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Trafiksäkerheten för gående och cyklister
i Norrköping

av Hans Thulin och Alexander Obrenovic

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Väg- och trafikinstitutet (VTI) har på uppdrag av Gatukontoret i Norr-

köping undersökt gåendes och cyklisters trafik- och trafiksäkerhets-

situation i Norrköpings tätortskärna. Därvid har följande punkter stude-

rats:

o Trafikexponeringen

0 Trafikrisker

0 Separeringen mellan gående/cyklister och biltrafiken

o Trafikosakra platser, som pekats ut

o Effekter av trafiksäkerhetsâtgårder.
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Trafiksäkerheten för gående och cyklister
i Norrköping

av Hans Thulin och Alexander Obrenovic

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

VTI har på uppdrag av Gatukontoret Norrköping undersökt gåendes och

cyklisters (GC-trafikanternas) trafik- och trafiksäkerhetssituation i Norr-

köpings tätortskärna. Undersökningen har gjorts med en metod som VTI

utvecklat.

I. SAMMANFATTANDE BESKRIVNING AV METODEN

Följande 5 punkter studeras med metoden.

1. Antal trafikanter

2. Risker

3. Gåendes och cyklisters separering från biltrafiken

l+. Platser där gåendes och cyklisters trafiksäkerhet är låg. Dessa platser

pekas ut.

5. Åtgärder och trafiksäkerhetseffekter för gående och cyklister.

Metodens tillämpning.

Ett undersökningsområde definieras - exempelvis en tätortskärna, en

mindre tätort eller en genomfartsled. Inom undersökningsområdet väljs

slumpmässigt ett antal korsningar '(inklusive friliggande gång-cykelöver-

farter) -korsningar är miljöer där flertalet olyckor mellan bilar och

gående eller cyklister inträffar. Så många korsningar väljs att det blir

möjligt att kartlägga förekomst av trafikanter och fordonstrafik inom

området. I de undersökningar som hittills gjorts har omkring 20 'korsningar

valts i respektive undersökningsområde.
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Trafiken i varje vald korsning videofilmas minst tre gånger fördelat på

morgon, middag och eftermiddag/kväll. Videofilmningen pågår kontinuer-

ligt under dagtid och genomförs under 3-4 dagar. 4 kameror används

varav minst 2 stycken filmar samtidigt i olika korsningar. Kamerorna

flyttas mellan korsningarna efter ett schema med slumpmässig turordning.

Utöver de slumpmässigt valda tidpunkterna sker filmning också under

tidpunkter då antalet gående och cyklister är störst vid tex skolor,

arbetsplatser m m. Ett enskilt filmtillfälle kan vara en halvtimme.

Utvärdering.

Efter filmningsfasen sker utvärdering, som genomförs enligt de 5 punkter-

na ovan.

1. Antal trafikanter.

Utifrån videomaterialet räknas antalet trafikanter. Flödeskartor för

gående och cyklister och övriga fordonskategorier ritas samt diagram som

visar hur trafiken varierar med tidpunkt på dagen.

2. Risker.

Resultatet enligt punkt 1 ligger till grund för riskberäkningen. Skaderisken

(risken för personskada) bestäms. Den definieras som antal skadade

trafikanter per miljon trafikanter. Exempelvis beräknas cyklisternas

skaderisk vid passage genom korsning som antal skadade cyklister per

miljon cyklister som passerar genom korsning. Analogt beräknas skade-

risken i korsning för övriga trafikantkategorier. Vanligtvis används vid

riskberäkningen skadade i polisrapporterade trafikolyckor. Detta material

är i regel för litet för att bestämma skaderisken i enstaka korsningar eller

delområden men kan användas för att beskriva skaderisk-nivån totalt i det

undersökta området. Antal skadadeunder en femårsperiod räcker vanligt-

vist för att beskriva den totala skaderisken i en medelstor tätort eller i en

större tätortskärna medan 10 års skadade kan behövas för att bestämma

skaderisknivån i en mindre tätort.
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3. Gåendes och cyklisters separering från biltrafiken.

Under denna punkt studeras varje enskild fotgängares eller cyklists

passage på övergångsställe eller genom korsning. Bedömning görs om GC-

trafikanten under passagen _inte_ hindras av biltrafiken. Om han inte

hindras sägs GC-trafikanten vara separerad från biltrafiken. Separe-

ringsgraden beräknas liksom antalet oseparerade trafikanter dvs de som

under passagen hindras av bilar, vilket innebär att bilen eller den

oskyddade trafikanten stannar, minskar hastigheten, eller gör annan

undanmanöver.

Separeringsgraden anger andelen trafikanter som inte hindras av bilar.

Den antar värden mellan noll och ett. Värdet ett innebär att samtliga

trafikanter är separerade. Värdet 0,8 exempelvis innebär att 80 % av

trafikanterna är separerade.

Separeringsgraden är kopplad till risken för kollision mellan bil och GC-

trafikant - ju lägre separeringsgrad desto högre kollisionsrisk - och

används som mått för att ange och klassificera enskilda korsningar och

övergångsställen m a p kollisionsrisk. Följande tre klassindelningar, be-

tecknade med grönt, gult, rött används för att ange separeringsgrads-

standard:

0 Grönt, god separering (sep. grad 0,9-l,0).

0 Gult, mindre god separering (sep. grad 0,7-0,9).

0 Rött, dålig separering (sep. grad 0-0,7).

Antal oseparerade trafikanter är kopplat till antal olyckor. Ju fler

oseparerade trafikanter desto fler kollisioner med bilar.

Kartläggning görs av separeringsgrad (indelning i färger) och antal osepa-

rerade trafikanter. Det är möjligt att 'göra kartläggningen mycket

detaljerad, att exempelvis studera Separeringssituationen för delar av en

korsning, ett enskilt övergångsställe eller för speciella gång- eller cykel-

trafikströmmar.

4. Platser där trafiksäkerheten är låg för gående och cyklister.
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Utgångspunkten för bedömningen av trafiksäkerhetsnivån för gående och

cyklister i enskilda korsningar utgörs ' av separeringssituationen (separe-

ringsgraden och antal oseparerade trafikanter) samt antal olyckor som se-

pareringssituationen förväntas ge upphov till. Det antas råda linjärt

samband mellan antal olyckor och antal oseparerade trafikanter. Det

förväntade antalet olyckor i en korsning m h t registrerat antal oseparera-

de gående och cyklister i korsningen beräknas med utgångspunkt från vad

som erhållits i genomsnitt för samtliga studerade korsningar. För denna

"genomsnittliga korsning" finns information om såväl antal olyckor (ett

tillräckligt antal olyckor) som antal oseparerade trafikanter. Genom

denna medelvärdespunkt och nollpunkten i ett koordinatsystem dras en rät

linje. På linjen prickas de undersökta korsningarna in m h t registrerat

antal oseparerade trafikanter (x-axeln) och det förväntade antalet olyckor

erhålls (y-axeln). Inprickningarna längs linjen visar i vilka korsningar

trafiksäkerheten är låg.

5. Åtgärder och trafiksäkerhetseffekter för gående och cyklister.

Förslag till åtgärder som förbättrar de gåendes och cyklisternas separe-

ringssituation ges. Ätgärdernas effekt på antalet olyckor beräknas utifrån

förändring i antalet oseparerade trafikanter. Förändringen studeras lämp-

ligast via före- efterstudie men kan också beräknas överslagsmässigt.

II UNDERSÖKNINGEN

Genomförande.

 

Totalt studerades 20 platser inom Norrköpings tätortskärna. Dessa

platser utgjordes av korsningar, cirkulationsplatser och separat gång-

cykelöverfart på sträcka. Platserna valdes i syfte att dels ge en totalbild

av trafiksäkerheten för gående och cyklister i tätortskärnan dels för att

beskriva trafiksäkerheten i enskilda platser. Valet av platser gjordes

utifrån förslag från VTI med kompletterande önskemål från Gatukontoret.

Trafiken i varje plats videofilmades. Detta skedde vid upprepade tillfäl-

len, '3-5 gånger, under olika tider på dagen (0630-1830). Varje enskilt

filmtillfälle varade 30 minuter.

Undersökningen genomfördes under 4 vardagar i första halvan av maj

1985.
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Sammanfattande resultat

 

Resultaten presenteras enligt de 5 punkterna ovan:

1. Antal trafikanter.

o Biltrafiken var betydande på de gator som omger tätortskärnan.

Följande bilflöden per timme erhölls i genomsnitt, dagtid 0630-1830, på

de gator som omger Norrköpings tätortskärna.

1500-2000 personbilar/h i Norr Tull och längs Packhusgatan.

1000-1500 personbilar/h på Norra Promenaden, Kungsgatan (inkl Lunt-

gatan) norr om S:t Persgatan samt på Östra Promenaden mellan Lindö-

vägen och Packhusgatan.

600-1000 personbilar/h på Södra Promenaden

Jämfört med de resultat som erhölls från motsvarande undersökning av

Linköpings tätortskärna var biltrafiken på gatorna runt tätortskärnan

större i Norrköping än i Linköping.

0 Även inom tätortskärnan var biltrafiken betydande.

Längs Repslagaregatan mellan G:a Rådstugugatan och Kristinagatan

färdades exempelvis 600-1000 bilar per timme dagtid. Lika många

bilar per timme färdades längs Drottninggatan norr om Hamngatan.

Jämfört med resultat från Linköpings tätortskärna var biltrafiken

betydligt större i Norrköpings tätortskärna.

0 Den tunga trafiken var koncentrerad till Packhusgatan - 200 fordon/h

dagtid - samt till Norra Promenaden och Östra Promenaden mellan

Packhusgatan och Lindövägen - 100-150 tunga fordon/h dagtid.

o MC-/mopedtrafiken var koncentrerad till de gator där biltrafiken var

stor.
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' Längs Packhusgatan färdades exempelvis omkring MC-/mopedister per

timme, dagtid." MC-mopedtrafiken överensstämde i storlek med vad som

erhölls i Linköpings tätortskärna.

o Många cyklister korsade eller svängde av från gator med betydande

biltrafik. Detta skedde bla i Norr Tull, korsningen Kungsgatan-

Bredgatan och i cirkulationsplatserna vid Norra Promenaden -Packhus-

gatan resp Södra Promenaden - Kungsgatan.

Mest trafikerad av cyklister var Olai Kyrkogata med i genomsnitt omkring

200 cyklister per timme dagtid. 75-150 cyklister i timmen färdades längs

Kungsgatan (inklusive Luntgatan), Packhusgatan, Lindövägen. Södra Pro-

menaden och Hörngatan.

Cykeltrafiken i Norrköpings tätortskärna var enligt resultatet något

mindre än cykeltrafiken i Linköpings tätortskärna.

o Fotgängartrafiken var förhållandevis stor på ett mindre antal över-

gångsställen över gator med betydande biltrafik:

150-200 fotgängarpassager per timme, dagtid ägde rum på det östra

övergångsstället tvärs Norra Promenaden vid Drottninggatan.

75-150 fotgängarpassager per timme dagtid ägde rum på följande över-

gångsställen:

Södra övergångsstället tvärs Östra Promenaden i korsningen med Lindö-

vägen.

Övergångsstället över Södra Promenaden vid Olai Kyrkogata.

Södra övergångsstället tvärs Kungsgatan i korsningen med Bredgatan och

Västgötagatan. Merparten av över'gångsställena i Norr Tull. Det västra

övergångsstället över Norra promenaden vid Drottninggatan.

Flest fotgängarpassager i de platser som studerades ägde rum på deöstra

övergångsställena över Nygatan och Hospitalsgatan i korsningarna med

Drottninggatan (400-500 passager per timme dagtid).
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2 Risker.

0 Risken för trafikantkategorierna att skadas i kollision med bil - i

korsning eller på övergångsställe - i Norrköpings tätortskärna är i nivå

med vad som kan förväntas, jämfört med tätortsmiljö i allmänhet.

Det innebär bla att cyklisternas och fotgängarnas skaderisker är ca 5

gånger högre än personbilstrafikanternas och att MC-/mopedisternas

skaderisker är ca 15 gånger större än personbilstrafikanternas.

Skaderisken för cyklister och fotgängare är enligt resultatet något högre i

Norrköpings tätortskärna än i Linköpings tätortskärna.

3 och 4. Gåendes och cyklisters separering från biltrafiken. Platser med

låg trafiksäkerhet.

Fotgängarnas trafiksäkerhet

I följande fem platser erhölls speciellt många oseparerade fotgängare. I

två av platserna var separeringsgraden särskilt låg (olycksrisken hög),

(Trafiksäkerheten i övriga platser och på separata övergångsställen finns

detaljerat redovisad i resultatdelen).

  

Separerings- Osep.fotg. l)Förv. 2)Förv.
grad passager/h antal olycks-

olyckor/år kostn/år.

Norr Tull 0,48 452 1,4 1,4 milj kr

Drottningg- 0,72 261 0,8 0,8 "
Nygatan

Drottningg- 0,76 190 0,5 0,5 "
Hospitalsg.

Kungsgatan- 0,38 163 0,5 0,5 "
Bredgatan '

N. Promenaden- 0,66 118 '0,4 0,4 "
Drottninggatan

 

l) Polisrapporterade personskadeolyckor

2) enligt AVOG 1986.
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Cyklisternas trafiksäkerhet.

I följande fem platser erhölls speciellt många oseparerade cyklister. I

samtliga fem platser var också separeringsgraden låg - under 0,7 - dvs

olycksrisken hög. (Trafiksäkerheten i övriga platser och m h t cyklister-

nas färdriktning finns detaljerat redovisad i resultatdelen).

  

Separerings- Osep. 1)Förv. 2)Förv.
grad cykl./h antal olycks-

olyckor/år kostn/år.

S. Promenaden- 0,33 140 0,7 0,48 milj kr
Kungsgatan.

N- Promenaden- 0,34 88 0,4 0,28 "
Packhusgatan

Norr Tull 0,58 89 0,4 0,28 "

Kungsgatan- 0,69 80 0,4 0,28 "
Bredgatan

Repslagaregatan- 0,57 42 0,2 . 0,13 "

G- Rådstugugatan

 

l) Polisrapporterade personskadeolyckor.

2) enligt AVOG l986.

5. Åtgärder och trafiksäkerhetseffekter för gående och cyklister.

Effekten på antalet olyckor baseras på förändringar i antal oseparerade

trafikanter som åtgärderna leder till. Olyckskostnaden baseras på vården

enligt AVOG 1986.

0 Norr Tull

Trafiksäkerhetsåtgärder är beslutade för platsen, vilket innebär att cykel-

banor anläggs, gång- och cykelöverfarter signalregleras, fotgängarpassa-

gerna till Kungstorget (rondellen i cirkulationsplatsen) elimineras. Effek-

ten av dessa åtgärder studerasbäst genom en efterstudie.

Totalt kan åtgärderna maximalt minska det förväntade antalet fotgängar-

olyckor med en olycka per år och det förväntade antalet cykelolyckor med
VTI MEDDELANDE 503



0,3 olyckor per år, vilket innebär en olyckskostnadsminskning med l,2 milj

kr per år.

0 Norra Promenaden -gDrottninggatam

Förslag till åtgärd:

Signalreglering av det östra övergångsstället över Norra Promenaden.

Möjlig trafiksäkerhetseffekt: minskning av förväntat antal fotgängar-

olyckor med 0,2-0,3 olyckor per år vilket innebär 200 000 -300 000 kr i

reducerad olyckskostnad per år.

0 Norra Promenaden - Packhusgatan

Förslag till åtgärd:

Tunnel för gående och cyklister under N. Promenaden i cirkulations-

platsens västra del.

Möjlig trafiksäkerhetseffekt: minskning av förväntat antal GC-trafikant-

olyckor med 0,5 olyckor per år, vilket innebär 380 000 kr i reducerad

olyckskostnad per år.

0 Kungsgatan - Södra Promenaden

Förslag till åtgärd:

Tunnel för gående och cyklister under Kungsgatan (norr om cirkulations-

platsen).

Möjlig trafiksäkerhetseffekt: minskning av förväntat antal GC-tratikant-

olyckor med 0,6 olyckor per år dvs*400 000 kr i reducerad olyckskostnad

per år.

0 Kungsgatan - Bredgatan

Platsen kommer enligt beslut att signalregleras. Trafiksäkerhetseffekten

av den åtgärden bestäms därför bäst genom en efterstudie.
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Totalt kan åtgärden minska det förväntade antalet GC-olyckor med 0,7

olyckor per år vilket innebär' att olyckskostnaden kan minskas med ca

600 000 kr per år.

0 Drottninggatan - Nygatan samt Drottninggatan - Hospitalsgatan.

Förslag till åtgärd:

Reducering av biltrafiken.

Möjlig trafiksäkerhetseffekt: minskning av förväntat antal GC-oly-ckor

med 0,2 olyckor/år och olyckskostnaden med 100 000 - 200 000 kr/år i

respektive korsning.

I korsningen Drottninggatan - Hospitalsgatan är det motiverat med åtgärd

som förbättrar sikten exempelvis speglar och åtgärd som reducerar

motorfordonens hastighet längs Hospitalsgatan.

o Repslagaregatan - Gamla Rådstugugatan

Förslag till åtgärd:

Bättre separering mellan CSC-trafikanterna och de vänstersvängande bilar

som kommer från Gamla Rådstugugatans norra anslutning.

Fullständig separering mellan dessa CSC-trafikanter och bilar innebär att

det förväntade antalet GC-olyckor minskar med 0,2 olyckor per år och

olyckskostnaden minskar med 150 000 kr per år.

0 Östra Promenaden - Lindövägen samt Hörngatan - Södra Promenaden

Förslag till åtgärd:

Modifierad fasbild som bättre separerar cyklister och fotgängare .från

speciellt den högersvängande biltrafiken.
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BAKGRUND

VTI utför kontinuerligt undersökningar av de gåendes och cyklisternas

(GC-trafikanternas) trafik- och trafiksäkerhetssituation och har för detta

ändamål utvecklat en speciell metod. Undersökningar med metoden kan

göras i trafikmiljöer av olika beskaffenhet. En undersökning kan exempel-

vis omfatta en tätortskärna, en mindre tätort eller andra speciella miljöer

som genomfartsled, separata gatukorsningar eller gång/cykelöverfarter.

I de undersökningar som genomförts har särskilt korsningar och övergångs-

ställen studerats - i tätort inträffar nästan alla olyckor mellan GC-

trafikanter och motorfordon i dessa två miljötyper.

Följande punkter undersöks:

Förekomsten av trafik - dess storlek och sammansättning längs gator
och vägar, vid olika tidpunkter.

Trafikrisker

Olyckssituationen kartläggs och skaderisken bestäms för fotgängare,
cyklister och övriga trafikantkategorier.

Gåendes och cyklisters separering frân biltrafiken.

Under denna punkt kartläggs i vilken utsträckning GC-trafikanterna

kan vistas i utrymmen som delas med motorfordonstrafiken exempelvis

korsningar eller övergångsställen, utan att hindras av motorfordons-

trafiken. Separeringsgraden anger andelen GCI-trafikanter, som inte

hindras av motorfordonstrafiken, utav totala antalet GC-trafikanter

och antar värden mellan0 och 1. Ju högre separeringsgrad desto

mindre risk för kollision mellan oskyddade trafikanter och motor-

fordon. Ju fler oseparerade (EC-trafikanter desto fler olyckor.

Trafikmiljöer med låg trafiksäkerhet.

Dessa platser identifieras och pekas ut.

Effekter av trafiksäkerhetsåtgärder.
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2. SYFTE

Syftet med undersökningen är att beskriva trafik- och trafiksäkerhets-

situationen för gående och cyklister (GC-trafikanter) i Norrköpings tät-

ortskärna.

Undersökningen inriktas på följande punkter:

0 att kartlägga GC-trafiken och motorfordonstrafiken längs gator, vid
olika tidpunkter

0 att bestämma skaderisker i trafiken för GC-trafikantkategorierna och
andra trafikantkategorier.

o att bestämma separeringsgraden för GC-trafikanterna dvs i vilken
utsträckning de är separerade från motorfordonstrafiken i utrymmen
som är gemensamma för oskyddade trafikanter och motorfordon.

0 att bedöma enskilda platsers trafiksäkerhet och peka ut sådana där
trafiksäkerheten brister.

0 åtgärder och effekt av åtgärder.
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3. UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE

I undersökningen av de oskyddade trafikanternas trafik- och trafiksäker-

hetssituation i Norrköpings tätortskärna ingick studier av korsningar,

cirkulationsplatser och separata gång-cykelöverfarter. De valda platserna

totalt 20 stycken framgår av vidstående karta. Platserna nr 1, 2, 3 och 12

är cirkulationsplatser.

Valet av platser har gjorts dels med syftet att ge en total bild av de

oskyddade trafikanternas trafik- och trafiksäkerhetssituation i tätorts-

kärnan dels med syftet att ge information om trafik- och trafiksäker-

hetssituationen i enskilda platser. Praktiskt gick valet av platser till så

att VTI valde ut och föreslog Gatukontoret i Norrköping ett antal platser

som "täckte" tätortskärnan. Bland dessa platser ingick såväl platser med

många CSC-trafikanter som platser med få GCI-trafikanter. Även trafik-

säkerhetsstandarden kunde förväntas variera betydligt mellan platserna.

Till de av VTI föreslagna platserna fogades på önskemål av Gatukontoret

ytterligare några platser som bedömdes vara av speciellt intresse vad

gäller GC-trafikanternas trafiksäkerhet.

Platserna videofilmades. Detta skedde under dagtid kl 0630-1830 under 4

vardagar i första halvan av maj 1985. I varje plats filmades trafiken vid

minst tre tillfällen - morgon, middag respektive kväll. I några av

platserna belägna närheten av skolor filmades trafiken vid ett fjärde

tillfälle vid skolans början eller slut. Varje mättillfälle varade en halv-

timme. Filmning skedde vid alla tidpunkter under dagen.
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som ingick i VTIs undersökning av gåendes Och cyklisters
Karta över Norrköpings tätortskärna med de platser utmärkta

trafik-och trafiksäkerhetssituation i tätortskärnan, maj 1985.

Figur 1.
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4. UNDERSÖKNINGENS RESULTAT

4.1 Antal trafikanter

 

4.1.1 Trafikflödeskartor

 

Figur 2 visar genomsnittligt antal trafikanter per timme dagtid 0630-

1830, vardag, i studerade korsningar och på gator mellan studerade

korsningar i Norrköpings tätortskärna.

MEDELANTAL FOTGÃNGAREHPER TlMME,
DAGTlD 0630-1830, | NORRKOPlNGS
TÄTORTSKÄRNA

__.. 1-25/h - 76-lSO/h
/ --- 26- 75/h _151-250/h

   

Figur 2 a.
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MEDELANTAL CYKLISTER .PER TIMME, H
DAGTID 0630-1830, I NORRKOPINGS TATORTSKARNA

--- 1-25/h _ 76-150/h

---26-75/h _151-250/h

 

Figur 2 b.
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MEDELANTAL MC/MOPEDISIER PER TIMME __
DAGSTID 0630-1830, | NORRKOPlNGS TATORTSKARNA

--- 1- l+/h _16-25/h
---. 5-15/h I_ 26-35/h

I,

Figur 2 c.

VTI MEDDELANDE 503



MEDELANTAL PERSONBILAR PER TmME, __
DAGTID 0630-1830,! NORRKOPINGS TATORTSKARNA

--- <100/h - 600-1000/h
--- 100-300/h - 1000-1500/h
_300-600/h

 

Figur 2 d.
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MEDELANTAL TUNGA FORDON PER__T|MME, H
DAGTID 0630-1830, | NORRKOPINGS TATORTSKARNA

--- 1-25/h _101-1SO/h

---26-50/h - 151-225/h

_51-100/h - aa,  

  Ö.) Öeñ
0 an

' (86 g' NPVOWQ
40 C4 07,
/\ *Sø$ê\ I

  

Figur 2 e.

Figur 2 a-e. Medelantal fotgängare/h, cyklister/h, MC/mopedister/h,
personbilar/h samt tunga fordon/h, dagtid (0630-1830), var-
dag, i det studerade gatunätet i Norrköpings tätortskärna.
Resultat från VTIs mätning maj 1985.
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4.1.1.1 Kommentarer

 

Motorfordon:

 

Som framgår av figurerna är den tunga trafiken koncentrerad till Östra

Promenaden norr om Lindövägen, till Packhusgatan/Ståthögavägen samt

till Norra Promenaden. Längs dessa gator är enligt resultatet även

personbilstrafiken störst.

Längs Packhusgatan färdades i genomsnitt under dagtid 1500-2000 person-

bil/h och 150-225 tunga fordon/h. Längs den norra delen av Östra

Promenaden och Norra Promenaden färdades enligt resultatet i genom-

snitt drygt 1000 personbilar/h och 100-150 tunga fordon/h. I Norr Tull var

antalet personbilar cirka 2000/h.

I följande studerade platser var antalet personbilar och antalet tunga

 

fordon särskilt stort.

0 Plats nr 1, Norr Tull.

0 Plats nr 2, cirkulationsplatsen vid Norra promenaden och Drottning-
gatan.

0 Plats nr 3, cirkulationsplatsen vid Norra Promenaden och Packhus-
gatan.

0 Plats nr 4, korsningen Saltängsgatan och Packhusgatan.

0 Plats nr 5 och 6, Östra Promenadens korsning med Sjötullsgatan resp
Lindövägen.

För övrigt erhölls höga personbilsflöden längs Luntgatan och Kungsgatan

samt Södra Promenaden enligt resultatet omkring 1000 fordon/h i genom-

snitt under dagtid på dessa platser.

I följande studerade platser var antalet personbilar stort medan antalet

 

tunga fordon var relativt sett litet.

 

0 Plats nr 12, cirkulationsplatsen vid Södra Promenaden och Kungsgatan.

0 Plats nr 14, korsningen mellan Kungsgatan och Bredgatan.
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Även centralt inom tätortskärnan var längs några gator, Repslagaregatan,

Gamla Rådstugugatan, Kristinagatan, Hamngatan och Drottninggatan norr

om Hamngatan, antalet personbilar relativt sett stort.

Fotgängare:

 

Som framgår av resultatet ligger de mest frekventerade övergångsställena

för fotgängare pågator med relativt liten motorfordonstrafik. Undantag

finns dock som resultatet visar.

Följande övergångsställen i de studerade platserna frekventerades av

många fotgängare och passerades av många motorfordon.

  

0 Plats nr l, Norr Tull, samtliga övergångsställen tvärs anslutande gator
med undantag av övergångsstället tvärs Luntgatan, som användes i
mindre omfattning av fotgängarna.

0 Plats nr 2 - de två övergångsställena tvärs Norra Promenaden vid
Drottninggatan. Speciellt frekventerat av fotgängare var det östra
övergångsstället.

0 Plats nr 6 - det södra övergångsstället tvärs Östra Promenaden vid
Lindövägens anslutning.

0 Plats nr 9 - gång-/cykelöverfarten tvärs Södra Promenaden vid Olai
Kyrkogata.

0 Plats nr 14 - det södra övergångsstället tvärs Kungsgatan i korsningen
med Bredgatan.

0 Plats nr 15 - de östra och västra övergångsställena tvärs Hamngatan i
korsningen med Drottninggatan.

0 Plats nr 19 - det södra övergångsstället tvärs Kristinagatan i korsning-
en med Repslagaregatan.

CXklister:

Som resultatet visar är cykeltrafiken störst på Olai Kyrkogatan. Enbart

det södra avsnittet av gatan ingår i undersökningen - längs detta är

motorfordonstrafik i huvudsak förbjuden. För övrigt är cykeltrafiken

koncentrerad till Kungsgatan (den södra delen), Lindövägen och Ståthöga-

vägen/Packhusgatan.
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I följande studerade platser var både cykeltrafiken och motorfordonstrafi-

  

ken stor:

0 Plats nr 3, cirkulationsplatsen vid Norra Promenaden och Packhusga-
tan. Cyklisterna färdades där i huvudsak tvärs Norra Promenaden.

0 Plats nr 6, korsningen Lindövägen och Östra Promenaden. Cyklisterna
cyklade där i huvudsak tvärs Ostra Promenaden.

0 Plats nr 9, gång-/cykelöverfarten tvärs Södra Promenaden.

0 Plats nr 11, korsningen Södra Promenaden och Hörngatan.

0 Plats nr 12, cirkulationsplatsen vid Södra Promenaden och Kungsgatan.

0 Plats nr 14, korsningen Kungsgatan-Bredgatan.

MC/mopedister:

 

Som figurerna visar är MC-/mopedtrafiken koncentrerad till de sträckor

och korsningar där motorfordonstrafiken är störst dvs i huvudsak längs de

gator och i de korsningar som omger tätortskärnan.

4.1.2 Trafikflödets variation över dagen

 

Följande 6 figurer visar hur antalet trafikanter varierar med tidpunkt på

dagen. Variationen uttrycks i indexform med medelvärdet över dagen

(0630-1830) lika med 100. Figurerna baseras på resultat från samtliga 20

platser°som ingår i undersökningen.

Av figurerna framgår bl a följande resultat:

0 Antalet fotgängare var störst omkring kl 1200 - cirka 40 % fler än

genomsnittligt över dagen - och utgjorde då 18 % av alla trafikanter

vilket kan jämföras med drygt 13 % totalt sett över dagen. Även

omkring kl 0700 och 1600 var antalet fotgängare stort.

0 Antalet cyklister var störst omkring kl 0800 och 1600 då cykeltrafiken

var 50% större än genomsnittligt över dagen. Under de två

max.perioderna var andelen cyklister ca 10 % av det totala antalet

trafikanter jämfört med 7 % totalt sett över dagen.
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o Antalet MC/mopedister var störst efter kl 1530 - 60-70 % större då än

genomsnittligt över dagen. Under max.perioden var andelen

MC/mopedister drygt 2 % av det totala antalet trafikanter jämfört

med knappt 1,5 0/0 totalt sett över dagen.

0 Antalet personbilar var störst mellan 1530 och 1730 - 30 % större än

genomsnittligt över dagen. Totalt sett över_ dagen var andelen

personbilar 71 %, under max.perioden 74 %.

o Antalet bussar var störst omkring kl 0700-0800 och omkring kl 1700 -

cirka 20 °/o än genomsnittligt över dagen. Totalt sett över dagen var

andelen bussar knappt 2 %.

o Antalet lastbilar var störst under morgon, förmiddag och tidig efter-

middag med topp omkring kl 1300 och 1400. Lastbilstrafiken var under

max.perioden cirka 50 % större än genomsnittligt över dagen. Totalt

sett över dagen var andelen lastbilar i trafiken 4-5 %. Efter kl 1400

avtog lastbilstrafiken markant.
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Figur 3. Trafikens storlek_ uttryckt i index vid olika tidpunkter, vardag
i Norrköpings tätortskärna. Medelvärde för index totalt sett
över dagen = 100. Resultat från VTIs mätning maj 1985.
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4.2. Risker

Följande tabell visar antal polisrapporterade trafikolyckor med person-

skada som inträffat mellan trafikantkategorier i Norrköpings tätortskärna

under 5 år, 1980-1984. Exempelvis har 48 olyckor inträffat mellan

personbilar och cyklister och 12 olyckor inträffat mellan bussar och

fotgängare. Med ett fåtal undantag har dessa olyckor inträffat i korsning-

ar eller i anslutning till korsningar- Av tabellen framgår också trafik- '

sammansättningen dels vad gäller trafikantkategoriernas förekomst i

olyckor dels vad gäller trafikantkategoriernas förekomst i trafiken.

Resultatet visar att fotgängare förekommer procentuellt lika ofta i

olyckor som de förekommer i trafiken. Cyklisterna förekommer enligt

resultatet procentuellt sett något oftare och MC-mopedisterna betydligt

oftare i olyckor än vad de förekommer i trafiken. Även bussar och

spårvagnar är procentuellt sett överrepresenterade i olyckor. I många av

buss- och spårvagnsolyckorna är fotgängare inblandade - i bussolyckorna

50-60 % och i spårvagnsolyckorna 30-40 Övriga kategorier oskyddade

trafikanter (cyklister, MC/mopedister) förekommer var och en i mindre än

10 % av buss- och spårvagnsolyckorna.

Tabell 1. Antal polisrapporterade personskadeolyckor* mellan trafi-
kantkategorier i Norrköpings tätortskärna 1980-1984.

    

PERSONSKADEOLYCKOR TRAFIKSAMMANSÄTTNING

Förekomst Förekomst

(l) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) i kollisioner i
trafiken

(96) (96)

Pb (1) 86 14 4 6 21 11 48 50 56,8 71,1

Lb (2) 2 O 2 0 l l 7 5,0 4,4

Buss (3) 0 l 1 2 1 12 3,6 1,8

Spårv. (4) O 0 O 1 5 2,6 0,6

Mc(5) 0 o 2 1 4,4]
Mop. (6) 0 1 1 2,8 7'2 1'5
Cykel (7) \ 2 4 10,8 7,2

Fotg. (8) ' 13:9 13,4 .
100 96 100 %

 

* De polisrapporterade trafikolyckorna utgör endast en del av verkligt

antal inträffade trafikolyckor. I tätortsmiljö polisrapporteras cirka
60% av perSonskadeolyckorna mellan bilar samt mellan bilar och
oskyddade trafikanter. Personskadeolyckor mellan oskyddade trafikan-
ter rapporteras i betydligt mindre utsträckning.
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I genomsnitt förväntas en polisrapporterad personskadeolycka inträffa i en

separat korsning (inkl cirkulationsplats) i Norrköpings tätortskärna med

följande tidsintervall:

o mellan bilar vart tredje till fjärde år.

0 mellan bil och oskyddad trafikant (fotgängare, cyklist, NIC/mopedist)
vartannat år.

0 mellan bil och fotgängare vart fjärde till femte år.

0 mellan bil och cyklist vart femte till sjätte år.

0 mellan bil och MC/mopedist vart åttonde till nionde år.

Resultatet är baserat på antalet olyckor som inträffat i de 20 undersökta

platserna.

4.2.1 Skaderisk

Följande tabell visar trafikanternas risk enligt undersökningens resultat

att skadas i kollision i korsning (inkl cirkulationsplats) i Norrköpings

tätortskärna. Som jämförelse har också trafikanternas skaderisker i

korsning i tre andra tätortsmiljöer medtagits.

Som framgår av tabell 2 är skaderisken för personbilstrafikanter i Norr-

köpings tätortskärna i nivå med skaderisken för personbilstrafikanter i de

övriga tätortsmiljöerna - E 66 genom Söderköping undantagen där hög

skaderisk erhölls för samtliga 4 trafikantkategorier. Jämfört med Lin-

köpings tätortskärna erhölls i Norrköpings tätortskärna något högre skade-

risker för cyklisterna och fotgängarna, men något mindre skaderisk för

MC/mopedisterna (för MC-mopedistkategorien är dock olycksmaterialet

litet.)

Då skaderisken i Norrköpings tätortskärna även omfattade risken att

skadas i kollision med spårvagn erhölls nästan samma värden som tabellen

visar. Skaderisken för fotgängare ökade mest - från 0,20 till 0,23, vilket

kan jämföras med skaderisken 0,19 som erhölls för fotgängare i de

centrala delarna av Göteborg och som också omfattade risken att skadas i

kollision med spårvagn.
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Tabell.2 Skaderisk i korsning (antal skadade i polisrapporterade per-
sonskadeolyckor per miljon passager exkl. singelolyckor). Re-
sultat frân VTIs undersökningar av deoskyddade trafikanter-
nas trafiksäkerhetssituation.

   

Pb- MC/ Fot-
trafikanter Mopedister Cyklister gängare

Norrköpings 0,04 0,63 0,26 0,20

tätortskärna

Linköpings 0,05 0,82 0,18 0,13
tätortskärna

E. 66 genom 0,08 1,25 0,55 0,56
Söderköping

Åtvidaberg 0,04 0,80 0,22 0,22
(tätorten)

4.3. Gåendes och cyklisters separering från biltrafiken

 

I undersökningen har studerats hur stor andel cyklister som är separerade

från biltrafiken vid passage genom korsning (inkl. cirkulationsplats) och

hur stor andel fotgängare som är separerad frân biltrafiken vid passage

över gata. Separerad är den cyklist eller fotgängare som kan passera

genom korsningen respektive över gatan utan att hindras av bilar (inklusi-

ve bussar) - bilar finns inte i sådan närhet att risk för kollision föreligger.

Separeringsgraden anger andelen separerade cyklister eller fotgängare av

totala andelen cyklister resp fotgängare. Dess värde varierar mellan 0

och 1. Separeringsgraden l innebär fullständig separering mellan cyklis-

ter/gående och bilar vilket innebär att ingen risk för kollision föreligger.

Separeringsgraden 0,8 innebär att 80 % av cyklisterna eller fotgängarna är

separerade frân biltrafiken medan 20 % är oseparerade och därför utsatta

för risk att kollidera med bilar.

I redovisningen av erhållna separeringsgrader har dessa indelats i 3 klasser

betecknade med grön, gul respektive röd färgsymbol. Grön symbol står

för god separering vilket innebär separeringsgrad mellan 0,9-l,0. Gul
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symbol står för mindre god separering, vilket innebär separeringsgrad

mellan 0,7 - 0,9. Röd symbol står för dålig separering, vilket innebär

separeringsgrad mindre än 0,7.

Vid bestämning av separeringsgraden har högersvängande cyklister tillde-

lats separeringsgraden 1,0 dvs alltid betraktats som separerade från

biltrafiken. Varje redovisad separeringsgrad grundas på minst 25 observa-

tioner. Vänstersvängande och rakt fram åkande cyklister har inte

särskiljts pga den i flertalet fall alltför begränsade storleken på materia-

let.

Följande 4 figurer visar separeringsgraden totalt sett i respektive under-

sökt plats, på separata övergångsställen för fotgängare samt med hänsyn

till cyklisternas färdriktning in i korsning eller cirkulationsplats.
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4.3.1 Cyklisternas separeringsgrad

 

Cyklisterna erhöll följande separeringsgrader i de 20 undersökta platserna.

Grönt, god separering i 9 platser.

Gult, mindre god separering i 6 platser.

Rött, dålig separering, i 5 platser.

I 2 av de rödklassificerade platserna var separeringen synnerligen dålig.

Dessa platser är betecknade med större röda punkter (separeringsgrad

: 0,40 ).

       %
Y<>UM

0 Q Im@0

Figur 4. Cyklisternas totala separeringsgrad i respektive undersökt
plats i Norrköpings tätortskärna. Resultat från VTIs under-
sökning maj 1985.
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Grönt, god separering

Gult, mindre g0d separering
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Cyklisternas separeringsgrad m a p färdriktning in i respekti-

VTIs undersökning maj 1985.

Figur 5.
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4.3.2 Fotgängarnas separeringsgrad

 

Fötgängarna erhöll följande separeringsgrader i de 20 undersökta platser-

na.

Grönt, god separering i 7 platser.

Gult, mindre god separering i 8 platser.

Rött, dålig separering i 5 platser.

I 2 av de rödklassificerade platserna var separeringen synnerligen dålig -

platserna är betecknade med större röda punkter (separeringsgrad : 0,40).

 

Figur 6. Fotgängarnas totala separeringsgrad i respektive undersökt
plats i Norrköpings tätortskärna. Resultat från VTIs under-
sökning maj 1985.
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    Grönt, god separering

Gult, mindre god separering

Rött, dålig separering

*- Separeringsgrod 50,40
""' För få observationer

Figur 7. Fotgängarnas separeringsgrad på separata övergångsställen i
respektive undersökt plats i Norrköpings tätortskärna.
Resultat från VTIs undersökning maj 1985.
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4.3.3 Kommentarer:

 

Plats nr 1. Norr Tull.

För hela platsen erhölls röd separeringsgrad vilket gäller såväl cyklister

som fotgängare.

Rött erhölls för fotgängarna på samtliga övergångsställen. Speciellt låg

var separeringsgraden (0,29) på övergångsstället mellan Kungstorget och

refugen mot Ingelstagatan. Det övergångsstället passerades också av

flest antal bilar.

Rött eller gult erhölls för cyklisterna vid passage genom Norrtull från

respektive tillfart. För cyklisterna som passerade Norrtull fanns marke-

rad cykelöverfart över Luntgatan och i anslutning till överfarten en

cykelbana parallellt med Norra Promenaden. Cykelbanan var ansluten till

Norra Promenaden strax väster om Kungsgatan och cyklisterna leddes där

ut i gatuutrymmet. En dubbelriktad cykelbana tog vid omedelbart öster

om Kungsgatan parallellt med Norra Promenaden.. Ytterligare särskilda

faciliteter ägnade cyklisterna fanns inte i Norrtull.

Cykelöverfarten och cykelbanan nyttjades långt ifrån av alla de cyklister

som rimligen borde använda dem. Av de cyklister som använde cykel-

banan valde en stor andel att korsa Kungsgatan i stället för att följa

cykelbanan och cykla ut på Norra Promenaden. För de cyklister som

färdades österut i Norrtull och de som cyklade på cykelbanan erhölls röd

separeringsgrad (0,52). På enbart den markerade cykelöverfarten erhölls

också röd separeringsgrad (0,42) - antalet observationer var där dock

litet.

Stor andel av de cyklister som färdades Ingelstagatan in mot Norrtull

över Norra Promenaden valde i brist på "bättre väg" att använda det östra '

övergångsstället för fotgängare tvärs Norra Promenaden. Även många

cyklister som skulle den motsatta vägen dvs Ihgelstagatan ut från Norrtull

eller som skulle svänga vänster färdades på detta övergångsställe. Enligt

resultatet är separeringsgraden för cyklisterna som använder övergångs-

stället röd (0,65).
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Plats nr 2. Cirkulationsplatsen vid Norra Promenaden - Drottninggatan.

Röd separeringsgrad erhölls för fotgängare, gul för cyklister. Speciellt låg

var den (0,38) för fotgängare på det östra övergångsstället tvärs Norra

Promenaden. Övergångsstället var ej signalreglerat, vilket motsvarande

övergångsställe väster om Cirkulationsplatsen var där grön separerings-

grad erhölls för fotgängare. Antalet fotgängarpassager på de två över-

gångsställena var ungefär lika många.

Observerat antal cyklister var här för litet för en detaljerad beskrivning.

Markerade cykelöverfarter fanns - ej signalreglerade.

Plats nr 3. Cirkulationsplatsen vid Norra Promenaden - Packhusgatan.

Separeringsgraden var här mycket låg, röd, för både fotgängare och

cyklister (0,25 resp 0,34). På platsen fanns inga trafiksignaler.

Flest fotgängare passerade på det västra övergångsstället tvärs Norra

Promenaden. På detta var separeringsgraden mycket låg (0,25). På

övriga tre övergångsställen där antalet fotgängarpassager var betydligt

mindre erhölls sammantaget också låg separeringsgrad (0,24).

Markerade cykelöverfarter (för dubbelriktad cykeltrafik) fanns tvärs

Norra Promenaden och tvärs Packhusgatan väster respektive söder om

Cirkulationsplatsen. Dessa överfarter nyttjades dock långt ifrån av alla de

cyklister som rimligen borde använda dem. På den västra cykelöverfarten

var separeringsgraden (inkluderande även de cyklister som cyklade på

Packhusgatan söder ut in i Cirkulationsplatsen) mycket låg, röd (0,30). På

den södra cykelöverfarten var separeringsgraden (inkluderande de cyklis-

ter som cyklade Norra Promenaden österut in i Cirkulationsplatsen) också

mycket låg, röd (0,37).

Platserna nr 4 och 5. Saltängsgatan - Packhusgatan samt Sjötullsgatan -

Östra Promenaden.

Litet antal fotgängare och cyklister erhölls i dessa korsningar (i plats nr 4

delvis beroende av valet av mättidpunkt).
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Totalt erhölls god separering för såväl cyklister som fotgängare. Ett

signalreglerat övergångsställe fanns i vardera korsningen, söder om dem,

tvärs Packhusgatan resp Östra Promenaden vilket medförde grön separe-

ringsgrad på dessa ställen.

Plats nr 6. Repslagaregatan - Östra Promenaden.

Gul separeringsgrad erhölls totalt för både fotgängare och cyklister (0,84

resp 0,82). Korsningen var signalreglerad i alla gatuanslutningar. På

övergångsstället tvärs Lindövägen erhölls god separering, grönt (0,96), en

effekt av att fotgängarna inte konfronterades med vänstersvängande bilar

från Östra Promenaden pga speciell vänstersvängsfas för bilarna.

God separering, grönt (0,92) erhölls för cyklisterna som cyklade norrut

längs Östra Promenaden - en effekt av att en del av cyklisterna färdades

på övergångsstället tvärs Lindövägen där de var nästan helt separerade.

Markerad cykelöverfart fanns - en över Repslagaregatan (gul sep.grad

0,85) och två över Östra Promenaden (gul separeringsgrad, 0,75 norr om -

och 0,85 söder om korsningen).

Plats nr 7. Hantverkaregatan - Östra Promenaden.

Gul separeringsgrad erhölls totalt för såväl fotgängare som cyklister (0,85

resp 0,78). Korsningen var signalreglerad i samtliga anslutningar. På

övergångsstället tvärs Hantverkaregatan väster om korsningen erhölls

grön Separering - en effekt av bilarnas färdriktning i korsningen, där den

kraftiga trafiken söderut på Östra Promenaden medförde att vänster-

svängande och även högersvängande bilar in på Hantverkaregatan för färd

västerut tvingades vänta i korsningen, vilket medförde att fotgängarna

kunde passera på övergångsstället utan att behöva konfronteras 'med den

svängande trafiken.

Röd separering (0,47) erhölls för cyklisterna som färdades in i korsningen

från väster längs Hantverkaregatan. Dessa konfronterades i stor ut-

sträckning med den förhållandevis kraftiga vänstersvängande trafiken från

den östra infarten. En markerad dubbelriktad cykelöverfart fanns tvärs

Hantverkaregatans västra anslutning som också i stor utsträckning an-

vändes av cyklisterna. På cykelöverfarten erhölls gul separering på

gränsen till grön.

VTI MEDDELANDE 503



26

Plats nr 8. Skepparegatan - Södra Promenaden.

Grön separeringsgrad erhölls totalt för fotgängare och cyklister (0,90 resp

0,97). Korsningen var signalreglerad i alla anslutningar. Markerad

cykelöverfart, dubbelriktad, fanns tvärs Skepparegatan norr om korsning-

en som med få undantag användes av cyklisterna. Den sammantagna

separeringsgraden för cyklisterna för färd in i korsningen längs Skeppare-

gatan var också grön (0,90).

Plats nr 9. Olai-Kyrkogatan - Södra Promenaden.

Här studerades enbart gäng-/cykelöverfarten tvärs Södra Promenaden.

Den var signalreglerad. Grön separeringsgrad erhölls för cyklister och

fotgängare.

Plats nr 10. Drottninggatan - Nygatan.

Gul separeringsgrad erhölls totalt för cyklister och fotgängare (0,72 resp

0,78). Korsningen var ej signalreglerad. I de tre infarterna med få antal

cyklister erhölls sammantaget ocksâ gul separeringsgrad 0,71.

Plats nr 11. Hörngatan - Södra Promenaden.

Gul separeringsgrad erhölls totalt för cyklister och fotgängare (0,78 resp

0,87). Korsningen var signalreglerad i alla anslutningar.

Norr om korsningen tvärs Hörngatan fanns markerad cykelöverfart för

dubbelriktad cykelbana, som användes höggradigt - separeringsgrad gul

(0,87). Tvärs Södra Promenaden fanns också markerad cykelöverfart,

väster om korsningen, dubbelriktad. Den användes dock i liten utsträck-

ning.

Plats nr 12. Cirkulationsplatsen vid'Kungsgatan - Södra Promenaden.

Röd separeringsgrad totalt erhölls för fotgängare och cyklister (0,41 resp

0,33). Ingen signalreglering fanns. Särskilt låg var separeringsgraden för

fotgängare vid passage tvärs Södra Promenaden (0,32). På de två

övergångsställena med alltför få observationer erhölls sammantaget också

röd separeringsgrad (0,43).
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Två markerade cykelöverfarter fanns - över Kungsgatan, dubbelriktad,

och över Södra Promenaden norr respektive öster om cirkulationsplatsen.

På cykelöverfarten tvärs Kungsgatan var separeringsgraden mycket låg,

röd 0,26. En mindre andel mindre är 10% av de cyklister som rimligen

borde använda cykelöverfarten cyklade istället på körbanan. Den andra

cykelöverfarten nyttjades i mycket liten utsträckning av cyklisterna.

Plats nr 13. Kungsgatan - St Persgatan.

Gul separeringsgrad totalt erhölls för fotgängare och cyklister (0,78 resp

0,75). Speciellt låga separeringsgrader (omkring 0,60) erhölls vid färd ut

på eller vid passage tvärs Kungsgatan, på vilken biltrafiken var intensiv.

Korsningen var inte signalreglerad. Cykelbanor fanns på ömse sidor om

Kungsgatan i direkt anslutning till gatan.

Plats nr 14. Kungsgatan - Bredgatan.

Röd separeringsgrad erhölls totalt för fotgängare och cyklister (10,38 resp

0,69). Korsningen var inte signalreglerad. Markerade cykelöverfarter

fanns ej.

Speciellt låg separeringsgrad erhölls för fotgängarna på de två övergångs-

ställena tvärs Kungsgatan (0,26 resp 0,30).

Gul separeringsgrad (0,79) erhölls för de cyklister som färdades in i

korsningen från Bredgatans västra anslutning. Dessa cyklister svängde i

stor utsträckning höger och konfronterades därför i liten utsträckning med

biltrafiken.

Plats nr 15. Drottninggatan - Hamngatan.

Grön separeringsgrad erhölls totalt för såväl fotgängare som cyklister

(0,98 resp 0,93). Korsningen var signalreglerad i alla gatuanslutningarna.

Gul separeringsgrad (0,84) erhölls för de cyklister som färdades in i

korsningen från söder längs Drottninggatan - antalet observationer var

dock få.
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Plats nr 16. Drottninggatan - Nya Rådstugugatan.

Grön separeringsgrad erhölls totalt för både fotgängare och cyklister (0,99

för båda kategorierna). Motorfordonstrafiken var här mycket liten.

Plats nr 17. Drottninggatan - Hospitalsgatan

Totalt erhölls gul separeringsgrad (0,76) för fotgängarna och grön separe-

ringsgrad (0,95) för cyklisterna. Korsningen var inte signalreglerad. De

låga separeringsgraderna för fotgängarna vid passage över Hospitalsgatan

berodde på bristande sikt i korsningen samt av att fotgängarna i inte

obetydlig utsträckning använde Hospitalsgatan som gågata.

Plats nr 18. Skolgatan - Olai Kyrkogata.

Grön separeringsgrad (0,92 resp 0,97) erhölls för fotgängare och cyklister

beroende på den ringa motorfordonstrafiken i korsningen.

Plats nr 19. Repslagaregatan - Kristinagatan.

Grön separeringsgrad (0,93) erhölls för cyklisterna medan gul separerings-

grad (0,72) på gränsen till röd erhölls för fotgängarna. Korsningen var

signalreglerad i alla gatuanslutningar.

Samtliga 4 övergångsställen är gulklassificerade. Separeringsgraden på

övergångsstäliena väster och söder om korsningen var dock på gränsen till

röd 0,70 på båda. Den dåliga separeringen för fotgängarna beror till stor

del på många svängande motorfordon i korsningen och deras goda möjlig-

het att ta sig igenom korsningen utan att hindras av andra fordon.

Cyklisterna färdades i huvudsak rakt fram i korsningen vilket förklarar

den goda separeringsgraden för dem.

Plats nr 20. Repslagaregatan - Gamla Rådstugugatan.

Korsningen var signalreglerad i alla gatuanslutningar.

VTI MEDDELANDE 503



29

Gul separeringsgrad (0,84) erhölls totalt för fotgängarna - grönt (0,98) på

det norra övergångsstället tvärs Gamla Rådstugugatan (gatan var där

endast tillåten för södergående fordonstrafik), gult på gränsen till rött

(0,70) på det östra övergångsstället tvärs Repslagaregatan (övergångs-

stället passerades av en stor mängd svängande trafik) gult (0,80 resp 0,83)

på de två övriga övergångsställena.

Röd separeringsgrad (0,56) erhölls totalt för cyklisterna - rött (0,46 resp

0,46) för cyklister inkommande längs Gamla Rådstugugatan. För dessa

fanns en dubbelriktad cykelbana och markerad cykelöverfart. På cykel-

överfarten konfronterades cyklisterna ofta med vänstersvängande motor-

fordon från Gamla Rådstugugatans norra anslutning. Grönt (0,90) erhölls

totalt på de två infarterna längs Repslagaregatan.

4.4 Platser där gåendes och cyklisters trafiksäkerhet är låg.

Utgångspunkten för bedömningen av trafiksäkerhetsnivån för GC-trafi-

kanter i korsningar utgörs av separeringssituationen (separeringsgraden

och antal oseparerade trafikanter) samt antal olyckor som separerings-

situationen förväntas ge upphov till. Det antas råda linjärt samband

mellan antalolyckor ochantal oseparerade trafikanter. Det förväntade

antalet olyckor i en korsning m h t registrerat antal oseparerade trafikan-

ter i korsningen beräknas med utgångspunkt från vad som erhållits i

genomsnitt för samtliga studerade korsningar. För denna "genomsnittliga

korsning" finns information om såväl antal olyckor (ett tillräckligt antal

olyckor) som antal oseparerade trafikanter. Genom denna medelvärdes-

punkt och nollpunkten i ett koordinatsystem (se figurerna 8 och 9) dras en

rät linje. På linjen prickas de undersökta korsningarna in m h t registrerat

antal oseparerade trafikanter (x-axeln) och det förväntade antalet olyckor

erhålls (y-axeln). Inprickningen längs linjen visar i vilka korsningar

trafiksäkerheten är låg.

4.4.1 Fotgängarnas trafiksäkerhet

 

Som resultatet i figur 8 visar förväntas flest olyckor mellan fotgängare

och motorfordon inträffa i följande platser med följande rangordning:
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o plats nr i, Norr Tull

o plats nr 10, Drottninggatan-Nygatan

o plats nr 17, Drottninggatan-Hospitalsgatan

o plats nr 14, Kungsgatan-Bredgatan

o plats nr 2, Norra Promenaden-Drottninggatan.

Som resultatet visar var separeringsgraden låg dvs olycksrisken hög i

platserna nr 1, 2 och 14 samtidigt som antalet fotgängare där var

förhållandevis stort.

I platserna 10 och l7 var separeringsgraden förhållandevis god men

antalet fotgängare stort. Platserna nr 3, Norra Promenaden -Packhus-

gatan, och 12, Södra Promenaden - Kungsgatan, är som resultatet visar

högriskplatser för fotgängare, antalet fotgängare i dessa platser var dock

få.

0 I plats nr 1, Norr Tull, erhölls flest oseparerade fotgängare på
övergångsställena tvärs Norra Promenaden och tvärs Stockholmsvägen
samt på övergångsställena som ansluter till Kungstorget från söder och-
öster.

o I plats nr lO, Drottninggatan - Nygatan, inträffade i huvudsak osepa-
reringarna på övergångsställena tvärs Nygatan.

0 I plats nr 17, Drottninggatan - Hospitalsgatan, inträffade oseparering-
arna speciellt pâ övergångsställena tvärs Hospitalsgatan.

o I plats nr 14, Kungsgatan - Bredgatan, inträffade osepareringarna
främst på det södra övergångsstället tvärs Kungsgatan.

o I plats nr 2, Norra Promenaden - Drottninggatan, inträffade osepare-
ringarna i stor utsträckning på det östra övergångsstället tvärs Norra
Promenaden, (detta är intesignalreglerat till skillnad från det västra
övergångsstället).

o I plats nr 3, Norra Promenaden - Packhusgatan, högriskplats med
relativt få antal fotgängare, inträffade osepareringarna främst på det
västra övergångsstället tvärs Norra Promenaden. -

o I plats nr l2, Södra Promenaden - Kungsgatan, också högriskplats med
relativt få antal fotgängare inträffade osepareringarna i huvudsak på
övergångsställena tvärs Kungsgatan och tvärs Södra Promenaden norr
respektive öster om cirkulationsplatsen.
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Figur 8. Separeringsgrad för fotgängare och genomsnittligt antal ose-
parerade fotgängare per timme i respektive undersökt plats i
Norrköpings tätortskärna, dagtid (0630-1830), vardag. Resul-
tat från VTIs undersökning maj 1985.
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4.4.2 CykliSternas trafiksäkerhet

 

Som resultatet i figur 9 visar förväntas flest olyckor mellan cyklister och

motorfordon inträffa i följande platser med följande rangordning:

0 Plats nr 12, Södra Promenaden - Kungsgatan.

0 Plats nr 3, Norra Promenaden - Packhusgatan.

.0 Plats nr 1, Norr Tull.

0 Plats nr 14, Kungsgatan - Bredgatan.

0 Plats nr 20, Repslagaregatan - Gamla Rådstugugatan.

0 Plats nr 13, Kungsgatan - St Persgatan.

0 Plats nr 11, Södra Promenaden - Hörngatan.

0 Plats nr 6, Östra Promenaden - Lindövägen.

Som resultatet visar var separeringsgraden särskilt låg (Rött < 0,40) i'

platserna 12 och 3. Båda platserna användes av många cyklister.

I plats 12 skedde 98 osepareringar/h på cykelbanan tvärs Hörngätan norr
om cirkulationsplatsen, 35 osep/h inträffade vid färd längs Hörngatan in i
cirkulationsplatsen. Totalt blev 140 cyklister oseparerade per timme i
korsningen.

I plats 3 skedde 37 osepareringar/h på cykelbanan tvärs Hörngatan norr

om cirkulationsplatsen, 35 osep/h inträffade vid färd längs Hörngatan in i
cirkulationsplatsen. Totalt blev 140 cyklister oseparerade per timme i
korsningen.

I plats 1 erhölls relativt sett många osepareringar vid passage genom
platsen från samtliga tillfarter.

I plats 14 inträffade 31 osep/h, av totalt 80 osep/h, då cyklisterna
passerade genom korsningen från Kungsgatans södra anslutning.

I plats nr 20 erhölls 40 osep/h, av totalt 42 osep/h, då cyklisterna
passerade genom korsningen från Gamla Rådstugugatan.

I plats 13 var osepareringarna relativt jämt fördelade m h t cyklisternas
färdr'iktning in i korsningen.

I plats 11 inträffade 27 osep/h, av totalt 35 osep/h i korsningen, på den Ä
norra cykelöverfarten.

I plats 6 var osepareringarna jämt fördelade på de tre markerade cykel-
överfarterna.
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kärna. Resultat för VTIs undersökning maj 1985.
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4.5 Åtgärder och Trafiksäkerhetseffekter för gående och cyklister

 

I följande avsnitt ges förslag till åtgärder i avsikt att förbättra fotgängar-

nas och cyklisternas (GC-trafikanternas) trafiksäkerhet 1 platser som

studerats. Åtgärdernas möjliga effekt på antalet olyckor beräknas liksom

den möjliga effekten på olyckskostnaden. Detta görs utifrån antal

oseparerade GC-trafikanter och förändring i antal oseparerade GC-

trafikanter till följd av åtgärd. En cykelolycka värderas till 690 000 kr

och en fotgängarolycka värderas till 1017 000 kr, enligt AVOG 1986. Med

olycka skall förstås polisrapporterad personskadeolycka mellan GC-trafi-

kant och motorfordon där GC-trafikant skadats.

Plats nr i, Norr Tull.

Platsen är föremål för beslutade åtgärder. Dessa är i huvudsak följande:

0 Fotgängarpassagerna till Kungstorget, rondellen inom cirkulationsplat-

sen, elimineras genom att buss-spårvagnshållplatsen och kiosken m m

flyttas från rondellen.

0 Cykelbanorna längs Ingelstagatan görs dubbelriktade. Dubbelriktad

cykelbana anläggs mellan Ingelstagatans och Stockholmsvägens anslut-

ningar i cirkulationsplatsen och längs Stockholmsvägens västra del.

0 Gång- och cykelöverfarterna tvärs Norra Promenaden öster och väster

om cirkulationsplatsen signalregleras liksom gång-, cykelöverfarten

tvärs Kungsgatan.

Effekten av dessa åtgärder studeras bäst via en efterstudie.

Följande förväntade effekter är möjliga att uppnå som resultat av de

vidtagna åtgärderna:

0 Om fotgängarpassagerna till Kungstorget helt elimineras förväntas

antalet olyckor (polis- personskadeolyckor) mellan fotgängare och mo-

torfordon minska med 0,5 olyckor per år. Detta resultat beaktar inte

förändringar i andra fotgängarströmmar exempelvis ökat antal passa-

ger tvärs Ingelstagatan och Stockholmsvägen.
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0 Signalregleringen av de tre gång- cykelöverfarterna kan maximalt

reducera förväntat antal fotgängarolyckor med 0,5 olyckor per år och

förväntat antal cykelolyckor med 0,3 olyckor per år. Detta utan

hänsyn tagen till förändringar i trafikströmmarnas storlek och i

rödgåendets och rödkörandets storlek.

Maximalt förväntas således åtgärderna i Norr Tull minska GC-olyckorna

med 1,3 olyckor per år vilket motsvarar en olyckskostnadsminskning med

1,2 miljoner kronor per år.

Plats nr 2, Norra Promenaden-Drottninggatan.

Förslag till åtgärd:

o Signalreglering av övergångsställe.

Det västra övergångsstället tvärs Norra Promenaden är sedan tidigare

signalreglerat. 'Om även det östra övergångsstället över Norra Promena-

den slgnalregleras medför detta en maximal förväntad minskning med 0,3

fotgängarolyckor per år dvs 300 000 i minskad olyckskostnad per år. -Vid

exempelvis 20 % rödgående blir den förväntade minskningen 0,2 fotgäng-

arolyckor per år eller cirka 200 000 kr i minskad olyckskostnad per år.

Om som alternativ lösning det östra övergångsstället tvärs Norra Prome-

naden stängs av och i stället det södra övergångsstället tvärs Drottning-

gatan signalregleras förväntas fotgängarolyckorna maximalt'minska med

0,4 olyckor per år och olyckskostnaden minska med 400 000 kr per år. Om

rödgåendet är exempelvis 20 % förväntas antalet fotgängarolyckor minska

med mellan 0,2-0,3 olyckor per år eller olyckskostnaden minskar med

200 000-300 000 kr per år.

Åtgärden att signalreglera medför också möjlighet att förbättra trafik-

säkerheten för cyklister. Antalet cyklister är dock här inte särskilt stort

varför effekten uttryckt i minskat antal olyckor eller som minskad

olyckskostnad inte heller blir särskilt stor.
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Plats nr 3, Norra Promenaden - Packhusgatan.

Förslag till åtgärd:

o Tunnel för oskyddade trafikanter under Norra Promenaden vid cirkula-

tionsplatsens västra del.

Denna åtgärd reducerar maximalt förväntat antal cykelolyckor med 0,4

olyckor per år och förväntat antal fotgängarolyckor med 0,1 olyckor per

år, vilket innebär total olyckskostnadsminskning med 380 000 kr per år.

Plats nr 6, Östra Promenaden-Lindövägen.

Förslag till åtgärd:

o Modifierad fasbild som bättre separerar de oskyddade trafikanterna

från motorfordonen.

Speciellt låg separeringsgrad erhölls på den norra gång-cykelöverfarten

tvärs Östra Promenaden för såväl cyklister som fotgängare. Speciellt

Cyklisterna använde denna cykelöverfart - hälften av alla cykelosepare-

ringar i korsningen inträffade där, huvudsakligen orsakade av konfronta-

tion med högersvängande bilar från Lindövägen. Om cyklisterna helt

separerades från denna högersvängande motorfordonstrafik skulle det

förväntade antalet cykelolyckor kunna minskas med 0,2 olyckor per år

eller olyckskostnaden minskas med cirka 125 000 kr per år.

Plats nr 10, Drottninggatan-Nygatan.

Förslag till åtgärd:

o Reducering av biltrafiken längs Nygatan.

50 % minskning av biltrafiken längs Nygatan kan förväntas minska fot-

gängar- och cykelolyckorna med 0,2 olyckor per år, (enligt undersökning-

ens resultat var bilflödet längs Nygatan i genomsnitt drygt 200 fordon per

timme, dagtid).
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Plats nr ll, Hörngatan - Södra Promenaden.

Förslag till åtgärd:

0 Modifiering av fasbilden i korsningen.

Fotgängarna och cyklisterna blev oseparerade speciellt på gång-cykel-

överfarterna tvärs Hörngatan och Södra Promenaden norr respektive

väster om korsningen orsakat av i huvudsak den högersvängande motor-

fordonstrafiken. Genom förbättrad separeringpå de två gång-cykelöver-

farterna finns potentiell möjlighet att reducera cykel- och fotgängar-

olyckorna med 0,2 olyckor per år.

Plats nr 12, Kungsgatan - Södra Promenaden.

Förslag till åtgärd:

o Tunnel för oskyddade trafikanter anläggs under Kungsgatan norr om

cirkulationsplatsen i anslutning till den dubbelriktade cykelbanan.

Åtgärden förväntas reducera cykelolyckorna med 0,5 olyckor per år och

fotgängarolyckorna med 0,1 olyckor per år dvs en minskad GC-olyckskost-

nad med cirka 400 000 kr per år. Detta resultat förutsätter att trafikens

storlek ej förändras samt att de (SC-trafikanter som rimligen bör använda

tunneln också gör det.

Ett säkerhetsproblem utgör också fotgängar- och cykelpassagerna tvärs

Södra Promenaden. Om samtliga cyklister och fotgängare då vore

separerade från biltrafiken kan förväntat antal GC-olyckor reduceras med

drygt 0,2 olyckor per år och olyckskostnaden minskas med cirka 200 000

kronor per år.

Plats nr 14, Kungsgatan - Bredgatan;

Platsen kommer enligt beslut att signalregleras. Effekten av den åtgär-

den bestäms därför bäst genom en efterstudie.
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Under vissa förutsättningar kan möjlig effekt på trafiksäkerheten till följd

av signalregleringen beräknas. Om det förutsätts att trafikens storlek

inte ändras och att fasbllden är "normal" och att inget rödgående eller

rödkörning existerar kan följande effekt på antal olyckor och olyckskost-

nad förväntas:

Förväntat antal cykelolyckor minskar med nästan 0,3 olyckor per år och

fotgängarolyckorna reduceras med drygt 0,4 olyckor per år vilket innebär

att GC-olyckornas kostnad minskar med nästan 600 000 kr per år.

Många av de fotgängare som blev oseparerade blev detta vid passage över

Kungsgatan (speciellt på det södra övergångsstället) då de var på väg

mellan busshållplatsen och Ericssons fabrik. Ett förslag är därför att man

anlägger ny busshållplats eller flyttar befintlig så att dessa fotgängare

slipper korsa Kungsgatan.

Plats nr 17, Drottninggatan - Hospitalsgata

'Förslag till åtgärd:

0 Reducering av antalet bilar på Hospitals'gatan och sänkt motorfordons-

hastighet samt förbättrad sikt i korsningen genom exempelvis speglar.

Om motorfordonstrafiken på Hospitalsgatan minskas med 50 °/o kan anta-

let fotgängarolyckor förväntas minska med cirka 0,2 olyckor per år. Även

trafiksäkerheten för cyklister förbättras genom åtgärden. Antalet cyklis-

ter i korsningen är dock litet.

Plats nr 20, Repslagaregatan-Östra Rådstugugatan.

Förslag till åtgärd:

0 Bättre separering mellan vänstersvängande bilar från Gamla Rådstugu-

gatans norra anslutning och (EC-trafikanterna genom exmepelvis

speciell vänstersvängsignal för bilarna.

Om GC-trafikanterna helt separeras från de vänstersvängande bilarna

från Gamla Rådstugugatans norra anslutning förväntas antalet GC-olyckor

minska med cirka 0,2 olyckor per år och olyckskostnaden minska med

150 000 per år.
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