaktioner har regionen fått från trafikanterna då det gäller borttagandet av 
obevakade övergångsställen – exempelvis från vissa grupper som äldre och 
funktionshindrade. Vilka är de egna erfarenheterna? 

Svar: Många trafikanter vill ha tillbaka övergångsställena. ”Barn och äldre förstår inte 
att bilar inte stannar vid obevakat övergångsställe.” 

 

Finns det tillräckliga riktlinjer för att avgöra om ett obevakat övergångsställe behövs? 
Vad är regionens praxis i detta fall? Använder man egna framtagna riktlinjer eller 
annat – vad i så fall? Om inte tillräckliga riktlinjer eller kriterier finns vad kan göras 
bättre? Vilken är regionens erfarenhet då det gäller trafikanternas behov av obevakat 
övergångsställe – uttrycker exempelvis vissa grupper större behov än andra? Var och i 
vilket sammanhang ger regionen hög prioritering åt obevakat övergångsställe?  

Svar: De riktlinjer som formulerats av region Mälardalen utnyttjades. Egna riktlinjer 
finns inte. 
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Rådde det samstämmighet mellan regionen och kommunerna inom regionen då det 
gäller borttagandet av obevakade övergångsställen – användes gemensamt synsätt, 
samma riktlinjer, samma målsättning. Tog exempelvis Nynäshamns kommun (i likhet 
med vad som skedde det statliga vägnätet i kommunen) också bort många obevakade 
övergångsställen på sitt vägnät? 

Svar: Ingen samstämmighet. Att ta bort övergångsställen är en politisk fråga i 
kommunerna.  

 

Vilken är regionens inställning till den ordnade gångpassagen utan övergångsställe? I 
vilken omfattning används den?  

Svar: Ordnade passager utan övergångsställe anläggs på det lågtrafikerade nätet. 

 

Hur många ordnade passager utan övergångsställe finns det uppskattningsvis på det 
statliga vägnätet i regionen? 

Svar: Antal ordnade passager utan övergångsställe < 50 totalt i regionen. 

 

Gäller samstämmighet mer generellt mellan regionen och kommunerna inom regionen 
då det gäller utformningen av gångpassagen (med eller utan övergångsställe) med 
hänsyn till förhållanden som hastighetsgräns, fysiska hastighetsdämpande åtgärder, 
exponeringssträcka, tydlighet, tillgänglighet/framkomlighet, flöden, typ av gata? Råder 
samstämmighet med övriga regioner då det gäller utformningen av gångpassagen m.h.t. 
faktorer som togs upp i förra frågan eller använder exempelvis regionen ofta egna 
riktlinjer? 

Svar: Kommunerna arbetar på sitt sätt. Dock har region Stockholm tagit fram olika 
alternativa lösningar till gupp som kommunerna kan nyttja då exempelvis politikerna är 
restriktiva då det gäller att anlägga gupp. 

 

Vad innebär ”Stockholmsmodellen” (den benämningen återkommer ofta i databas-
materialet)? 

Svar: Stockholmsmodellen innebär utformning av övergångsställe enligt hur handikapp-
organisationerna vill ha det. Stockholmsmodellen har anammats av kommunerna och 
finns också i sina huvuddrag med i VGU. 

 
6.2.6 Region Mitt 
Svar från region Mitt på frågepunkterna 
Frågorna har besvarats av Lars Ljunggren Vägverket Region Mitt, Christer Karlsson 
Vägverket Borlänge med flera. 

 

Var, varför och i vilka sammanhang tog regionen bort obevakade övergångsställen - 
vilka orsaker/argument låg/ligger bakom besluten?  
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Svar: ”På alla vägar med 70 respektive 90 km/h, där de ej användes eller där trafiken 
var liten – livsfarliga eller behövs ej för framkomligheten.” 

 

Hade regionen för avsikt att ta bort fler än de som togs bort? Varför fullföljde man i så 
fall inte den avsikten?   

Svar: ”Totalt bedömdes att 1 100 övergångsställen skulle behöva åtgärdas. Denna siffra 
är något högre än det antal vi har åtgärdat under perioden 1999–2004 (se nedan). Att 
inte samtliga övergångsställen åtgärdades berodde bl.a. på den långa genomförandetiden 
som i sin tur innebar att andra åtgärder blev aktuella och de ekonomiska förutsätt-
ningarna minskade därigenom.” 

 

Hur många obevakade övergångsställen togs bort andelsmässigt (eller antalsmässigt) 
ungefär under perioden 1999–2004 på det statliga vägnätet i Region Mitt?  

Svar: ”Regionen åtgärdade 894 stycken övergångsställen under perioden 1999–2004.” 
Kompletterande kommentar: för cirka 600 av dessa bestod åtgärden i att ta bort det 
obevakade övergångsstället. Totalt fanns cirka 1 800 obevakade övergångsställen inom 
regionen vid periodens början. Det innebär att runt 1/3 togs bort och att ungefär hälften 
blev föremål för någon form av åtgärd.  

 

Har formella kriterier eller riktlinjer kunnat användas för att välja ut övergångsställen 
som skulle tas bort eller fanns inte tillräckligt underlag? Vad saknades i så fall och vad 
skulle kunna göras bättre?  

Svar: ”Säkra gångpassagen användes som utgångspunkt, sen användes en matris som 
togs fram gemensamt av Kommunförbundet och VV där VM var delaktiga i 
framtagandet.” 

 

Vilka reaktioner har regionen fått från trafikanterna då det gäller borttagandet av 
obevakade övergångsställen – exempelvis från vissa grupper som äldre och 
funktionshindrade. Vilka är de egna erfarenheterna? 

Svar: ”Eftersom vi gick ut i seminarier i varje län, där media var med, och tog fram 
stödmaterial samt utbildade ambassadörer inom NTF och hos kommunerna blev 
kritiken mindre än den befarade. Kritik fanns, och finns, självklart men förståelsen var 
riktigt god eftersom vi var enade inom VM och gick ut på bred front tillsammans med 
kommunerna. 

Erfarenheterna är bl.a. att vi kunde ha lämnat ÖG kvar där vi byggde mittrefuger för 
tydligheten samt att vi genom angreppssättet att ”rensa spelplanen direkt” från 
”onödiga” ÖG har fått arbetsro under de senare åren.” 

 

Finns det tillräckliga riktlinjer för att avgöra om ett obevakat övergångsställe behövs? 
Vad är regionens praxis i detta fall? Använder man egna framtagna riktlinjer eller 
annat – vad i så fall? Om inte tillräckliga riktlinjer eller kriterier finns vad kan göras 
bättre?  
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Svar: ”Ur framkomlighets- och TS-synpunkt – ja, ur tydlighets- och trygghetssynpunkt 
– nej! Se för övrigt ovan ang matrisen – för denna gjordes regional anpassning som till 
viss del stämdes av med VMN.” 

 

Vilken är regionens erfarenhet då det gäller trafikanternas behov av obevakat 
övergångsställe – uttrycker exempelvis vissa grupper större behov än andra?  

Svar: ”Frågan är om trafikanterna har behov av ÖG eller av trygghet, tydlighet osv. – 
detta kan ju innebära att dessa behov kan/bör lösas på annat sätt!” 

 

Var och i vilket sammanhang ger regionen hög prioritering åt det obevakat 
övergångsställe?  

Svar: ”Stora behov att korsa eller utsatta grupper och måttliga till stora trafikflöden.”  

 

Vad hände med de platser där övergångsställena togs bort – gjordes om till ordnad 
passage utan övergångsställe, ingenting förändrades etc. Behöll man exempelvis refug 
om sådan fanns eller anlades kanske sådan? 

Svar: ”Om refug fanns blev den kvar. Där behov att korsa fanns utfördes ordnade 
passager (mittrefug) och där behov att korsa eller mycket små flöden gjordes ingenting 
ytterligare.” 

 

Rådde det samstämmighet mellan regionen och kommunerna inom regionen då det 
gäller borttagandet av obevakade övergångsställen – användes gemensamt synsätt, 
samma riktlinjer, samma målsättning? 

Svar: ”Vi såg till via seminarier, utbildningar mm att skapa så stor samsyn som möjligt. 
Många kommuner arbetade i samma inriktning som oss och ibland ännu ”tuffare”.” 

 

Vilken är regionens inställning till den ordnade gångpassagen utan övergångsställe? I 
vilken omfattning används den?  

Svar: ”Vi upplevde i början att det var svårt att pedagogiskt förklara och få allmänheten 
att förstå skillnaden mellan ÖG och ordnad passage utan övergångsställe och de olika 
fördelar som fanns med de båda alternativen. Men allteftersom tiden gått tycker vi att 
acceptansen för ordnade passager utan övergångsställen har ökat.” 

 

Finns det formella riktlinjer för när, var och i vilket sammanhang den ordnade 
passagen utan övergångsställe bör användas – om inte vad saknas och vad kan göras 
bättre. Har regionen arbetat fram egna riktlinjer? 

Svar: ”Vi tog som tidigare nämnts fram en regional anpassning utifrån gemensam 
matris som bygger på fordonsflödet och därmed väntetiden.” 

 

Vad är regionens uppfattning och erfarenhet av den ordnade gångpassagen kontra det 
obevakade övergångsstället med avseende på säkerheten, framkomligheten, tydligheten 
och trafikanternas acceptans?  
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Svar: ”Hyfsad acceptans pga. kraftsamlingen – men självklart ifrågasätts tydligheten. 
Idag kan man tycka att fler ordnade gångpassager skulle kunna få bli ÖG igen!” 

 

I vilket sammanhang satsar regionen på obevakat övergångsställe och i vilket 
sammanhang satsar man på den ordnade gångpassagen utan övergångsställe. 

Svar: ”Som tidigare flöden och väntetider samt i vissa fall tydlighet för svaga grupper.” 

 

Hur många ordnade passager utan övergångsställe finns det uppskattningsvis på det 
statliga vägnätet i regionen? 
Svar: ”Här kan vi tyvärr inte ange någon siffra.” 

 

Gäller samstämmighet mer generellt mellan regionen och kommunerna inom regionen 
då det gäller utformningen av gångpassagen (med eller utan övergångsställe) med 
hänsyn till förhållanden som hastighetsgräns, fysiska hastighetsdämpande åtgärder, 
exponeringssträcka, tydlighet, tillgänglighet/framkomlighet, flöden, typ av gata?  

Svar: ”Hyfsad samstämmighet – men enstaka kommuner har gått sin egen väg och 
några har gjort varianter på det gemensamma temat.” 

 

Råder samstämmighet med övriga regioner då det gäller utformningen av 
gångpassagen m.h.t. faktorer som togs upp i förra frågan eller använder exempelvis 
regionen ofta egna riktlinjer? 

Svar: ”Någorlunda eftersom regionen var drivande i det nationella arbetet – men 
verkligheten = pengarna och bristen på seminarier, utbildning, stödmaterial innebar att 
det verkliga genomförandet skiljer sig åt. Som ex kan nämnas VMN där hastigheten 
sänktes vid 70-vägar till 50 km/h istället för att ta bort dessa. Dödsolyckor inträffade 
under de första åren på några av dessa platser.” 
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7 Svar från synskadade fotgängare 
7.1 Sammanfattning 
Enkät skickades till SRF (Synskadade riksförbund), som distribuerade den till sina 
distriktsförbund. Uppfattningen bland synskadade fotgängare är att framkomligheten 
förbättrats något i och med väjningsregeln. Men det är ingen entydig uppfattning. Det 
finns också svar från förbund som menar att det är som förut eller att det t.o.m. blivit 
sämre. Säkerheten på det obevakade övergångsstället anser man inte ha förändrats, 
åtminstone inte till det bättre. Det är fromkomlighets- och säkerhetsproblem då det är 
mycket trafik, då det är svängande trafik och då det är breda gator. Man anser också 
tämligen unisont att den ordnade gångpassagen är ett sämre alternativ än det obevakade 
övergångsstället.  

”En så kallad gångpassage är ett fördärv för gravt synskadade och ledarhundsförare. Det 
finns ingen kant som markerar var gatan börjar och trottoaren slutar. Konsekvensen av 
detta blir att man tappar orienteringen, dels är det svårt att hålla riktning rakt över gatan 
sedan tappar man lätt kontrollen var i stan man befinner sig. Ledarhunden vet ej heller 
skillnad på gata och gångpassager, den är lärd att markera vid trottoarkant före 
övergångsställe.” 

Det obevakade övergångsstället är inte heller ett gott alternativ men betydligt bättre än 
den ordnade gångpassagen. Önskemålet är fler övergångsställen och inte fler ordnade 
gångpassager utan övergångsställe. Helst skall övergångsstället vara både ljus- och 
ljudreglerat.  

Cyklister och mopedister upplevs av den synskadade som ett stort problem. Och 
problemet har inte blivit mindre i och med väjningsregeln. Cyklisterna är svåra att 
varsebli, visar dålig hänsyn generellt, inte minst vid det obevakade övergångsstället. 
Ökad information från Vägverkets sida riktad till cyklister och mopedister om 
väjningspliktens innebörd är ett prioriterat önskemål som framkommer från de 
synskadade. 

 
7.2 Svar från riks- och distriktsförbund 
Ett formulär med 6 frågepunkter skickades SRF (de synskadades riksförbund), se bilaga 
2. Svar inkom från riksförbundet samt från 7 distriktsförbund och från 2 enskilda 
medlemmar: 

SRF riksförbundet 

SRF Örebro kommun 

SRF Medelpad 

SRF Västerås–Kolbäcksdalen 

SRF Ångermanland 

SRF Västerbotten 

SRF Stockholms och Gotlands län 

SRF Sunne/Torsby 

2 enskilda medlemmar. 
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Den allmänna uppfattningen uttryckt genom riksförbundet var att det blivit lättare att ta 
sig över gatan på obevakat övergångsställe i och med regeln om väjningsplikt: ”I 
allmänhet har det blivit bättre. Bilisterna stannar oftare vid obevakade övergångsställen 
än tidigare”.  

Det framkom också avvikande uppfattningar, att det inte blivit någon skillnad, ingen 
märkbar åtminstone. Och problematiska situationer kvarstår, som då det är mycket 
trafik, då gatan är bred eller då fordon kommer från tvärgata och svänger in mot 
övergångsstället:  

”Då det är mycket trafik, då får man försöka hitta alternativa omvägar. Det är att riskera 
livet att ge sig ut i trafiken. Ingen stannar på stora vägar.”  

”Det är alltid svårt att ta sig över breda eller starkt trafikerade gator. Vid sådana 
övergångsställen behövs trafiksignaler.”  

”Om det kommer trafik hela tiden går det inte att höra när det är klart att gå. Detta gör 
att det är närmast omöjligt att gå över en körbana i taget. Samma sak gäller trafiken vid 
en cirkulationsplats, trafiken går runt och det går inte att höra från vilket håll bilarna 
kommer.”  

”Eftersom vi inte kan se om föraren visar tecken att han vill stanna för att släppa över 
oss, är det ofta en chansning man får ta och gå ut i gatan och hoppas att bilarna stannar.” 

”Är gatan bred känns det som en evighet att komma över liksom även försöka bevaka 
flera filer om bilen stannar eller inte. Det har hänt att man får stanna mitt i gatan för att 
nästa fils bil inte ser fotgängaren. Avsmalning verkar få fler bilister att stanna upp. 
Mittrefuger kräver för mig som helt blind särskild varsamhet för att inte snubbla under 
den hårt koncentrerade gången över gatan – ett störningsmoment alltså. Det kan dock 
vara till fördel i starkt trafikerade lägen att få tillfälle att mellanlanda.” 

”Gator med ett körfält känns tryggare att passera. Gator med fler körfält är ej lämpade 
för obevakade övergångsställen, med tanke på att kanske den första bilisten stannar 
samtidigt som fordon i övriga körfält ofta ej observerat gångtrafikanten. Av förklarliga 
skäl har vi svårt att hålla ögonkontakt med fordonsföraren.” 

På frågan om väjningsregeln fått cyklister och mopedister att oftare lämna den 
synskadade företräde var det samstämmiga svaret att det inte skett någon förbättring:  

”Tyvärr har vi inte sett någon förbättring sedan väjningsskyldigheten infördes. 
Cyklar/mopeder är ett stort problem för oss, särskilt vid övergångställen och 
busshållplatser.”  

”Vägverket bör ta initiativ till en informationskampanj som informerar cyklister om att 
väjningsplikten gäller även dem. Ett annat trafikproblem är att många fordon som t.ex. 
vissa bilar, bussar, elbilar och cyklar är så tysta att det inte går att varsebli dem i tid. Vi 
märker av dem först när de kört förbi oss.” 

Omdömet om väjningsplikten var att den inte ökat den synskadades trygghet eller 
upplevda säkerhet. Några svarande menar att det skett försämring av säkerheten. ”Man 
kan aldrig vara riktig säker på ett obevakat övergångsställe.” Men relativt sett uppfattar 
man övergångsstället som en trygg passage och anser att fler behövs. ”Självklart behövs 
fler övergångsställen. Det är där som man som synskadad vågar sig över gatan. Det 
borde vara stopplikt för den vita käppen.” 

Man är kritisk till den förändring som man anser har blivit följden av väjningsregelns 
införande och en konsekvens av nollvisionen och som utmynnat i att obevakade 
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övergångsställen tagits bort och att i många fall övergångsställen ersatts med en ordnad 
gångpassage utan övergångsställe:  

”Oklokt, hade man synrester såg man markeringen och bilisterna var mer 
uppmärksamma.” 

”Väjningsplikten och 0-visionen är bra. Tyvärr har de lösningar som blivit följden av 
väjningsplikten och 0-visionen som genomförts av Vägverket och kommunerna fått 
förödande effekt för synskadade personer. Cirkulationsplatser ersätter korsningar med 
trafikljus. Övergångställen ersätts med passager. Kantstenar tas bort och ersätts med 
taktila (kännbara) markplattor. Dessa plattor har visat sig helt värdelösa som stopp och 
varningsplattor. Dessutom råder oklarheter om vad när det är ett övergångställe enligt 
trafikreglerna och vad som är en passage. Eftersom Vägverket och Kommunförbundet 
envisas med att kalla båda för passage.” 

”Gångpassager är helt förkastliga för synskadade. Särskilt de som är upphöjda, vilka 
man inte ens vet att man befinner sig på. Får absolut inte användas. Vi har mycket 
dåliga erfarenheter från Stockholms innerstad.” 

”En så kallad gångpassage är ett fördärv för gravt synskadade och ledarhundsförare. Det 
finns ingen kant som markerar var gatan börjar och trottoaren slutar. Konsekvensen av 
detta blir att man tappar orienteringen, dels är det svårt att hålla riktning rakt över gatan 
sedan tappar man lätt kontrollen var i stan man befinner sig. Ledarhunden vet ej heller 
skillnad på gata och gångpassager, den är lärd att markera vid trottoarkant före 
övergångsställe.” 

”Den är helt värdelös för oss. Prova själv att sätta på dig ett par kolsvarta glasögon, 
försök därefter att få kontakt med bilföraren, så att denne förstår att du vill över.” 

”Tycker inte att det är någon fördel med gångpassager, det är ju hela tiden på bilförarens 
villkor och vad vi kan förstå så gäller ju ej våran vita käpp som någon garanti när dessa 
ej har någon väjningspliktstatus.” 

”Att passera gatan i anslutning till en korsning har blivit ett stort problem. 
Ljus/ljudreglerade övergångsställen tas bort och där det är mycket trafik går det inte att 
komma över gatan när man inte ser. Detta måste man hitta en lösning på snarast. 
Gångbro över gatan eller passage under är enligt vår mening ett alternativ om man inte 
får behålla ljus/ljudreglerade övergångsställen.” 

Följande visar sammanfattat hur de önskemål man från synskadade har på utformningen 
av passageplatsen över gatan. Sammanfattningen baseras på information från SRF:s 
hemsida.  

Generellt gäller att passageplatsen skall vara försedd med övergångsställe. Övergångs-
stället skall vara signalreglerat med både ljus och ljud. Kravet gäller generellt vid höga 
bilflöden. En sådan gräns kan vara vid 15 000 fordon/dygn. I bostadsområden, gator 
med lågt bilflöde, skall gångpassagen vara försedd med obevakat övergångsställe. 
Generellt gäller att trottoarkanten skall vara minst 4 centimeter hög och vara parallell 
med övergångsställets vägmarkering. Övergångsstället skall ligga rakt över gatan, inte 
vara förskjutet. Det skall också omfatta parallellt löpande cykelbana. En stolpe skall 
finnas som markerar övergångsstället. 
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8 Svar från äldre fotgängare 
8.1 Sammanfattning 
Resultaten baseras på svar på en enkät som skickades ut till ett antal PRO-föreningar 
runtom i landet.   

Den äldre fotgängaren tycker att väjningsplikten på obevakat övergångsstället förbättrat 
framkomligheten. Bilisterna har blivit mer hänsynsfulla ”stannar faktiskt oftare och 
visar bra hänsyn till rollatorer”. Den äldre fotgängaren upplever i allmänhet också större 
trygghet och säkerhet vid passagen. Men problemsituationer kvarstår som då det är 
mycket trafik, gatan är bred och då det är mörkt och övergångsstället dåligt belyst. 

Den äldre fotgängaren ansåg vidare att väjningsregeln inte påverkat cyklisternas och 
mopedisternas beteende till det bättre. De tycks, som man uttryckte det, inte ha förstått 
innebörden av väjningsplikten. 

På frågan om den äldre fotgängaren har ändrat sitt beteende vid passage på det 
obevakade övergångstället, blivit tuffare gentemot fordonsföraren, markerar tydligare 
sin avsikt att passera på övergångsstället svarade föreningarna i allmänhet jakande på 
detta. 

De fysiska åtgärder som vidtogs i samband med väjningsregelns införande i syfte att 
minska motorfordonens hastigheter och förbättra säkerheten på passagen uppfattas 
också positivt av de äldre fotgängarna och refugen är ett måste då det är breda gator. 

Att ta bort obevakade övergångsställen ansåg den äldre fotgängaren i allmänhet vara en 
tveksam åtgärd. Den allmänna uppfattningen var att det snarare behövdes fler 
obevakade övergångsställen inte färre. Bäst menade man är det då det finns trafikljus. 

Den äldre fotgängaren hade en tveksam inställning till gångpassagen (utan övergångs-
ställe) och tyckte att det kändes tryggare med obevakat övergångsställe. ”Vi föredrar 
obevakade övergångsställen. Vi känner oss mer osäkra på de ordnade gångpassagerna 
utan övergångsställe.”  

 
8.2 Svar från föreningarna 
Enkät bestående av 7 frågepunkter, se bilaga 3, skickades ut till 14 PRO-föreningar runt 
om i landet. Svar erhölls från följande 8 föreningar: 

PRO Sandviken 

PRO Katrineholm 

PRO Motala 

PRO Åkersberga 

PRO Bollnäs 

PRO Örnsköldsvik 

PRO1 Gävle 

PRO City Norrköping. 

 

På frågan om väjningsregeln gjort det lättare för den äldre fotgängaren att ta sig över 
gatan på det obevakade övergångsstället var svaret ja. Graden av förbättring varierade 
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mellan något bättre till mycket bättre. Kommentarer var att väntetiden minskat, 
”bilisterna har blivit mer hänsynsfulla – är mer uppmärksamma och stannar faktiskt 
oftare och visar bra hänsyn till rollatorer”.  

Mindre god framkomlighet gäller fortfarande, även om det skett förbättring, då det är 
mycket trafik, då gatan är bred och vid mörkerförhållande och vid dålig belysning. 
Vidare ansåg man att väjningsregeln inte påverkat cyklisternas och mopedisternas 
beteende till det bättre: ”de visar den äldre fotgängaren lika lite hänsyn som tidigare” 
eller som ett annat svar lydde ”cyklister och mopedister tycks inte ha uppfattat 
innebörden med väjningsplikt (kan bero på brister i informationen)”.   

På frågan om den äldre fotgängaren ägnar fordonstrafiken lika stor uppmärksamhet vid 
passage på det obevakade övergångsstället nu som innan väjningsregelns införande är 
svaret i stort ett ja: ”i stort sett uppträder äldre som förut”. ”De äldre fotgängarna är 
fortfarande synnerligen inrotade och uppmärksamma, som en ren självbevarelsedrift sen 
tidigare.” Men nejuppfattning råder också: ”nej, där är det sämre i tron att rättigheten att 
använda övergångsstället ökat i förhållande till bilföraren”. Och man är med något 
undantag tämligen överens om att den äldre fotgängaren blivit tuffare gentemot 
bilföraren och att hon numera mer tydligt markerar för bilföraren sin avsikt att passera 
på övergångsstället. 

De äldre fotgängarna upplever i allmänhet, att väjningsregeln bidragit till ökad trygghet 
och säkerhet vid passage på det obevakade övergångsstället: ”Ja enligt vår uppfattning i 
gruppen, så har tryggheten ökat. De allra flesta bilförare stannar upp. Man ser sällan 
tvärnitar som var mer vanligt innan den nya regeln”. ”Tryggheten har ökat. Lättare att ta 
sig över gatan. Tidigare kunde väntan bli lång innan någon bil stannade.” ”Säkerheten 
har blivit bättre tack vare att bilisterna har anammat väjningsplikten och att det blivit 
färre obevakade och bevakade övergångsställen (man ser inte skogen för bara träden).” 

Riskfyllda situationer upplever man då bilarna kommer med hög hastighet och vid 
passage vid skymning och mörker och vid halt väglag. Riskfyllda situationer uppstår 
också ofta med svängande bilar: ”det mest riskfyllda är vänster- och högersvängande 
fordon, där tyvärr alltför många fordonsförare fortfarande försöker att tränga sig före 
trots väjningsplikten. Här krävs fortfarande mycket upplysning och information för att 
komma tillrätta med detta allvarliga problem.”  

De fysiska åtgärder som vidtogs i samband med väjningsregelns införande i syfte att 
minska motorfordonens hastigheter uppfattas också positivt av de äldre fotgängarna: 
”de dämpar ju farten för bilarna, så att vi lättare törs gå över en gata utan markerade 
övergångsställen”.  

Refugen är en facilitet som uppskattas och som man anser vara ett måste vid breda 
gator: ”vid större trafikstråk och då det är breda gator är enligt vår uppfattning ett 
avsmalnande med refug ett måste, dessutom förenat med en mindre rondell är bra för 
såväl fotgängare som bilister”. 

Att ta bort obevakade övergångsställen ansåg de äldre fotgängarna i allmänhet vara en 
tveksam åtgärd vars fördelar man hade svårt att upptäcka: ”vi anser det att det var 
onödigt att ta bort markeringarna”. ”Vi ser inga fördelar för oss – enbart för bilförarna. 
Kanske det är bättre.” ”Oklokt, de äldre gick till övergångsstället för passage. 
Väjningsregeln är bra om den respekteras för fotgängare och bilförare visar varandra 
hänsyn.” Den allmänna uppfattningen var att snarare fler obevakade övergångsställen 
behövs, inte färre: ”bättre med fler övergångsställen, hellre fler än färre”. ”Bäst är ju 
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trafikljus, men det kan inte finnas överallt. Tydligt märkta övergångsställen bör finnas 
överallt, med vita streck.” 

Det fanns också avvikande uppfattning till åtgärden att ta bort obevakade 
övergångsställen: ”I början tycktes det som oklokt, då man i många fall fick en längre 
väg till sina förrättningar”. ”Fördelen är att man i dag går säkrare över på 
övergångsställe för att bilismen uppmärksammar övergångsstället tydligare då de blivit 
färre.” 

Tveksam inställning gällde till den ordnade gångpassagen utan övergångsställe. En del 
av de äldre fotgängarna tyckte att det var tryggare med obevakat övergångsställe: ”vi 
föredrar obevakade övergångsställen”. ”Vi känner oss mer osäkra på de ordnade 
gångpassagerna utan övergångsställe.”  

Några hade ingen uppfattning om den ordnade gångpassagen och det framkom av den 
direkta frågan att man var av den uppfattningen att äldre fotgängare i allmänhet hade 
dålig vetskap om eller ingen kunskap alls om skillnaden mellan obevakat 
övergångsställe och ordnad gångpassage utan övergångsställe: ”den äldre fotgängaren 
vet ej skillnaden mellan det obevakade övergångsstället och gångpassagen utan 
övergångsställe – öka informationen!” 
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9 Svar från förare av lastbilar 
Totalt intervjuades 8 lastbilschaufförer, 3 av dessa körde huvudsakligen budbilar övriga 
tunga lastbilar. Chaufförerna körde åt de 2 åkerierna Östgöta frakt och Schenker Åkeri 
AB. Följande frågepunkter avhandlades via telefon: 

• Väjningsregelns effekt på den tunga trafikens framkomlighet och på säkerheten 

• Effekt på körbeteendet 

• Effekt på fotgängarnas beteende 

• Riskfyllda situationer 

• Effekt av borttagande obevakade övergångsställen och uppfattningen bland 
yrkesförarna om nuvarande antal obevakade övergångsställen 

• Yrkesförarnas uppfattning om gångpassagen utan övergångsställe 

• Väjningsregeln och cyklisternas beteende. 

 

Framkomligheten 
Det frekventa svaret var att det inte skett någon större förändring då det gäller de tunga 
fordonens framkomlighet. En viss fördröjning har inträffat men den verkar var av mer 
marginell karaktär eller som en förare uttryckte det: ”Stannar oftare men framkomlig-
heten som sådan har inte påverkats”. I något svar framkom dock att föraren kunde välja 
en alternativ färdväg för att undvika en plats där många fotgängare passerade på 
obevakat övergångsställe. Och en annan förare som ofta körde grus och liknande i 
tätortsmiljö tyckte att framkomligheten blivit sämre. En tredje förare ansåg att 
väjningsregeln i sig inte förorsakade framkomlighetsproblem men däremot de åtgärder i 
form av refuger, avsmalningar etc. som anlagts i ökad takt i samband med och efter det 
att väjningsregeln infördes.  

 

Säkerheten och riskfyllda situationer 
I den mån säkerheten påverkats menade man att det var till det sämre. Uppfattningen 
om försämrad säkerhet uttrycktes i första hand av de förare som körde budbilar. 
”Säkerheten har blivit sämre pga. att fotgängare beger sig ut i gatan utan att se sig för. 
Man tar inte hänsyn till, åtminstone inte tillräcklig hänsyn till den annalkande bilen och 
dess hastighet och möjlighet att stanna. Fotgängaren borde ligga lägre i sin ambition att 
ta ut sin ”rätt” att ta sig över. Det borde mer vara fråga om delat ansvar.” Förarna av de 
tunga fordonen (24 meter) ansåg mer att det var ett miljöproblem än säkerhetsproblem 
som väjningsregeln skapat med de ökade utsläppsmängder som de stora tunga 
lastbilarna orsakar då de accelererar upp i hastighet efter det att de släppt över 
fotgängare på obevakat övergångsställe. 

Riskfyllda förhållanden och situationer föreligger menade föraren av lastbil bland annat 
vid mörker då det obevakade övergångsstället är dåligt belyst. Det man efterlyser i det 
sammanhanget är fotgängarreflexen. En annan situation är omkörningssituationen vid 
övergångsställe eller som en av förarna av tung lastbil sade: ”Dubbla filer är ett 
riskförhållande – vågar inte stanna för att släppa fram fotgängare om det finns personbil 
bakom”. 
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Körbeteende 
Förarna av de tunga fordonen ansåg tämligen unisont att de efter väjningsregelns 
införande blivit mer vaksamma på fotgängare vid obevakat övergångsställe och mer 
vaksamma på att stanna. Några förare ansåg att de som ett resultat av detta framförde 
fordonet med lägre hastighet, mer anpassat till situationen i sådana miljöer där 
fotgängare brukar uppträda.  

Flera av förarna påpekade det väsentliga i att söka ögonkontakt med fotgängaren för att 
klargöra om hon vill över eller inte eller som en yrkesförare uttryckte det: ”Stannar inte 
på samma sätt som privatbilisten, Checkar av mot fotgängaren om han verkligen skall 
över. Har lärt sig att läsa situationen och stannar inte för tidigt som privatbilisten. Själva 
framsläppandet brukar gå bra genom ögonkontakt.”  

Generellt menar förarna att den tunga lastbilen gör det extra besvärligt att stanna med 
kort varsel för att sedan starta igen. Detta borde fotgängaren ha klart för sig och låta 
bilen passera i stället för det motsatta. 

 

Fotgängarnas beteende 
Merparten av lastbilsförarna ansåg att fotgängaren i och med väjningsregeln blivit mer 
framfusiga då det gäller att ta sig över på det obevakade övergångsstället. Man upplever 
att fotgängaren många gånger går ut i gatan utan att se sig för och utan att ta notis om 
det tunga fordonet stannat eller ej och detta upplever man som en säkerhetsrisk. Detta 
fotgängarebeteende gäller särskilt ungdomar och då män. Men man ansåg också att 
många fotgängare beter sig föredömligt.  

En situation som upplevs som ett problem för föraren av det tunga fordonet är den 
tvekan som gäller en del fotgängare och deras avsikt av ta sig över gatan. Föraren av det 
tunga fordonet ställs då inför ett problem som gäller om han skall stanna eller inte. 
Eftersom det är ett tungt fordon kanske 60 ton vill han inte gärna ”stanna i onödan”. 

 

Effekten av obevakade övergångsställen som har tagits bort och bör fler tas bort 

Förarna av de tunga fordonen anser över lag att den effekt på framkomligheten för tunga 
fordon som borttagandet av obevakade övergångsställen haft enbart är marginell om ens 
någon. Någon av förarna gjorde reflexionen att framkomligheten borde ha ökat något på 
en gata där han brukar färdas med sin lastbil och där flera obevakade övergångsställen 
hade tagits bort. För övrigt var man av den uppfattningen att de obevakade övergångs-
ställen som tagits bort i allmänhet var sådana som var sparsamt utnyttjade av 
fotgängarna. 

I allmänhet tyckte man att det inte fanns någon anledning ta bort ytterligare obevakade 
övergångsställen. Möjligen kan ett och annat övergångsställe som är felplacerat tas bort, 
exempelvis sådant som ligger för nära ett annat övergångsställe eller som är dåligt 
synliggjort. 

 

Passage utan övergångsställe 
På frågan hur lastbilsförarna uppfattar gångpassagen utan övergångsställe relaterat till 
väjningsplikten svarar ett flertal att de är osäkra om fotgängaren har klart för sig att 
denna passage inte omfattas av väjningsregeln. Många fotgängare menar man agerar 
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som om väjningsplikten gällde. ”Fotgängarna tror att det är obevakade övergångs-
ställen, vilket yrkesföraren har klart för sig att det inte är.” Flera av förarna anger att de 
även stannar vid en sådan passage. Passagen utan övergångsställen menar man dock inte 
är så frekvent förekommande i miljöer där den tunga trafiken tar sig fram. 

 

Väjningsregeln och cyklisternas beteende 
Cyklisterna är ett problem för den tunga trafiken. Det är den gängse uppfattningen bland 
de tillfrågade yrkesförarna. Ofta kommer cyklisten ”rent livsfarligt” med full fart ut på 
övergångsstället/överfarten och det kan då vara svårt att hinna få stopp på det tunga 
fordonet. Cyklisterna menar man drar nytta av väjningsplikten och tvingar föraren av 
det tunga fordonet att stanna. På det sättet anser man att situationen har förvärrats i och 
med väjningsregeln. Generellt släpper man fram cyklister som har gått av cykeln har 
båda fötterna på marken och har för avsikt att ta sig över på det obevakade övergångs-
stället. Man noterar med en viss frustration att en del cyklister har satt detta i system 
”hoppar ofta av cykeln och går några steg (som fotgängare) och hoppar sedan på cykeln 
igen”.  
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10 Svar från förare av utryckningsfordon (ambulans) 
Totalt intervjuades 7 ambulansförare. Dessa var knuta till Ambulanscentralen i 
Jönköping, Falu lasarett, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Till detta intervjuades två 
förare via Falck Ambulans AB Stockholm och Samariten Ambulans AB Stockholm.  

Följande punkter avhandlades i intervjuerna: 

• Väjningsregelns effekt på framkomlighet och på säkerheten 

• Körbeteendet 

• Fotgängarnas beteende 

• Riskfyllda situationer 

• Effekt av borttagande obevakade övergångsställen och uppfattningen bland 
yrkesförarna om nuvarande antal obevakade övergångsställen 

• Yrkesförarnas uppfattning om gångpassagen utan övergångsställe 

• Väjningsregeln och cyklisternas beteende 

• Fysiska hastighetsreducerande åtgärder. 

 

Framkomligheten 
Det frekventa svaret var att det inte skett någon större förändring för utrycknings-
fordonens framkomlighet och definitivt inte under utryckning. Några svarande menar att 
en viss fördröjning av mer marginell karaktär har inträffat under icke utryckning eller 
som en förare uttryckte det: ”Jag får vänta längre, men det gäller enbart då det inte är 
fråga om utryckning” 

 

Säkerheten och riskfyllda situationer 
Säkerheten ansåg förarna inte påverkats nämnvärt i samspelet mellan utryckningsfordon 
och fotgängare. Riskfyllda förhållanden och situationer kan uppstå vid mörker med 
dåligt belyst övergångsställe. Som regel saknar också fotgängaren reflexen. Fotgängaren 
verkar ta för givet att han syns. En annan situation är omkörningssituationen vid 
obevakat övergångsställe: ”Omkörningssituationen vid övergångsställe är ett 
riskmoment där jag under utryckning måste sakta ned och vara beredd på att kunna 
stanna. Men ofta i sådana situationer så hör ju och ser fotgängaren vad som är på gång”. 
Man är som förare av utryckningsfordon angelägen om att framhäva att man alltid är 
mycket vaksam på omgivningen då man framför sitt fordon och att man genom detta är 
preparerad för risksituationer som kan uppkomma. 

 

Körbeteendet 
På frågan om väjningsregeln mot fotgängaren påverkat utryckningsförarens körbeteende 
var det allmänna svaret att det inte skett någon förändring. Som utryckningsförare kör 
man extra vaksamt både vid utryckning och vid annan transport menade man och är väl 
anpassad till den rådande situationen. Några av förarna menade dock att man hade 
skärpt till sig ytterligare och blivit ytterliga vaksam och också körde något långsammare 
då det inte var fråga om utryckning. Det poängterades vidare att man genom sitt arbete 
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var väl förtrogen med var övergångsställena var belägna och var man kunde förvänta sig 
passerande fotgängare. 

 

Fotgängarnas beteende 
I allmänhet ansåg utryckningsförarna att fotgängaren i och med väjningsregeln blivit 
mer framfusiga då det gäller att ta sig över på det obevakade övergångsstället: 
”Försämrat beteende, tittar sig inte omkring, bryr sig inte. Jag får tänka för dom i stället. 
Inget större problem under utryckning då håller fotgängaren sig undan” eller ”Ja 
fotgängaren tycker att han har lagen på sin sida och ger sig ut med livet som insats”. Det 
fanns också förare som svarade att man varit tvungen att ”tvärnita” under utryckning för 
fotgängare som begivit sig ut på det obevakade övergångsstället. 

 

Effekten av obevakade övergångsställen som har tagits bort och bör fler tas bort 
Förarna av uttryckningsfordonen ansåg tämligen unisont att den effekt som borttagandet 
av obevakade övergångsställen haft på framkomligheten för utryckningsfordonet varit 
av marginell betydelse. Man tyckte inte heller att fler övergångsställen borde tas bort. 
Viss positiv effekt ansåg någon förare att man fått på 70-väg där det blivit bättre då de 
obevakade övergångsställena tagits bort: ”Det hade annars varit svårt att kunna stanna 
om det obevakade övergångsstället varit kvar”.  

 

Passage utan övergångsställe 
Förarna hade ingen direkt kritik mot gångpassagen utan övergångsställe utan tyckte att 
den verkar fungera bra. Den innebär i alla fall inget direkt problem. Man framhåller 
också att utryckningsförare måste man vara alert i alla lägen och så även vid 
gångpassagen utan övergångsställe. 

 

Väjningsregeln och cyklisternas beteende 
Cyklisterna är ett visst problem även för utryckningsförarna. ”De ignorerar 
trafikreglerna. Som svar på väjningsregeln kan man säga att vi tvingas stanna oftare 
eftersom cyklisterna ofta agerar som om väjningsplikten gällde även dem.” 

 

Fysiska hastighetsreducerande åtgärder 
Utryckningsförarna är överlag mycket kritiska till de hastighetsreducerande åtgärder 
som vidtagits i trafikmiljön och som man tycker blivit mer frekvent förekommande i 
och med väjningspliktens införande. Samtidigt är man väl medveten om att åtgärderna 
är trafiksäkerhetshöjande, men de är ofta ett hinder för utryckningsfordonet. Värst är 
upphöjningarna, men avsmalningar och sidoförskjutningar kan också vålla problem. Vid 
passage av avsmalning under utryckning ökar risken för mötesolycka och det kan också 
uppstå problem då cyklister samtidigt färdas genom avsmalningen. 

”Vi upplever att antalet gupp har ökat och guppen, upphöjningarna, är ett stort problem 
för oss i vår verksamhet. Särskilt då vi har patient i ambulansen. Vi vill färdas i med 
jämn fart dels för patientens skull med hänsyn till skadan och att den kan förvärras men 
också för personalen i ambulansen som sköter om patienten. Det går inte vidta åtgärder 
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då man samtidigt måste parera för hastighetsförändringar vid inbromsningar och 
accelerationer och vid förändringar i höjd- och sidled. Vi är därför emot även 
avsmalningar och sidoförskjutningar.”  

”Avsmalningar är inget problem men upphöjningarna i alla sina former är ett 
jätteproblem och detta problem har ökat med den satsning som gjordes i och med 
väjningspliktens införande. Konsekvensen är att man tvingas åka alternativa vägar med 
patienten för att inte förvärra en redan allvarlig skada exempelvis ryggmärgsskada. 
Detta förhållande är inte ett marginellt problem i sammanhanget utan ett centralt sådant. 
Utan patient och under utryckning går det väl an. Vid hög passagehastighet reduceras 
effekten av guppen men vid återfärden med patient är situationen en annan och särskilt 
svår då upphöjningarna ligger tätt kanske 30 meter mellan varandra. Det borde kunna gå 
att reducera hastigheterna på ett rimligt sätt med avsmalningar etc. utan att använda 
upphöjningar.” Det bör tilläggas att graden av kritik mot guppen var relaterad till hur 
ofta man som utryckningsförare kom i kontakt med dessa. I kommuner där antalet 
upphöjningar inte var så frekvent förekommande och möjligen heller inte så höga var 
inte heller kritiken från utryckningsförarna särskilt uttalad.  
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 Umeå kommun 
 Gatuchef Ulf Olofsson 
 Samhällsbyggnadskontoret 
 901 84 UMEÅ 
   
  
 
 
 
 
VTIs frågor om förhållanden på det kommunala väg-
/gatunätet i Umeå kommun gällande perioden 2000 och 
framåt 
Av Hans Thulin, VTI 
 
A Kommunens trafiksäkerhetsproblem 
 
Vilka är trafiksäkerhetsproblemen inom kommunen? Vilka grupper drabbas hårdast, hur 
ser det ut på lokalgatunätet och huvudgatunätet, genomfartsgator, tung trafik etc?  
 
B Antal obevakade övergångsställen på det kommunala 
vägnätet 
 
Hur många obevakade övergångsställen fanns det uppskattningsvis (i 100-tal) på det 
kommunala vägnätet i Umeå kommun vid slutet av år 2004? 
 
C Obevakade övergångsställen som togs bort 
 
1. Hur många obevakade övergångsställen togs uppskattningsvis bort på det kommunala 
vägnätet under perioden 2000 – 2004: 
a) inga eller ett mindre antal 
b) mer än ett mindre antal men färre än 10 % 
c) 10 % eller mer men mindre än 25 % 
d) 25 % eller mer men mindre än 50 % 
e) 50 % eller mer? 
 
2. Varför togs obevakade övergångsställen bort – påverkan från forskningsrapporter 
eller andra dokument, trafikantgrupper, ansvariga politiker, Vägverket/Kommun-
förbundet eller från något annat? 

Postal address Visiting address Telephone Telefax E-mail Postal giro account 

Statens väg- och transport- Olaus Magnus väg 37 013-20 40 00 013-14 14 36 vti@vti.se 5 98 01-1 
forskningsinstitut Linköping int +46 13 20 40 00 int +46 13 14 14 36   
SE-581 95 Linköping 
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3. Användes formella kriterier och riktlinjer, som gäller exempelvis flöde, sikt, antal 
körfält, hastighet etc - vilket eller vilka dokument utnyttjades i så fall? Fanns eller 
saknades tillräckliga kriterier och riktlinjer? 
4. Var togs de obevakade övergångsställena bort - på huvudgator, lokalgator, över breda 
gator, i miljöer med höga hastigheter, korta siktsträckor, där flödet vart stort/litet, där 
övergångsställena låg nära varandra etc? 
5. Varför togs inte fler övergångsställen bort (mest aktuellt om färre än 10 % togs bort 
under perioden 2000 – 2004) – påverkan från politiker, trafikantgrupper eller något 
annat? 
6. Vad hände med de platser där de obevakade övergångsställena togs bort - inget 
utöver att skylt och vägmarkering togs bort, övergångsstället signalreglerades, platsen 
gjordes om till ordnad gångpassage (definition se punkt E) etc? 
7. Vilka erfarenheter, positiva som negativa, har kommunen haft av borttagandet av de 
obevakade övergångsställena - exempelvis genom reaktioner från allmänheten, olika 
trafikantgrupper, grupper av funktionshindrade/äldre fotgängare, egna iakttagelser, 
olyckor/tillbud, framkomlighets-/tillgänglighetseffekter etc? 
8. Kommer obevakade övergångsställen att tas bort i någon större utsträckning under de 
närmaste två åren, av vilka skäl i så fall?  
 
D Nya obevakade övergångsställen 
 
1. Hur framkommer behovet av ett nytt övergångsställe - genom påtryckningar från 
trafikantgrupper, genom politiska initiativ, genom de formella kriterier som finns etc? 
2. Är behovet som initieras av trafikanterna stort?  I så fall, vilka grupper uttrycker 
störst behov – äldre gående, barnföräldrar, funktionshindrade etc? 
3. Vilken är kommunens inställning till anläggande av obevakat övergångsställe? När 
behövs de, för vilka behövs de, var skall de placeras och hur skall de utformas? 
4. Finns det tillräckliga kriterier för detta? Om inte vad saknas? 
 
E Ordnad gångpassage med eller utan övergångsställe 
 
Den ordnade gångpassagen är definitionsmässigt en gångpassage som utformats, 
utrustats eller utmärkts för att ge trafiksäkerhet, framkomlighet och tydlighet. 
Minimikravet som gäller här är att den skall vara markerad på ett sådant sätt att 
människor kopplar på att detta är en passageplats för fotgängare. Det vanliga är 
markering i gatan genom annorlunda beläggning. Den kan vara försedd med 
övergångsställe. 
 
E1 
1. Vilka skäl ligger bakom kommunens beslut att anlägga en ordnad gångpassage (utan 
övergångsställe)? Finns tillräckliga formella kriterier? Om inte vad saknas, vad kan 
göras bättre? 
2. I vilka miljöer, platser och i vilka sammanhang förekommer ordnade gångpassagen 
(utan övergångsställe). Finns det någon skillnad gentemot miljöer, platser o.s.v. där 
obevakat övergångsställe förekommer? Vilken praxis har man i kommunen då det gäller 
att satsa på ordnad gångpassage (utan övergångsställe)? 
E2  
1. Vilken strategi eller praxis använder sig kommunen av för att skapa en säker 
gångpassage där de gående också har god framkomlighet – med hänsyn till förhållanden 



3(5) 

som flödessituationen, exponeringssträcka, hastigheter, typ av gata, typ av plats, typ av 
område, trafikantgrupp etc?  
2. I vilket sammanhang använder man ordnad gångpassage utan övergångsställe?  
3. I vilket sammanhang använder man obevakat övergångsställe? 
4. I vilket sammanhang signalreglerar man gångpassagen – då det finns respektive inte 
finns övergångsställe? 
5. I vilket sammanhang anlägger man a) refug, b) avsmalning/sidoförskjutning och c) 
upphöjning i någon form – då det finns respektive inte finns övergångsställe? 
6. Finns tillräckliga kriterier, stöd i handböcker etc för detta (gäller hela punkt E2), om 
inte vad saknas, vad kan göras bättre? 
 
E3 
1. Vilken är kommunens uppfattning om acceptansen för den upphöjda gångpassagen 
(med eller utan övergångsställe) hos olika trafikantgrupper, bland politiker och vad är 
den egna uppfattningen? 
2. Har många upphöjda passager (med eller utan övergångsställe) har grovt summerat, 
tillkommit i kommunen under perioden 2000 – 2004 och hur många finns det ungefär i 
dagsläget? 
3. I vilken omfattning kommer kommunen att satsa på upphöjda gångpassager 
framdeles? 
 
E4 
1. Hur tydliggör kommunen den ordnade gångpassagen för fotgängaren och för övriga 
trafikanter då det gäller a) passage utan övergångsställe b) passage med obevakat 
övergångsställe? 
2. Hur beaktas de speciella behov och krav som gående med synnedsättning eller 
synskada har m.h.t. till alternativen a) och b) ovan?  
3. Vilka typer av skyltar och markeringar i vägbanan används vid olika utformningar 
(upphöjning, avsmalning etc) då det gäller a) och b) enligt ovan och hur konsekvent 
sker det? 
4. Finns tillräckliga formella kriterier och riktlinjer för att tydliggöra passgen, om inte 
vad saknas och vad kan göras bättre? 
 
E5 
1. Vilken erfarenhet – god som dålig – har kommunen av ordnad gångpassage a) utan 
övergångsställe b) med obevakat övergångsställe då det gäller säkerheten/framkom-
ligheten/tydligheten och användningen?  
2. Vilken feed back har kommunen fått från olika trafikantgrupper, exempelvis från 
gruppen äldre och gruppen synskadade då det gäller den ordnade gångpassagen utan 
övergångsställe och då det gäller det obevakade övergångsstället? 
 
E6 
1. Vad är kommunens erfarenhet av hur av väjningsplikten mot fotgängare på obevakat 
övergångsställe fungerar - genom reaktioner från allmänheten, olika trafikantgrupper, 
funktionshindrade, äldre fotgängare, egna iakttagelser, olyckor/tillbud, framkomlighets-
/tillgänglighetseffekter etc? I vilka sammanhang fungerar det bra och i vilka 
sammanhang mindre bra? Vad tycker yrkesförarna, exempelvis bussförarna om 
väjningsplikten?  
2. Hur kan man sammanfatta de gjorda erfarenheterna? 
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E7 
1. Har många ordnade passager utan övergångsställe har grovt summerat, tillkommit i 
kommunen under perioden 2000 – 2004? 
2. I vilken omfattning kommer kommunen att satsa på ordnade gångpassager utan 
övergångsställe framdeles – ungefär i samma omfattning som tidigare? 
 
F Begränsad hastighet 30 km/tim (1.2.65), lågfartsväg (1.4.7) 
 
F1  
1. Var och i vilka sammanhang har kommunen infört 30 km/h (1.2.65) som skyltad 
hastighet - enbart på lokalgator, även på huvudgator, i områden, på vissa platser, 
tidsbegränsningar etc?  
2. Vilka är kommunens erfarenheter av 30 km/h – då det gäller säkerhet, framkomlighet, 
nöjda/missnöjda trafikantgrupper etc?  
3. Vilken är kommunens strategi då det gäller att införa 30 km/h och i vilken omfattning 
kommer detta att ske de närmaste 5 åren? 
 
F2 
1. Var har kommunen skyltat med blå skylt som anger rekommenderad maxhastighet 30 
km/h - enbart på lokalgator, även på huvudgator, i områden, på vissa platser etc.? 
2. Vilka är kommunens erfarenheter av den blåa skylten med rekommenderad 
maxhastighet 30 km/h relativt den vanliga 30-skylten – då det gäller säkerhet, 
framkomlighet, nöjda/missnöjda trafikantgrupper etc.? 
3. Varför väljer man att skylta med rekommenderad maxhastighet 30 km/h i stället för 
den gulröda 30 skylten?  
4. I vilken omfattning kommer kommunen att införa blå skylt med rekommenderad 
maxhastighet 30 km/h under de närmaste 5 åren? 
 
F3 
Vilken är kommunens strategi då det gäller fysiska hastighetsreducerande åtgärder och 
skyltad hastighet. När skyltar man 30 km/h (förbudsmärke1.2.65), när använder man 
skylten lågfartsväg, 1.4.7 maxhastighet 30 km/h och när händer det att man inte 
använder någon av de två skyltarna? 
 
G Övriga frågor  
 
1. Vilken är kommunens strategi då det gäller att minska gångpassagens längd 
(exponeringssträckan) då exempelvis passagen går över fler än 2 körfält. Hur har man 
lyckats med detta?  
2. Vilken är kommunens strategi då det gäller att separera gång- och cykeltrafiken från 
biltrafiken? Anläggs tunnlar eller broar för gång- och cykeltrafiken? Finns kriterier för 
detta och vad är responsen från trafikantgrupper etc. till sådana åtgärder och vad är 
kommunens egna erfarenheter?   
3. Vilken är kommunens strategi då det gäller biltrafikens tillgänglighet till centrala 
delar av tätorten? Är målsättningen att reducera biltrafiken och hur gör man i så fall 
detta och vad har man åstadkommit? Finns annan målsättning och hur förverkligas den? 
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Vilka reaktioner har man fått från allmänheten eller olika trafikantgrupper. Hur är den 
politiska viljan då det gäller att reducera biltrafiken? 
4. Har kommunen några goda exempel på gång- (cykel-) passager inom den egna 
kommunen (eller från någon annanstans) – skicka gärna digitala bilder? 
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Trafik- och säkerhetsanalys 2006-04-20 Dnr 2004/0661-22 
   

Swedish National Road and Transport Research Institute  
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       SRF 
       Tiina Nummi - Södergren 
       122 88 Enskede 
 
 
 
 
Blev det bättre då väjningsregeln mot fotgängare på 
obevakat övergångsställe infördes? 
 
VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) i Linköping följer på uppdrag 
av Vägverket upp effekten av den regel som infördes 1 maj år 2000 och som 
gällde fordonsförares väjningsplikt mot fotgängare på obevakat övergångsställe 
(dvs där ljusreglering inte finns).  
 
Vi ser på framkomlighetseffekten och säkerhetseffekten och vi följer upp 
trafikanternas uppfattning och erfarenhet av regeln.  
 
Som ett led i uppföljningen av trafikantens uppfattning och erfarenhet vänder vi 
oss bland annat till de Synskadades Riksförbund. 
 
I samband med regelns införande vidtog väghållaren en mängd åtgärder. 
Obevakade övergångsställen togs bort genom att skyltarna och markeringen i 
gatan avlägsnades. Ibland ersattes det obevakade övergångsstället med en så 
kallad ordnad gångpassage. Denna markeras, tydliggörs, ofta genom avvikande 
beläggning. Ofta finns en refug, ibland är passagen upphöjd. Den införda 
väjningsregeln gäller dock inte vid denna typ av passage 
 
VTI är mycket intresserat av att ta del av vad SRF genom sina medlemmar anser 
om väjningregeln och de förändringar som genomfördes i samband med att 
regeln infördes. 
 
Vi har förstått av den debatt och av de synpunkter som kommit till uttryck på 
föreningens hemsida att många av de genomförda förändringarna har varit till 
nackdel för synskadade. 
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Vi har också uppfattat att man från föreningens sida har en tämligen klar 
uppfattning om hur en gångpassage med utgångspunkt från den synskadade skall 
vara utformad för att fungera tillfredsställande - kort sammanfattat enligt 
följande:  
 
Övergångsstället skall vara signalreglerat med både ljus och ljud. Kravet gäller 
generellt vid höga bilflöden. En sådan gräns kan vara vid 15 000 fordon/dygn. I 
bostadområden, gator med lågt bilflöde, skall gångpassagen vara försedd med 
obevakat övergångsställe. Generellt gäller att trottoarkanten skall vara minst 4 
centimeter hög och vara parallell med övergångsställets vägmarkering. 
Övergångsstället skall ligga rakt över gatan, inte vara förskjutet. Det skall också 
omfatta parallellt löpande cykelbana. En stolpe skall finnas som markerar 
övergångsstället. 
 
Med denna uppfattning har vi fått svar på en del av de frågor vi har. Men vi har 
några frågepunkter kvar som vi gärna vill ha svar på (se nedan). Dessa knyter 
mer direkt an till väjningsregeln med de förändringar som skedde i anslutning till 
denna och hur man bland synskadade har uppfattat effekten av regeln och 
förändringarna.  
 
Vi har tänkt oss ett allmänt svar från föreningen men är också intresserade av att 
få svar från föreningens disktrikt. Jag skickar därför gärna frågorna med e-post 
till SRF för vidare distribution.  
 
Det går bra att skriva svaren under respektive frågepunkt. Alla svar är välkomna 
såväl korta som omfattande. Frågepunkterna är till för att stimulera tänkandet. 
Räcker inte utrymmet går det bra att fortsätta på annat papper.  
 
Jag hoppas att en månad d.v.s. tiden fram till 8:e april räcker till för att besvara 
frågorna. Hör gärna av er om det finns oklarheter kring frågorna.  
 
Vänliga hälsningar 
 
 
 
Hans Thulin 
Forskningsledare 
 
E-postadress är hans.thulin@vti.se
Fax nr: 013-14 14 36,  
Telefon 013-20 41 54 
 
Postadress:  
VTI 
Hans Thulin 
581 95 Linköping 

mailto:hans.thulin@vti.se


3(9) 

Frågepunkter till SRF 
 
 
1. Idén med att införa väjningsplikt för fordonsförare mot fotgängare på 
obevakat övergångsställe var att göra det lättare för fotgängarna att ta sig 
över gatan.  
 
a) Har det blivit lättare för den synskadade att ta sig över gatan på det obevakade 
övergångsstället – minskad väntetid, bilisterna stannar oftare etc.? 
Har det blivit mycket bättre, något bättre eller har det inte blivit någon skillnad 
alls?  
 
b) Finns det något som inte fungerar så bra med väjningsplikten och kanske 
t.o.m. gjort det svårare för den synskadade att ta sig över på det obevakade 
övergångsstället? Hur är det exempelvis när det är mycket trafik eller då gatan är 
bred? 
 
c) Hur fungerar det med cyklister och mopedister (dom är ju också 
fordonsförare)? Har dom blivit mer hänsynsfulla då det gäller att lämna den 
synskadade fotgängaren företräde eller är det som förut? 
 
d) Finns det något annat som är värt att kommentera då det gäller 
väjningsplikten och framkomligheten? 
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2. Har väjningsregeln påverkat den synskadades säkerhet och trygghet på 
det obevakade övergångsstället? 
 
a) Har säkerheten och tryggheten ökat eller är förhållandet ungefär som tidigare 
eller har det kanske skett en försämring. Kommentera gärna med orsaker bakom 
upplevd förändring.  
 
b) Finns det några särskilt riskfyllda situationer vid passagen på det obevakade 
övergångsstället? Har det skett någon förändring jämfört med hur det var innan 
väjningsregeln infördes? 
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3. I anslutning till väjningsregelns införande togs många obevakade 
övergångsställen bort (markeringen i gatan frästes bort och skyltarna 
avlägsnades). 
 
Var detta klokt eller oklokt gjort sett med hänsyn till den synskadade 
fotgängaren? Behövs fler obevakade övergångsställen? Kommentera gärna. 
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4. Ibland ersattes det obevakade övergångsstället med en så kallad ordnad 
gångpassage (eller falskt övergångsställe som används som synonymt 
begrepp på SRFs hemsida). 
Den ordnade passagen markeras eller tydliggörs ofta genom annan 
beläggning ofta tillsammans med en fysisk åtgärd som refug, upphöjning 
eller avsmalning.  
Regeln om väjningsplikt gäller inte på den ordnade gångpassagen (eftersom 
det inte finns något obevakat övergångsställe). 
 
Vad är uppfattningen och erfarenheten bland synskadade av den ordnade 
gångpassagen? Hur är exempelvis framkomligheten, säkerheten och tryggheten 
jämfört med det obevakade övergångsstället? 
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5. I anslutning till väjningsregelns införande byggdes många obevakade 
övergångsställen och ordnade gångpassager om. En del höjdes upp, en del 
försågs med refug, i en del fall smalnades gatan av.  
 
Är detta åtgärder som synskadade fotgängare uppskattar? Kommentera gärna 
fördelar och nackdelar med refug, upphöjning o.s.v. 
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6. Övrigt 
 
Här finns det plats för ytterligare kommentarer och reflexioner som har med den 
synskadades situation i trafiken att göra. Dock med fokus på de förhållanden 
som gäller vid passage över gatan. 
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Trafik- och säkerhetsanalys 2006-04-20 Dnr 2004/0661-22 
   

Swedish National Road and Transport Research Institute  

Postadress/ Besöksadress/ Telefon/ Telefax/ E-post/ Postgiro/ 

 
 
 
 
       PRO Katrineholm 
       Ulf Anderborg  
       Sibeliusgatan 7 
       641 33 Katrineholm 
 
 
 
 
Blev det bättre då väjningsregeln mot fotgängare på 
obevakat övergångsställe infördes? 
 
1 maj år 2000 infördes väjningsplikt för fordonsförare mot gående på obevakat 
övergångsställe (övergångsställe utan trafikljus men med skylt ”övergångsställe” 
och/eller vägmarkering). Tanken med den regeln var att den skulle underlätta för 
gående att ta sig över gatan.  
 
I anslutning till regelns införande vidtog väghållaren en mängd åtgärder. 
Obevakade övergångsställen togs bort genom att skyltarna och markeringen i 
gatan avlägsnades. Ibland ersattes det obevakade övergångsstället med en så 
kallad ordnad gångpassage utan övergångsställe. Denna markeras, tydliggörs, 
ofta genom avvikande beläggning. Ofta finns det refug eller är passagen upphöjd. 
Den införda väjningsregeln gäller dock inte vid denna typ av passage 
 
VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) i Linköping är intresserat av 
att höra vilken uppfattning och erfarenhet äldre fotgängare har av väjningsregeln. 
Detta gör vi på uppdrag av Vägverket, den myndighet som har det samlade 
ansvaret för trafiksäkerheten i landet. 
 
VTI vänder sig till ett urval av lokala PRO-föreningar, cirka 20 stycken, runtom i 
landet. Föreningarna har valts slumpmässigt. Vi är intresserade av att få ta del av 
vad medlemmarna tycker om regeln och har som underlag för detta tagit fram ett 
antal frågepunkter (se nedan). Vi har inte tänkt oss att alla medlemmar ska avge 
separata svar (det blir en alltför stor arbetsbörda för oss tror vi). Det räcker med 
ett allmänt svar från föreningen eller svar som begränsar sig till någon eller några 
medlemmar av föreningen. 
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Det går bra att skriva svaren under respektive frågepunkt. Alla svar är välkomna 
såväl korta som omfattande. Frågepunkterna är till för att stimulera tänkandet. 
Räcker inte utrymmet går det bra att fortsätta på annat papper.  
 
Jag skickar gärna frågorna med e-post till de medlemmar som har denna 
möjlighet som vill svara på frågorna. Jag vill då gärna ha svaren returnerade på 
samma sätt. Det går naturligtvis också bra att returnera svaren i det bifogade 
portofria svarskuvertet eller att faxa dem (se adresser nedan). 
 
Jag hoppas att mars månad räcker till för att besvara frågorna och är därför 
mycket tacksam om jag kan få svaren innan slutet av den månaden. Hör gärna av 
er om det uppstår oklarheter kring frågorna. 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
 
Hans Thulin 
Forskningsledare 
 
E-postadress är hans.thulin@vti.se
Fax nr: 013-14 14 36,  
Telefon 013-20 41 54 
 
Postadress:  
VTI 
Hans Thulin 
581 95 Linköping 
 
 
 

mailto:hans.thulin@vti.se
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Frågepunkter,  PRO Katrineholm 
 
1. Idén med att införa väjningsplikt för fordonsförare mot fotgängare på 
obevakat övergångsställe var att göra det lättare för fotgängarna att ta sig 
över gatan.  
a) Har det blivit lättare? Har väntetiden minskat? Har bilisterna blivit mer 
hänsynsfulla – stannar de oftare, kör de långsammare? Kan man säga att det 
blivit mycket bättre eller enbart något bättre eller har det kanske inte skett någon 
förbättring alls? 
 
b) Finns något som inte fungerar så bra med väjningsplikten? Hur är det 
exempelvis när det är mycket trafik, då gatan är bred, då det är skymning eller 
mörker, då väglaget är halt eller då det är snö? 
 
c) Hur fungerar det med cyklister och mopedister (dom är ju också fordons-
förare). Har dom blivit mer hänsynsfulla då det gäller att lämna den äldre 
fotgängaren företräde eller är det som förut? 
 
d) Finns det något annat som är värt att kommentera då det gäller väjnings-
plikten och framkomligheten? 
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2. Många bilförare tycker att många fotgängare går ut på övergångsställena 
utan att se sig för. Detta förhållande tycker man har ökat markant efter det 
att väjningsregeln infördes.  
a) Ser den äldre fotgängaren sig lika omsorgsfullt om nu som tidigare innan hon 
går ut på det obevakade övergångsstället?  
 
b) Har väjningsregeln gjort den äldre fotgängaren tuffare mot bilföraren 
exempelvis genom att hon mer aktivt visar att hon vill över, att hon inte vill stå 
och vänta tills bilen passerat eller vänta på att en förare självmant väljer att 
släppa fram henne?  
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3. Har väjningsregeln påverkat de äldre fotgängarnas säkerhet och 
trygghet? 
a) Har säkerheten blivit bättre? Har tryggheten ökat? Har det skett en försämring 
eller är förhållandet ungefär som tidigare? Vilka orsaker kan ligga bakom en 
upplevd förändring?  
 
b) Finns det några särskilt riskfyllda situationer vid passagen på det obevakade 
övergångsstället? Har det skett någon förändring jämfört med hur det var innan 
väjningsregeln infördes? 
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4. I anslutning till väjningsregelns införande byggdes många obevakade 
övergångsställen om. En del höjdes upp, en del försågs med refug, i en del 
fall smalnades gatan av.  
a) Är detta åtgärder som äldre fotgängare uppskattar och som ökar säkerheten, 
tryggheten och kanske också framkomligheten?  Kommentera gärna. 
 
b) Hur ska en passage med övergångsställe se ut för att den skall kännas trygg 
och säker (är refug ett måste o.s.v.)? 
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5. I anslutning till väjningsregelns införande togs många obevakade 
övergångsställen bort (markeringen i gatan frästes bort och skyltarna 
avlägsnades). 
a) Var detta klokt eller oklokt gjort sett från den äldre fotgängarens synvinkel? 
Kommentera gärna nackdelar men också eventuella fördelar. 
 
b) Är det kanske så att det behövs fler obevakade övergångsställen och inte färre 
obevakade övergångsställen? 
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6. Ibland ersattes det obevakade övergångsstället med en så kallad ordnad 
gångpassage. 
Den ordnade passagen markeras eller tydliggörs ofta genom annan 
beläggning ofta tillsammans med en fysisk åtgärd som refug, upphöjning 
eller avsmalning.  
Regeln om väjningsplikt gäller inte på den ordnade gångpassagen (eftersom 
det inte finns något obevakat övergångsställe). 
a) Vad är uppfattningen och erfarenheten bland äldre fotgängare av den ordnade 
gångpassagen? Är det obevakade övergångsstället att föredra? Hur är 
exempelvis framkomligheten, säkerheten och tryggheten jämfört med det 
obevakade övergångsstället? 
 
b) Har den äldre fotgängaren i allmänhet klart för sig skillnaden mellan det 
obevakade övergångsstället och den ordnade gångpassagen (ingen markering i 
gatan med vita streck, ingen skyltning ”övergångsställe” och ingen 
väjningsplikt)? 
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7. Övrigt  
Här finns det plats för ytterligare kommentarer och reflexioner som har med den 
äldre fotgängarens situation i trafiken att göra. Dock med fokus på de 
förhållanden som gäller vid passage över gatan. 
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Trafik och trafiksäkerhetsanalys 2005-03-31         Dnr 2004/0661-22           
Hans Thulin    

Swedish National Road and Transport Research Institute  

Postadress/ Besöksadress/ Telefon/ Telefax/ E-post/ Postgiro/ 

 
 

   
 
 Eskilstuna kommun  
 Stadsbyggnadsnämnden 
  
 
 
Frågor till stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna kommun om 
obevakade övergångsställen mm på det kommunala vägnätet 
Av Hans Thulin, forskningsledare VTI, telefon 013 20 41 54, e-post hans.thulin@vti.se 
 
VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) i Linköping har fått i uppdrag av 
Vägverket att följa upp hur väghållarna tagit sig an fotgängarnas säkerhet. Det gäller 
särskilt den säkerhet som råder då fotgängaren korsar gatan. Denna uppföljning är 
intressant att göra mot bakgrund av väjningsregeln mot gående på obevakat 
övergångsställe, som infördes maj år 2000. VTI vänder sig bland annat till aktuella 
nämnder och tjänstemän i ett 15-tal kommuner med ett antal frågor, som vi gärna vill ha 
svar på och kommentarer till. Stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna kommun är en av de 
nämnder vi vänder oss till. Vi har tidigare via enkät intervjuat tjänstemän på 
stadsbyggnadsförvaltningen.  
 
I anslutning till väjningsregelns införande genomfördes en del åtgärder på gatunätet i 
landets kommuner. Övergångsställen togs bort (vägmarkering och skylt avlägsnades) 
och ersattes i en del fall med gångpassager. Fysiska åtgärder vidtogs som upphöjningar, 
avsmalningar och refuger anlades. Den skyltade hastigheten sänktes i många fall.  
 
Man kan konstatera att insatserna varierade mellan kommunerna. I en del kommuner 
togs inga eller enbart ett marginellt antal obevakade övergångsställen bort. I andra 
kommuner togs mer än hälften bort. I en del kommuner satsades det en hel del på 
fysiska hastighetsreducerande åtgärder. I andra kommuner var satsningarna mer 
begränsade. VTI är intresserat av att ta del av skäl och ställningstaganden som ligger 
bakom de satsningar som gjordes på det kommunala vägnätet. 
 
1. Den första frågan gäller hur stadsbyggnadsnämnden ser på det obevakade 
övergångsstället som passage för fotgängarna. Bör antalet obevakade övergångsställen 
minskas, är det lagom som det är eller finns det anledning att öka antalet? Vi är 
intresserade av att höra vilka skäl som ligger bakom nämndens uppfattning. Vi är också 
intresserade av att veta om det råder enighet i nämnden kring denna uppfattning. 
 
 
 
 

Postal address Visiting address Telephone Telefax E-mail Postal giro account 

Statens väg- och transport- Olaus Magnus väg 37 013-20 40 00 013-14 14 36 vti@vti.se 5 98 01-1 
forskningsinstitut Linköping int +46 13 20 40 00 int +46 13 14 14 36   
SE-581 95 Linköping 



2(2) 

2. Enligt resultaten från en enkät, som VTI skickade ut till landets kommuner togs under 
perioden 2000 – 2004 inga eller enabart ett mindre antal av de obevakade 
övergångsställena togs bort på det kommunala vägnätet i Eskilstuna kommun. Kan man 
säga att denna förändring var i linje med trafiknämndens intentioner – om inte, vad var 
skälet till avvikelsen? 
 
3. Finns det förhållanden då det enligt stadsbyggnadsnämnden bör finnas (obevakat) 
övergångsställe eller där det t.o.m. är högprioriterat med övergångsställe – när, under 
vilka förhållanden, i vilka sammanhang i så fall? 
 
4. Som alternativ till övergångsstället anläggs ofta en s.k. ordnad gångpassage utan 
övergångsställe (se handboken ”Säkra gångpassagen”). Som regel tydliggörs denna 
gångpassage med avvikande beläggning. Ofta har någon form av fysisk åtgärd vidtagits 
som upphöjning, avsmalning eller har refug anlagts. Väjningsplikten mot fotgängare 
gäller inte på gångpassagen. 
 
Har stadsbyggnadsnämnden tagit ställning till hur man skall handskas med 
gångpassagen (där övergångsställe inte finns) – är det något man kommer att satsa på 
eller något man kommer att ligga lågt med framöver – varför i så fall? Har 
gångpassagen fördelar jämfört med det obevakade övergångsstället, har den nackdelar 
enligt stadsbyggnadsnämndens sätt att se? 
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  Nämnd Datum Vår beteckning 1(2) 
  Stadsbyggnadsnämnden 2006-04-20 2005-10048 
  Förvaltning 
  Stadsbyggnadsförvaltningen  Bilaga 4 b 
  Avdelning/Enhet    
  Serviceavdelningen/Trafikserviceenheten 
 Handläggare, telefon   

 

  
 
 Stadsbyggnadsnämnden 
 
  

                                

POLICY FÖR ÖVERGÅNGSSTÄLLEN 
 
Förslag till beslut 
 
Nedanstående policy för drift och anläggande av oreglerade övergångsställen 
inom nämndens väghållningsområde ska gälla tills vidare. 

 
Policy för drift och anläggande av oreglerade övergångsställen 
 
Befintliga övergångsställen

 
Befintliga övergångsställen skall behållas och genom underhållsåtgärder hållas 
tydliga med markering på körbana och vägmärken. 

 
Om förändringar visar att övergångsställen bör tas bort kan det ske efter 
samråd med nämnden.  

 
Befintliga övergångsställen skall löpande göras säkra. För övergångsställen 
som anpassas för bättre tillgänglighet skall samtidigt säkerhetsfrågan beaktas. 

 
Nya övergångsställen

 
Initiativ till nya övergångsställen kan tas av såväl allmänheten som nämnden 
och förvaltningen. Ett samråd ska ske med nämnden före beslut om 
anläggande. 

 
Nya övergångsställen skall inte anläggas  
-   på sträckor med hastighetsbegränsning högre än 50 km/tim 
-   på gator med mer än ett körfält i samma körriktning om inte speciella   

       åtgärder vidtas 
-   där säkerheten inte går att lösa med rimlig insats 
-   där antalet gående är litet och trafikmängden i övrigt är liten 

 
När nya övergångsställen anläggs skall de göras säkra. 

 
Gångpassage utan övergångsställe skall kunna anordnas i speciella fall på 
platser där övergångsställe inte är lämpligt. 

 
Avslag på önskemål om övergångsställen skall först samrådas med nämnden. 

 

                                                 
 
 
Bilaga 4b.doc 



  Nämnd Datum Vår beteckning 2(2) 
  Stadsbyggnadsnämnden 2006-04-20 2005-10048 
  Förvaltning 
  Stadsbyggnadsförvaltningen  Bilaga 4 b 
  Avdelning/Enhet    
  Serviceavdelningen/Trafikserviceenheten 
 Handläggare, telefon   

 

  
Ärendet 

 
På senare tid har säkerheten för fotgängare i samband med övergångsställen 
allt mer ifrågasatts efter rön från forskningsstudier. Allt större vikt kommer 
fortsättningsvis att läggas på övergångsställenas placering och utformning med 
hänsyn till säkerheten.   

 
Förvaltningen har hittills saknat policy för övergångsställen men vill med 
ovanstående förslag få nämndens anvisningar för hantering av frågor om 
övergångsställen.  

 
En punkt som kan behöva speciell kommentar gäller befintliga 
övergångsställen som efter hand skall göras säkra och att detta arbete skall 
involveras i arbetet med bättre tillgänglighet. Det innebär att i den utredning 
om bättre tillgänglighet vid övergångsställen som påbörjats inom 
förvaltningen skall också säkerheten beaktas. Det kan leda till att åtgärder som 
avsmalningar, upphöjningar, refuger, bättre belysning o.s.v. planeras in för 
utförande samtidigt som tillgängligheten förbättras. Åtgärdsbehovet kommer 
sammantaget att bli omfattande och måste planeras i kommande budgetar. 

 
Policyn skall vara ett levande dokument som skall revideras vid behov. 

 
  STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
 Ingrid Carlsson  Mats Hällnäs 

  Förvaltningschef  Avdelningschef 
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