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l BAKGRUND

Vid två tidigare tillfällen, 1978 och 1982, har VTI inventerat förekomsten

av trafiksäkerhetsåtgärder i tätorter (inventeringarna har avsett situa-

tionen sista december året före). För att fortlöpande bevaka utvecklingen

har VTI för egna forskningsmedel gjort motsvarande kartläggning under

1987. I samtliga fall har ett enkätformulär med frågor avseende kom-

munens största tätort skickats till kommunerna, varigenom en tämligen

god bild av den aktuella situationen erhållits.

Inventeringen 1987 har genomförts för att ge en samlad bild av olika

trafiksäkerhetsåtgärders förekomst i olika tätorter och hur åtgärdsin-

riktningen eventuellt förändrats sedan 1981. Dessutom eftersträvas en

kontinuitet i uppföljningen av kommunernas åtgärder.



2 GENOMFÖRANDE

Enkäten (se sid. 3) skickades under våren 1987 till Sveriges samtliga

kommuner. Av dessa har svar lämnats för 114 tätorter. Vissa kommuner

har tvingats avstå då de efterfrågade uppgifterna ej funnits tillgängliga

utan en betydande extra insats under redan tidigare pressade arbetsför-

hållanden. Vilka kommuner som svarat framgår av bilaga 1.

Som jämförelse kan nämnas att enkäten 1982 skickades till de kommuner

där den största tätorten hade fler än 5 000 invånare. Även år 1982 erhölls

uppgifter för 114 tätorter.

Enkäten 1978 avsåg endast de 127 största tätorterna i Sverige; 77 svar

erhölls.
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3 RESULTAT

Antalet invånare i de olika tätorterna har erhållits från Folk- och

bostadsräkningen 1980. Genom en jämförelse mellan samma källas upp-

gifter om antal invånare i respektive kommun 1980 med kommuninvånar-

antalet 1985, har det varit möjligt att bedöma om någon tätort fått

väsentligt förändrat antal invånare sedan 1980.

Av de 114 tätorterna 1987 har 8 tätorter fler än 50 000 invånare, 13

återfinns i intervallet 30-50 000, Ul- i intervallet 15-30 000 och 79 tätorter

har färre än 15 000 invånare. Resultatredovisningen görs med materialet

uppdelat på deklasser som ges av de olika tätortsstorlekarna.

Flera av dekommuner som svarat 1987 har även medverkat vid tidigare

tillfällen. Härigenom har det varit möjligt att studera utvecklingen mellan

de olika inventeringarna. För 25 tätorter har svar erhållits vid samtliga

tre tillfällen, 50 tätorter finns med både 1982 och 1987.



3.1 1987 års inventering

 

3.1.1 . Åtgärdsförekomst sista december 1986

I tabell 1 redovisas respektive åtgärd i kilometerlängd eller antal, dels för

hela materialet, dels med tätorterna indelade i fyra klasser efter invånar-

antal. Enkätsvaren avser förekomst 1986-12-31.

Av samtliga korsningar med övergångsställe var totalt 16 % signalregle-

rade. I de största tätorterna var var fjärde signalreglerad, var femte i

tätorter med 30-50 000 invånare, var tionde i tätorter med 15-30 000

invånare och 1 av 14 i de mindre tätorterna.

När det gäller övergångsställen på sträckor var i genomsnitt 12 %

signalreglerade. I de största tätorterna var vart fjärde övergångsställe

signalreglerat, i tätorter med 30-50 000 invånare vart sjunde, vart tolfte i

tätorter med 15-30 000 invånare och 1 av 19 i de mindre tätorterna.

Ovanstående åtgärders förekomst normerat med invånarantal följer i stort

samma mönster; fler invånare medför ökat antal signalregleringar. Tabell

2 visar också att avsaknaden av signalreglering för övergångsställen i

korsningar och på sträckor, sett mot befolkningsstorlek, är drygt 2

respektive 4 gånger vanligare för de minsta orterna jämfört med de

största.

Längden av gågator är i relationen till antalet invånare störst i de mindre

tätorterna - drygt 600 m per 10 000 invånare mot mindre än 100 m i de

större tätorterna- medan tunnlar och broar där enbart gångtrafik är

tillåten är vanligast i tätorterna med flest invånare - 0,7 planskildheter

mot i genomsnitt 0,3-0,4 i övriga tätorter. Bortsett från de största

tätorterna är dock tunnlar och broar per invånarantal något fler i mindre

tätorter än i större. Av antalsredovisningen i tabell 1 framgår att

åtgärden inte är särskilt vanlig; 9 förekomster per ort för de större

tätorterna, 0,5-1 per ort i mellanklasserna och 1 per var tredje ort för de

minsta orterna.



Tabell 1. Förekomst av trafiksäkerhetsåtgärder 1986, dels för alla
svarande kommuner, dels efter tätortsstorlek.

Tätortsstorlek

Totalt > 50 000 30-50000 15-30000 < 15000

114 orter 8 orter 13 orter 14 orter 79 orter

Korsningar med med signal (st) 1238 588 334 120 196
övergångsställe
för fotgängare utan signal (st) 6683 1925 1220 988 2550

Övergångsställe med signal (st) 259 133 53 23 50
för fotgängare
på sträckor utan signal (st) 1838 381 315 248 894

Gågata (km) 51,6 6,5 4,0 4,7 36,4

Gångtunnlar och gångbroar där (st) 117 71 13 9 24
enbart gångtrafik är tillåten

Gemensam gång- och cykelväg (km) 2964,4 950,3 586,8 541,3 886,0

Tunnlar och broar på detta nät (st) 1388 546 365 147 330

Separat cykelväg (km) 80,4 1,0 54,9 21,3 3,2

Cykelväg/bana/fält i anslutning (km) 43,3 4,1 12,8 5,1 21,3
till gata/väg

Annat utrymme avsatt för cykel- (km) 72,0 11,6 8,6 33,0 18,8
trafik genom målning eller liknande

Antal planskildheter i cykelvägnätet (st) 15 10 0 4 1
(som inte redovisats ovan)

Antal signalanläggningar 1 (st) 13 0 8 3 2
cykelvägnätet (som inte redovisats
ovan)

Gata med enkelriktad trafik (km) 204,5 70,6 31,6 39,5 62,8

Gata med tidsbegränsning för (km) 46,0 6,8 6,0 6,4 26,8
privatbilism

Gatuavstängning - gata avstängd (st) 778 28 121 63 566
för genomfart med fysiskt hinder

Gata enbart för kollektivtrafik (km) 43,1 6,5 21,4 7,1 8,1

Separat körfält för kollektivtrafik (km) 6,2 2,1 1,4 0,4 2,4

30-zoner (st) 175 45 48 23 59

30 km/h vid skola eller dylikt (St) 163 47 34 21 61

Rekommenderad maxhast 30 km/h (st) 139 41 31 10 57

Andra typer av hastighets- (st) 898 509 142 58 189
reducerande åtgärder typ gupp,
avsmalning etc, eller annan (km) 6,5 2,2 0,9 0,5 2,9
frekvent eller betydande åtgärd.



Tabell 2. Förekomst av trafiksäkerhetsåtgärder 1986 per 10 000 in-
vånare.

Tätortsstorlek

Totalt > 50 000 30-50000 15-30000 < 15000
114 orter 8 orter 13 orter 14 orter 79 orter

Korsningar med med signal (st) 5,22 5,85 6,67 4,26 3,36
övergångsställe
för fotgängare utan signal (st) 28,19 19,17 24,37 35,04 44,65

Övergångsställe med signal (st) 1,09 1,32 1,06 0,82 0,86
för fotgängare
på sträckor utan signal (st) 7,75 3,79 6,29 8,79 15,65

Gågata (km) 0,22 0,06 0,08 0,17 0,62

Gångtunnlar och gångbroar där (st) 0,49 0,71 0,26 0,32 0,41
enbart gångtrafik är tillåten

Gemensam gång- och cykelväg (km) 12,50 15,74 12,99 19,20 15,51

Tunnlar och broar på detta nät (st) 5,85 5,44 7,29 5,21 5,65

Separat a'Lyi-:elväg (km) 0,34 ' 0,02 1,22 0,76 0,05

Cykelväg/bana/fält i anslutning (km) 0,18 0,07 0,28 0,18 0,37
till gata/väg

Annat utrymme avsatt för cykel- (km) 0,30 0,19 0,19 1,17 0,33
trafik genom målning eller liknande

Antal planskildheter i cykelvägnätet (st) 0,06 0,10 0 0,14 0,02
(som inte redovisats ovan)

Antal signalanläggningar 1 (st) 0,05 0 0,16 0,11 0,03,
cykelvägnätet (som inte redovisats
ovan)

Gata med enkelriktad trafik (km) 0,97 1,17 0,63 1,40 1,09

Gata med tidsbegränsning för (km) 0,26 0,11 0,12 0,23 0,47
privatbilism

Gatuavstängning - gata avstängd (st) 3,28 0,73 2,42 2,23 9,69
för genomfart med fysiskt hinder

Gata enbart för kollektivtrafik (km) 0,18 0,11 0,43 0,25 0,14

Separat körfält för kollektivtrafik (km) 0,03 0,03 0,03 0,01 0,04

30-zoner (st) 0,73 0,45 0,96 0,82 1,01

30 km/h vid skola eller dylikt (st) 0,69 0,47 0,68 0,74 1,04

Rekommenderad maxhast 30 km/h (st) 0,59 0,41 0,62 0,35 0,98

Andra typer av hastighets- (st) 3,79 5,07 2,84 2,06 3,24
reducerande åtgärder typ gupp,
avsmalning etc, eller annan (km) 0,03 0,02 0,02 0,02 0,05

frekvent eller betydande åtgärd.



Gemensamma gång och cykelvägar samt separata cykelvägar per 10 000

 

invånare uppgår i de större orterna till 16,0 km, för tätorter 30-50 000

invånare till 14,7 km, för tätorter 15-30 000 invånare till 21,3 km och för

de minsta tätorterna ( < 15 000 invånare) till 16,3 km. Härvid har

tabellernas uppgifter gällande gemensam gång- och cykelväg och övriga

former av cykelväg summerats. Detta har varit nödvändigt dåen del

kommuner redovisat uppgifterna sammanslagna. Samtidigt har de tätorter

som meddelat att de efterfrågade längduppgifterna ej kan lämnas undan-

tagits vid beräkningen.

Enkätsvaren visar att såväl planskildheter som signalanläggningar i det

 

vägnät som enbart är avsett för cykling, är synnerligen ovanliga. Plan-

skildheterna återfinns i det gemensamma gång- och cykelvägnätet och

signalanläggningar för cyklister sammanfaller oftast med signaler vid

övergångsställen för fotgängare.

Gator med enkelriktad trafik förekommer sett mot invånarantalet i

 

ungefär samma utsträckning oberoende av tätortsstorlek. Undantag här-

ifrån utgör tätorterna i klassen 30-50 000 invånare, där enkelriktning av

gator är mindre vanligt-ungefär halva längden per 10 000 invånare

jämfört med övriga klasser. Tidsbegränsning för privatbilism tillämpas i

 

större utsträckning i de mindre tätorterna. Sett mot invånarantal är

längden av de gator där åtgärden vidtagits i de större tätorterna ca en

fjärdedel av motsvarande längd i de mindre tätorterna. Gatuavstängningar

är ovanliga i de största tätorterna. Förekomsten ökar med en faktor 3 för

tätorter i klasserna 30-50 000 och 15-30 000 invånare. Vanligast är

gatuavstängningar i de minsta tätorterna där den invånarrelaterade före-

komsten är 4 gånger större än i medelstora tätorter.

Gator enbart för kollektivtrafik är sett mot invånarantal vanligast i de

 

medelstora tätorterna och vänsentligt vanligare än separat körfält för

 

kollektivtrafik. Detta gäller oavsett tätortsstorlek. Den sistnämnda åt-

gärden tillämpas i ringa usträckning.

30-zoner är ungefär lika vanliga oavsett tätortsstorlek, utom för de

största tätorterna där antalet per 10 000 invånare endast är hälften mot

vad som gäller i övriga tätorter. Användningen av 30 km/h vid skola eller

 



dylikt uppvisar ungefär samma beroende av tätortsstorlek som 30-zoner.

Skyltar med rekommenderad maxhastighet 30 km/h förekommer i enkät-

 

svaren till ett totalt antal av 139 stycken och fördelar sig i antalen 41, 31,

10 respektive 57 mellan tätorter i de olika storleksklasserna med siffran

för de största tätorterna först. Sett mot invånarantal innebär detta att

åtgärden är ungefär dubbelt så vanlig i de minsta tätorterna jämfört med

de största.

Beträffande andra typer av hastighetsreducerande åtgärder är dessa

vanligast i de största tätorterna - sett mot invånarantal ungefär dubbla

förekomsten jämfört med övriga tätorter. Där separatredovisning av olika

åtgärder gjorts framgår att hastighetsreducering nästan uteslutande

eftersträvas genom användning av gupp. Några få avsmalningar och något

enstaka förhöjt övergångsställe har rapporterats.

3.1.2 Åtgärder vidtagna under 1986

Förändringar under 1986 beträffande de olika åtgärdernas förekomst

framgår av tabell 3.

Ökningen av antalet övergångsställen under 1986 är mindre bland de

signalreglerade än bland dem som saknar signalreglering. Detta gäller

såväl i korsningar som på sträckor och, med något undantag, för alla

tätortsstorlekar. Gågator samt tunnlar och broar för enbart gångtrafik

visar ingen ökning under 1986. Gemensam gång- och cykelväg ökar mest

för mindre tätorter; något som, bortsett från tätorter med 30-50 000

invånare, även gäller för tunnlar och broar på det gemensamma gång- och

cykelvägnätet. Övriga former av cykelvägar har byggts ut väldigt spar-

samt under 1986 (totalt 9,8 km för alla orter). De största tätorterna

redovisar här ingen ökning alls. Även beträffande planskildheter och

signaler på det nät som enbart är avsett för cykling har 1986 varit ett år

av stillestånd.
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Tabell 3. Förändring under 1986 av trafiksäkerhetsåtgärders före-
komst, per 10 000 invånare.

Tätortsstorlek

Totalt > 50 000 30-50000 15-30000 < 15000

114 orter 8 orter 13 orter 14 orter 79 orter

Korsningar med med signal (st) 0,11 0,01 0,08 0,67 0,05
övergångsställe
för fotgängare utan signal (st) 0,56 0,16 0,66 0,32 1,28

Övergångsställe med signal (st) 0,03 0,03 0,06 0,04 0,02

för fotgängare
på sträckor utan signal (st) 0,35 0,07 0,14 0 1,20

Gågata (km) 0,004 0 0,004 0,011 0,09

Gångtunnlar och gångbroar där (st) 0,008 0 0 0,035 0,017
enbart gångtrafik är tillåten

Gemensam gång- och cykelväg (km) 0,41 0,13 0,29 0,60 0,72

Tunnlar och broar på detta nät (st) 0,13 0,02 0,26 0,14 0,19

Separat cykelväg (km) 0,01 0 0,006 0 0,03

Cykelväg/bana/fält i anslutning (km) 0,03 0 0,08 0,04 0,01
till gata/väg

Annat utrymme avsatt för cykel- (km) 0,01 0 0 0,04 0,01
trafik genom målning eller liknande '

Antal planskildheter i cykelvägnätet (st) 0 0 0 0 0
(som inte redovisats ovan)

Antal signalanläggningar 1 (st) 0 0 0 0 O
cykelvägnätet (som inte redovisats
ovan)

Gata med enkelriktad trafik (km) 0,02 0 0,01 0,002 0,04

Gata med tidsbegränsning för (km) 0,01 0,02 0 0,04 0,003

privatbilism

Gatuavstängning - gata avstängd (st) 0,13 0 0,10 0 0,45
för genomfart med fysiskt hinder

Gata enbart för kollektivtrafik (km) 0,00 0 0 0 0,00

Separat körfält för kollektivtrafik (km) - 0,00 - 0,01 0,01 0 0

30-zoner (st) 0,03 0 0,02 0 0,09

30 km/h vid skola eller dylikt (st) 0,02 0 0,02 0 0,05

Rekommenderad maxhast 30 km/h (st) 0,09 0,04 0,04 0 0,26

Andra typer av hastighets- (st) 0,29 0,40 0,14 0,18 0,29
reducerande åtgärder typ gupp,
avsmalning etc, eller annan (km) - 0,00 0 - 0,00 0 0
frekvent eller betydande åtgärd. (km)



ll

Än en gång påpekas att fullständiga enkätsvar ej erhållits för alla efter-

frågade uppgifter. Det kan alltså vara så att en trafiksäkerhetsåtgärd

vidtagits i tämligen stor utsträckning i en tätort, men att möjlighet

saknats att redovisa detta.

Enkelriktning av gator eller införande av tidsbegränsning för privatbilism

har varit tämligen blygsam under året - totalt 3,1 resp 2,3 km. De

gatuavstängningar som tillkommit återfinns huvudsakligen bland de minsta

tätorterna, där åtgärden redan tidigare var mest frekvent. Utrymmen för

enbart kollektivtrafik är i stort sett oförändrat under året.

Bland de åtgärder som gäller hastighetsbegränsningen 30 km/h är re-

kommenderad hastighet den som ökat klart mest under 1986. Dessutom

gäller att 75 % av åtgärderna införts i de minsta tätorterna. Beträffande

övriga hastighetsreducerande åtgärder är det guppen som står för den

största ökningen och här är det de större tätorterna som dominerar.

3.2 Jämförelse mellan enkätsvar olika år

 

Tabell 4 redovisar de olika åtgärdernas förekomst per 10 000 invånare,

dels för de 50 kommuner som svarat 1982 och 1987 och dels för de 25

kommuner som dessutom svarat 1978. Tabeller med samma innehåll men

uppdelat på tätortsstorlek återfinns i bilaga 2.

För korsningar med övergångsställe gäller att andelen med signalreglering

mer än fördubblats under perioden 1977-1986 - detta gäller dock ej de

största tätorterna där andelen är densamma 1981 och 1986. Övergångs-

ställen på sträckor har signalreglering i samma andelsmässiga utsträck-

ning vid samtliga tre inventeringstillfällen. Detta gäller alla tätorts-

klasser utom 30 000- 50 000 invånare där andelen med signalreglering

mer än fördubblats mellan 1977 och 1986. Gågatornas längd per 10 000

invånare har ökat något mellan 1981 och 1986 (uppgiften ingick inte i

enkäten 1978). Ökningen är ungefär lika stor för all tätortsklasser, med

undantag för tätorter med 30 000-50 000 invånare där en liten minskning

inträffat.
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Beträffande längden av gång- och cykelvägar kan 1982 och 1987 års

inventeringar endast jämföras sedan de olika svarsalternativen summe-

rats. Detta beror på att enkäten ej haft exakt samma utformning de olika

åren. Längden av gång- och cykelvägar per 10 000 invånare har ökat med

50 % mellan 1981 och 1986. För de tre störta tätorterna har ökningen

varit nästan 80 % medan de minsta tätorterna endast redovisar en 35 %-ig

ökning. 1982 års enkät medgav att samma planskildheter och signal-

anläggningar uppgavs på flera ställen. Vid kontroll av enskilda svar står

det klart att viss dubbelredovisning ägt rum. Utvecklingen kan därför

endast bedömas utifrån förändringen under 1986, vilken redovisades i

avsnitt 3.1.2.

Längden av enkelriktade gator minskade något mellan 1977 och 1981 men

ligger sedan kvar på ungefär samma nivå 1986. Detta gäller när

jämförelsen görs utan uppdelning på tätortsstorlek. Med en sådan

uppdelning blir bilden mer splittrad - det fåtal orter som ingår i varje

klass medför att enskilda orters inverkan på klassresultatet är betydande.

Tidsbegränsning för privatbilism ökar under perioden, både vid en jäm-

förelse mellan 1981 och 1986 och vid en jämförelse mellan alla tre åren.

Även här gäller att avvikande förändringsmönster återfinns i de olika

tätortsklasserna. Åtgärden gatuavstängning tillämpas något mer 1986 än

1981, vilket gäller oavsett tätortsstorlek med undantag för de 9 orterna

med 30-50 000 invånare.

Utrymmen för kollektivtrafik ökar under den studerade perioden. Gator

enbart för kollektivtrafik finns i väsentligt större utsträckning än separat

körfält för samma trafik. För de största tätorterna (tre stycken) gäller

dock att längden av gator enbart för kollektivtrafik minskat mellan 1981

och 1986.

Hastighetsbegränsning till 30 km/h i form av 30-zoner eller vid skolor

eller dylikt har ökat i antal. Förändringarna varierar dock mellan de olika

tätortsklasserna - ca 70 %-ig ökning för de största tätorterna, ca 50 %-ig

ökning för de två mellanklasserna men endast knappt 3 %-ig ökning för de

minsta.
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Användningen av andra typer av hastighetsreduderande åtgärder - främst

gupp visar en stadig Ökning, först från 1977 till 1981 och sedan även fram

till 1986. Detta gäller även för varje enskild tätortsklass.

Tabell 4. Förekomst av trafiksäkerhetsåtgärder per 10 000 invånare
31/12 olika år.

50 orter 25 orter /

1986 1981 1986 1981 1977

Korsningar med' med signal (st) 4,80 3,58 5,48 3,24 1,92
övergångsställe
för fotgängare utan signal (st) 30,56 37,78 31,02 40,40

Övergångsställe med signal (st) 1,09 0,87 1,04 0,91 1,02
för fotgängare
på sträckor utan signal (st) 10,14 7,38 9,66 8,29 9,38

Gågata (km) 0,17 0,13

Gång- och cykelvägar (km) 17,00 11,23

Planskildheter på (st) 6,52 8,30
gång- och cykelvägar

Antal signalanläggningar 1 (st) 0,12 1,33
cykelvägnätet
(som inte redovisats ovan)

Gata med enkelriktad trafik (km) 1,03 1,00 1,05 1,02 1,32

Gata med tidsbegränsning för (km) 0,33 0,24 0,43 0,27 0,16
privatbilism

Gatuavstängning - gata avstängd (st) 3,49 3,11
för genomfart med fysiskt hinder

_Gata enbart för kollektivtrafik (km) 0,28 0,13 0,35 0,13 0,03

Separat körfält för kollektivtrafik (km) 0,01 0,002 0,006 0,004 0,02

30-zoner (st) 0,67 0,58

30 km/h vid skola eller dylikt (st) 0,61 0,39

Andra typer as! hastighets. (st) 2,57 0,78 2,19 0,80 0,21
reducerande åL'Iärder typ gupp,
avsmalning etc, eller annan
frekvent eller betydande åtgärd



KOMMUN

ALE
ALVESTA
ANEBY
ARVIKA
ASKERSUND
AVESTA
BENGTSFORS
BJURHOLM
BODEN
BOLLNÄS
BORLÄNGE
BOTKYRKA
BURLÖV
DEGERFORS
EKERÖ
EKSJÖ
ENKÖPING
ESKILSTUNA
ESLÖV
FAGERSTA
FALKENBERG
FALKÖPING
FALUN
FILIPSTAD
FLEN
GRÄSTORP
GÄVLE
GÖTEBORG
HALMSTAD
HANINGE
HEDEMORA
HUDIKSVALL
HULTSFRED
HÄRNÖSAND
HÄSSLEHOLM
HÖGSBY
HÖRBY _
JOKKMOKK
KALIX
KARLSBORG
KARLSHAMN
KARLSTAD
KIL
KRISTIANSTAD
KUMLA
KUNGSÖR
LANDSKRONA
LAXÅ
LEKSAND
LESSEBO
LIDKÖPING
LJUNGBY
LUDVIKA
LULEÅ
LYSEKIL
MALMÖ
MALUNG
MALÅ
MARIESTAD

Buagal
SRIIU)

KOMMUNENKÅT 1987 - erhållna svar

KOMMUN

MARKARYD
MJÖLBY
MÖLNDAL
NORA
NORBERG
NYBRO
OCKELBO
ORSA
ORUST
OSKARSHAMN
OXELÖSUND
PAJALA
PERSTORP
RAGUNDA
SALEM
SIMRISHAMN
SJÖBO
SKARA
SKELLEFTEÅ
SKURUP
SKÖVDE
SMEDJEBACKEN
SOLNA
STAFFANSTORP
STORFORS
STRÄNGNÄS
STRÖMSUND
SUNDSVALL
SVALÖV
SVEDALA
SVENLJUNGA
SÄTER
SÖDERHAMN
SÖLVESBORG
TANUM
TIBRO
TOMELILLA
TRELLEBORG
TROLLHÄTTAN
TÄBY
UPPLANDS-BRO
UPPSALA
VALLENTUNA
VETLANDA
VIMMERBY
VÄXJÖ
YDRE
ÅNGE
ÅSTORP
ÄLVKARLEBY
ÖCKERÖ
ÖSTERÅKER
ÖSTRA-GÖINGE
öVERKALIX
ÖVERTORNEÅ



Bilaga 2
Sid 1(4)

Tabell 5.

31/12 olika år.

Tätorter med mer än 50 000 invånare.

3 orter

1986 1981

Korsningar med med signal (st) 5,03 3,82
övergångsställe
för fotgängare utan signal (st) 20,01 32,69

Övergångsställe med signal (st) 2,37 2,30
för fotgängare
på sträckor utan signal (st) 7,46 6,31

Gågata (km) 0,10 0,07

Gång- och cykelvägar (km) 14,32 8,06

Planskildheter på (st) 5,76 8,67
gång- och cykelvägar

Antal signalanläggningar 1 (st) 0 2,37
cykelvägnätet
(som inte redovisats ovan)

Gata med enkelriktad trafik (km) 0,75 0,65

Gata med tidsbegränsning för ' (km) 0,05 0,04
privatbilism

Gatuavstängning - gata avstängd (st) 0,79 0,55
för genomfart med fysiskt hinder

Gata enbart för kollektivtrafik (km) 0,10 0,18

Separat körfält för kollektiv- (km) 0,01 0,01
trafik

30-zoner (st) 0,36 0,30

30 km/h vid skola eller dylikt (st) 0,36 0,12

Andra typer av hastighets- (st) 0,42 0,18
reducerande åtgärder typ gupp,
avsmalning etc, eller annan
frekvent eller betydande
åtgärd.

Förekomst av trafiksäkerhetsåtgärder per 10 000 invånare

. 2 orter

1986 1981 1977

6,11 4,87 2,57

18,41 33,45

2,04 2,21 3,89

4,25 6,11 11,68

0,73 0,68 0,72

0,08 0,06 0,03

0,11 0,17 0,11

0,02 0,02 0,11

0,35 0,09 0



Bilaga 2
Sid 2(4)

Tabell 6.

31/12 olika år.

Tätorter med 30-50 000 invånare.

Korsningar med med signal (st)
övergångsställe
för fotgängare utan signal (st)

Övergångsställe med signal (st)
för fotgängare
på sträckor utan signal (st)

Gågata (km)

Gång- och cykelvägar (km)

Planskildheter på (st)
gång- och cykelvägar

Antal signalanläggningar i (st)
cykelvägnätet
(som inte redovisats ovan)

Gata med enkelriktad trafik (km)

Gata med tidsbegränsning för (km)
privatbilism

Gatuavstängning - gata avstängd (st)
för genomfart med fysiskt hinder

Gata enbart för kollektivtrafik (km)

Separat körfält för kollektiv- (km)
trafik

30-zoner (st)

30 km/h vid skola eller dylikt (st)

Andra typer av hastighets- (st)
reducerande åtgärder typ gupp,
avsmalning etc, eller annan
frekvent eller betydande

åtgärd.

9 orter

1986 1981

4,90 4,20

22,32 30,70

1,01 0,72

4,99 4,96

0,08 0,09

14,88 10,66

7,26 8,75

0,23 1,62

0,66 0,80

0,15 0,17

2,72 3,19

0,42 0,11

0,02 0

0,75 0,55

0,49 0,29

2,96 0,78

5 orter

1986 1981

4,48 3,36

20,15 33,32

0,96 0,64

3,68 4,59

0,78 1,11

0,23 0,30

0,70 0,13

0,00 0

2,40 0,48

Förekomst av trafiksäkerhetsåtgärder per 10 000 invånare

1977

2,24

0,43

4,96

1,15

0,06

0,005

0,21



Bilaga 2
Sid 3(4)

Tabell 7.

31/12 olika år.

Tätorter med 15-30 000 invånare.

10 orter

1986 1981

Korsningar med med signal (st) 4,99 4,62
övergångsställe
för fotgängare utan signal (st) 35,42 45,62

Övergångsställe med signal (st) 0,63 0,37
för fotgängare
på sträckor utan signal (st) 8,93 6,15

Gågata (km) 0,19 0,13

Gång- och cykelvägar (km) 24,31 13,79

Planskildheter på (km) 5,62 8,04
gång- och cykelvägar

Antal signalanläggningar 1 (st) 0,16 1,10
cykelvägnätet
(som inte redovisats ovan)

Gata med enkelriktad trafik (km) 1,93 0,89

Gata med tidsbegränsning för (km) 0,27 0,29
privatbilism

Gatuavstängning - gata avstängd (st) 3,00 1,63
för genomfart med fysiskt hinder

Gata enbart för kollektivtrafik (km) 0,33 0,22

Separat körfält för kollektiv- (km) 0,005 0,002

trafik

30-zoner (st) 1,00 0,32

30 km/h vid skola eller dylikt (st) 0,53 0,68

Andra typer av hastighets- (st) 2,73 1,26
reducerande åtgärder typ gupp,
avsmalning etc, eller annan
frekvent eller betydande åtgärd.

Förekomst av trafiksäkerhetsåtgärder per 10 000 invånare

7 orter

1986 - 1981 1977

6,07 3,56 1,78

48,17 49,06

0,32 0,24 0,16

11,50 7,45 9,80

0,08 0,97

1,26 1,05 2,13

0,33 0,28 0,47

0,19 0,17 0,04

0,008 0,003 0,003

2,59 1,70 0,48



Bilaga 2
Sid 4(4)

Tabell 8. Förekomst av trafiksäkerhetsåtgärder per 10 000 invånare

31/12 olika år.

Tätorter med högst 15- 000 invånare.

28 orter 11 orter

1986 1981 i 1986 19á1 1977

Korsningar med med signal (st) 4,43 1,66 5,84 1,12 0,94
övergångsställe
för fotgängare utan signal (st) 43,21 43,97 42,59 43,37

Övergångsställe med signal (st) 0,76 0,55 0,94 0,77 0,09
för fotgängare
på sträckor utan signal (st) 18,63 11,70 22,58 17,26 13,82

Gågata (km) 0,31 0,22

Gång- och cykelvägar (km) 16,26 12,04

Planskildheter på (km) 6,65 7,69
gång- och cykelvägar

Antal signalanläggningar (st) 0,03 0,55
i cykelvägnätet
(som inte redovisats ovan)

Gata med enkelriktad trafik (km) 1,04 1,53 1,55 1,15 1,31

Gata med tidsbegränsning för (km) 0,74 0,41 1,21 0,41 0,13
privatbilism

Gatuavstängning - gata avstängd (st) 6,27 5,44
för genomfart med fysiskt hinder

Gata enbart för kollektivtrafik (km) 0,17 0,06 0,21 0,02 0

Separat körfält för kollektiv- (km) 0,003 0 0 0 0
trafik

30-zoner (st) 0,52 0,93

30 km/h vid skola eller dylikt (st) 0,93 0,48

Andra typer av hastighets- (st) 2,98 0,80 3,18 1,03 0,09
reducerande åtgärder typ gupp,
avsmalning etc, eller annan '
frekvent eller betydande åtgärd.



Trafiksäkerhetsätgärder i tätort
Förändrad förekomst i procent

°/o Gupp etc

+200 -

Korsning med över-
gångsställe m signal

Gata med tidsbe-
gränsning för
privatbilism

Gata enbart för
kollektivtrafik

 

+100 --

-- Gäng-g cykelvägar

30-zoner

Gägata

Övergängsstäüe pä
O _ sträckor m signal

1977 1981 1986

Gata med enkel-
_4_-

-7 riktad trafik

 




