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FÖRORD

Det presenterade arbetet har genomförts som ett delprojekt inom

ramen för projektet "Cykelulykker i kryds, et metodestudium".

Detta projekt har initierats av Nordiska kommittén för Trafik-

säkerhet och finansierats av Nordiska Ministerrådet.

Till det här presenterade svenska delprojektet har även Statens

väg- och trafikinstitut tillfört medel. Kostnaderna för de

trafiktekniska åtgärder. som vidtagits har Halmstads kommun

svarat för.
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SÄKERHETSFÖRBÄTTRINGAR AV LOKALA TRAFIKMILJÖER.

Korsningen Brogatan/Hamngatan i Halmstad.

av Hans Erik Pettersson, Sverker Almqvist

Berit Nilsson och Björn Önnerfalk

Statens Väg- och Trafikinstitut (VTI)

581 95 Linköping

SAMMANFATTNING

Inom ramen för det samnordiska projektet "Cykelulykker i kryds,

et metodestudium" genomfördes en analys av säkerhetsproblemen i

en korsning i Halmstad. Arbetet följde en metodik som tidigare

utarbetats i projektet: utifrån en analys av inträffade olyckor,

registrerade trafikantbeteenden och mer traditionella trafikmått

t ex trafiksammansättning och flöden bestämmer man lämpliga tra-

fiksäkerhetsåtgärder. Metodiken innehåller följande arbets-

moment .

Definiera trafiksäkerhetsproblemet i termer av olyckstyp.

- Genomför djupanalys av några av de senast inträffade olyckorna

av aktuell typ.

- Med utgångspunkt från de genomförda olycksanalyserna defi-

nieras vilket eller vilka trafikantbeteenden som kan antas

vara av betydelse för den bristande säkerheten.

- Genomför observations- och intervjustudier för att undersöka

om de i olycksanalyserna identifierade problemen är unika för

dessa olyckor, eller om de är mer allmänt förekommande på den

aktuella platsen.

- Fatta beslut om vilka åtgärder som skulle kunna lösa de iden-

tifierade problemen och genomför dessa åtgärder.

- Genomför på nytt de observations- och intervjustudier som

krävs för att påvisa om den eller de vidtagna åtgärderna givit

önskat resultat.
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II

Halmstad kommun valde ut korsningen som en av de korsningar, där

man ansåg sig ha problem med cyklisternas säkerhet. Djupanalys

av de två cykel/bilolyckor som inträffat under det senaste året

genomfördes. I båda dessa olyckor var ett avgörande problem att

bilister kört fram och stannat på cykelöverfarten innan de kört

ut i korsningen, där de har skyldighet att lämna den korsande

trafiken företräde. För att undersöka hur vanligt förekommande

detta problem var genomfördes en observationsstudie. Dessutom

genomfördes en konfliktstudie och en vägkantsintervju med

cyklister och bilister. Konfliktstudien visade, att förutom

problemet med bilister som stannade på cykelöverfarterna,

skapades det även konflikter mellan raktframåkande cyklister och

högersvängande bilister.

För att förbättra säkerheten gjordes cykelöverfarter och över-

gångsställen smalare och flyttades närmare korsningen. Cykel-

överfarterna målades gula för att öka bilisternas uppmärksamhet

på den korsande cykeltrafiken. Viss kanalisering av så väl bil

som busstrafik genomfördes.

De genomförda åtgärderna visade sig ge väsentligt färre konflik-

ter framför allt mellan raktframåkande cyklister och höger-

svängande bilister. Färre bilister stannar på cykelöverfarten

samtidigt som en större andel bilister stannar, innan de kör ut

i korsningen. Vägkantsintervjun visar, att cyklisterna är mer

positiva till de genomförda förändringarna än bilisterna. Svaren

kan tolkas så att bilisterna blivit mer uppmärksamma på cykel-

trafiken i korsningen.
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SAFETY IMPROVEMENTS IN LOCAL TRAFFIC ENVIRONMENTS.

A junction in Halmstad, western Sweden.

by Hans Erik Pettersson, Sverker Almqivst,

Berit Nilsson and Björn Önnerfalk

Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

581 95 Linköping, Sweden

SUMMARY

An analysis of safety problems at a junction in Halmstad,

western Sweden, has been performed as part of the inter Nordic

project "Cycle accidents at junctions, a method study". The work

was based on a method earlier developed in the project, where an

analysis of accidents, videotaped road user behaviour and more

conventional measurements of traffic, such as composition and

flows, is used to select appropriate road safety actions. The

method comprises the following stages:

- Definition of the road safety problem in terms of accident

type.

- In-depth analysis of some of the most recent accidents of a

particular type.

- Definition of the types of road user behaviour considered to

be a significant cause of inadequate safety, based on the

accident analyses.

- Observation and interview studies to determine whether the

problems identified in the accident analyses are unique for

these accidents or whether they are common at the particular

location.

- Choosing measures to solve the identified problems and im-

plementing these.

- Repeating the observation and interview studies necessary to

show whether the implemented action(s) produced the desired

results.
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VI

The municipality of Halmstad chose the particular junction as

one of those considered to present problems with cyclist safety.

An in-depth analysis was made of the two accidents between

cycles and cars that occurred there during the past year. In

both these accidents, a decisive problem was that motorists

drove forward and stopped on the cycle crossings before pro-

ceeding into the junction, where they are obliged to give way to

crossing traffic. An observation study was carried out to deter-

mine how frequently this problem occurred. A conflict study and

a roadside interview were also conducted with cyclists and

motorists. The conflict study showed that, in addition to the

problem with motorists stopping on the cycle crossings, there

were also conflicts between cyclists travelling straight ahead

and motorists turning right.

To improve safety, the cycle crossings and pedestrian crossings

were made narrower and moved closer to the junction. The cycle

crossings were painted yellow to increase motorists' awareness

of the crossing cycle traffic. Certain channelization of both

car and bus traffic was introduced.

The measures introduced proved to lead to considerably fewer

conflicts, especially between cyclists travelling straight ahead

and motorists turning right. Fewer motorists stop on the cycle

crossings, at the same time as a larger proportion of motorists

stop before proceeding into the junction. The roadside inter-

views showed that cyclists are more positive to the changes than

motorists. The replies can be interpreted as indicating that

motorists have become more aware of cycle traffic at the

junction.
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1 BAKGRUND

Det här presenterade arbetet har bedrivits inom ramen för pro-

jektet "Cykelulykker i kryds, et metodestudium". Under projek-

tets första fas genomfördes en inventering av olika typer av

trafiktekniska lösningar i Norden för att leda cykeltrafik genom

korsningar. Vidare prövades två metoder för att med hjälp av

videoteknik registrera samspelet mellan biltrafik och cykel-

trafik i korsningar. Slutligen skisserades en metodik för att

utnyttja kunskapen från fallstudier av cykel-bilolyckor i

arbetet med att förbättra säkerheten i lokala trafikmiljöer.

Denna första fas avrapporterades i NTR rapport 51 - Cykelulykker

i kryds. Et metodestudium. (NTR, 1989) .

I den andra fasen av projektet har erfarenheterna från den in-

ledande fasen omsatts i praktisk tillämpning i Danmark, Finland,

Norge och Sverige.

Projektet har bekostats av Nordiska Ministerrådet. Projektledare

har varit professor N.0. Danmarks tekniska Högskola.

Den här presenterade studien avser det svenska bidraget till

projektets andra fas. Studien har genomförts i Halmstad där

Halmstad kommuns gatukontor valde ut den aktuella korsningen som

ett lämpligt objekt för att pröva

åtgärder för cyklister.

I projektet har en metodik använts där information rörande så

väl den lokala trafikmiljöns olyckshistoria som väggeometri,

trafikdata, trafikantbeteende och konflikter utnyttjats för att

på ett systematiskt sätt välja, genomföra och utvärdera trafik-

säkerhet förändringar. Avsikten var att se om det skulle

vara rimligt för väghållare i tätort att mer rutinmässigt ut-

nyttja en metodik av detta slag.
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2 METODBESKRIVNING

Den metodik för val av fysiska åtgärder, som används i denna

studie finns mer utförligt redovisad i VTI meddelande 611 -

Fallstudiemetodik för att belysa faktorer bakom cykel - bil-

olyckor i korsningar (Pettersson, 1989). Grundtanken är att

trafikmiljön i tätorter varierar så mycket och karaktäriseras av

för varje plats så unika egenskaper att det ofta är tveksamt att

utgå från generella rekommendationer vid val av åtgärd i denna

typ av trafikmiljö. En annan utgångspunkt har varit att bris-

terna i trafiksäkerhet alltid kan beskrivas som resultatet av

olämpliga trafikantbeteenden. Metodiken anvisar följande arbets-

moment .

- Definiera trafiksäkerhetsproblemet i termer av olyckstyp.

- Genomför djupanalys av några av de senast inträffade olyckorna

av aktuell typ.

- Definiera med utgångspunkt från de genomförda olycksanalyserna

vilket eller vilka trafikantbeteenden som kan antas vara av

betydelse för den bristande säkerheten.

- Genomför observations- och intervjustudier för att undersöka

om de i olycksanalyserna identifierade problemen är unika för

dessa olyckor eller om de är mer allmänt förekommande på den

aktuella platsen.

- Fatta beslut om vilka åtgärder som skulle kunna lösa de iden-

tifierade problemen och genomför dessa åtgärder.

- Genomför på nytt de observations- och intervjustudier som

krävs för att påvisa om den eller de vidtagna åtgärderna givit

önskat resultat.
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3 PLATSBESKRIVNING

3.1 Funktion

Korsningen Brogatan/Hamngatan ligger i centrala Halmstad (se

figur 1). Som framgår av figur 1 går Brogatan i östvästlig rikt-

ning från en bussterminal på Nissans östra sida, via Österbro

förbi Stora torget för att i väster ansluta till Karl XI:s väg.

Hamngatan följer Nissans västra strand. Norr om korsningen finns

ingen utfart från Hamngatan medan trafiken söderut har en möj-

lighet att via Rådhusgatan ta sig ut på Slottsgatan som utgör en

del av huvudgatunätet. Så väl Brogatan som Hamngatan ingår i

lokalgatunätet men är livligt trafikerade av så väl motorfordon

som oskyddade trafikanter på grund av det centrala läget i an-

slutning till Stora torget. Brogatan västerut kan ses som porten

mot ett s.k. gågatesystem.
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På Hamngatan såväl söder om som norr om korsningen finns parke-

ringshus och utrymmen för gatuparkering. Eftersom Brogatan

västerut är stängd för privat trafik och endast ett fåtal trafi-

kanter tar sig ut på Storgatan via Rådhusgatan består den pri-

vata motorfordonstrafiken av trafik till och från parkerings-

platserna.

På Brogatan c:a 50 m väster om korsningen ligger en busshåll-

plats av s.k. nivåtyp dvs hållplatsen är upphöjd så att handi-

kappade i rullstol lättare skall kunna ta sig på bussen. Platån

är placerad i gatan utanför trottoaren vilket medför att

cyklister som följer Brogatans norra sida, i de fall flera

bussar står och väntar för att angöra hållplatsen, kan bli

"fångade" innanför bussarna. Busstrafiken är livlig och ytter-

ligare en busshållplats finns omedelbart väster om korsningen.

Detta gör att bussar ofta blir stående ute i korsningen då de

väntar på sin tur att angöra hållplatsen.

3. 2 Geometri

I figur 2 presenteras en planskiss över korsningen.

Körbanebredden i den östra anslutningen är 2x4 m till detta

kommer ett målat cykelfält om 1 m på vardera sidan. Den norra

trottoaren är c:a 3 m och den södra c:a 2,5 m.
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Körbanebredden i den västra anslutningen är 2x5,2 m. Inga cykel-

fält förekommer. Den norra trottoaren är c:a 2,5 m medan den

södra smalnar av så att den c:a 10 m från korsningen inte är

bredare än 0,8 m.

Körbanebredden i den södra anslutningen är 4x2,9 m. För den in-

gående trafiken finns separata körfält för raktframgående res-

pektive högersvängande trafik. För den utgående trafiken har ett

speciellt körfält reserverats för den trafik som skall köra in

till parkeringshuset (se figur 2). Den västra trottoaren är c:a

3 m och den östra c:a 1,8 m

Körbanebredden i den norra anslutningen är 2x2,9 m + 5,2 m. För

den innåtgående trafiken erbjuds separata körfält för raktfram-

gående respektive vänstersvängande trafik. Trottoarerna är båda

c:a 2,5 m. Den något lutade rektangeln (se figur 2) strax norr

om korsningen på Hamngatans östra sida representerar en trappa

från Hamngatan ner på den kaj som ligger vid Nissans strand.

3.3 Trafikreglering

Trafiken på Hamngatan har skyldighet att lämna trafiken på

Brogatan företräde.

Brogatan västerut är endast upplåten för buss- och GC-trafik

samt för distributionstrafik mellan klockan 03.00 och 11.00.

Mitt på den västra anslutningen står en betongkloss, en s.k.

"gris", i vilken en stolpe med märke som markerar förbud mot

motorfordonstrafik med tilläggstavla som anger gällande

undantag.

Övergångsställe för fotgängare finns markerat över den norra,

östra och södra anslutningen. På Hamngatan är övergångsställena

indragna c:a 3 m räknat från en förlängning av trottoarens

kantsten på Brogatan. Motsvarande avstånd för övergångsstället

på den östra tillfarten är c:a 5,5 m. De målade cykelfälten på
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den östra anslutningen fortsätter genom korsningen och är där

markerad med streckmarkeringen för cykelöverfart.

Högsta tillåtna hastighet är i korsningen begränsad till

50 km/h.

3 . 4 Siktförhållanden

Väjningslinjen på Hamngatans anslutningar ligger c:a 7 m före en

tänkt förlängning av kantstenen längs Brogatan. Hamngatan ligger

något lägre än Brogatan varför Hamngatans anslutningar sluttar

något upp mot korsningen. Detta gör att sikten från Hamngatan

mot öster är något störd av räcket på bron över Nissan. Västerut

från Hamngatan är sikten starkt begränsad i den norra anslut-

ningen av det hus som ligger nordväst om korsningen. Sikten

västerut från den södra anslutningen är något bättre eftersom

nedre våningen på fastigheten sydväst om korsningen är något

indragen i hörnet mot korsningen (se figur 2).

3.5 Trafik

Uppmätta trafikmängder

Hamngatans norra anslutning 3100 fordon/dygn

n södra " 4400 "

Brogatans östra " 6800 "

I figur 3 redovisas flöden för biltrafik, cykeltrafik och fot-

gängare för max. timme, dvs man har från en dags räkningar

plockat ut det timslånga intervall som uppvisade den största

trafikmängden för var och en av de olika trafikströmmarna. FM

respektive EM anger om den registrerade max. timmen inträffat på

förmiddagen eller eftermiddagen.
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De flöden som presenterats är uppmätta under vardagsdygn i

oktober. Halmstad har dock en stor tillströmning av turister

under sommarmånaderna varför trafikmängderna under denna period

är väsentligt större än de som här presenterats.
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4 OLYCKOR

Korsningen hade valts ut av Gatukontoret i Halmstad som en

korsning där man ansåg sig ha problem speciellt med cykel-

trafiken. Som ett led i diagnosen av dessa problem genomfördes

djupanalyser av de två cykelolyckor som inträffat mindre än ett

år innan projektet startades. Undersökningarna har i möjligaste

mån, och i den utsträckning det bedömts som meningsfullt, följt

den metodik och den redovisningsteknik som utarbetats i samband

med TRK:s haveriundersökningar i slutet av 70-talet (Englund

m fl 1978) .

De genomförda olycksanalyserna redovisas i bilaga 1 och 2. I

båda olyckorna visar sig ett avgörande problem vara att bilister

som skall svänga från Hamngatan österut in på Brogatan blir

stående på GC-överfarterna då de väntar på ett lämpligt till-

fälle att genomföra sin manöver. En av olyckorna pekar dessutom

på problemet med bussar som kör nära cykelöverfarterna och ofta

tvingas köa ute i korsningen innan de kan angöra hållplatserna

väster om korsningen.
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kl KOMPLETTERANDE DATATNSAMLING

5.1 Beteendestudier

De två analyserade olyckorna visade att ett problem i korsningen

kunde bestå i att bilisterna på Hamngatan, för att få tillräck-

lig sikt, körde fram och stannade på själva GC-överfarten. För

att undersöka denna hypotes, genomfördes en observationsstudie

där den position där bilisterna stannade registrerades - i de

fall de faktiskt stannade - innan de körde ut från Hamngatans

norra anslutning. Observationsstudien upprepades ett halvt år

efter det att korsningen byggts om för att förbättra säkerheten.

Resultatet från den del av observationsstudien som genomfördes

före ombyggnaden, vilken redovisas under rubriken Utvärdering,

visar att en mycket stor andel av bilisterna som väntat blir

stående på GC-överfarten innan de kör ut i korsningen.

5.2 Konfliktstudier

Som ett komplement till de genomförda olycksanalyserna och

observationsstudien genomfördes konfliktregistrering i kors-

ningen. Den teknik för konfliktregistrering som använts har ut-

arbetats vid Institutionen för Trafikteknik vid Lunds Univer-

sitet (Hydén 1987). Konfliktstudien upprepades ett halvt år

efter det att åtgärder vidtagits för att förbättra säkerheten.

Resultaten av konfliktstudierna före ombyggnaden, som redovisas

under rubriken Utvärdering, visar att när det gäller cykel/bil-

konflikter så domineras de av konflikter mellan cyklister som

kör rakt fram på Brogatan och bilister som från Brogatan tar av

till höger eller vänster in på Hamngatan.
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5.3 Intervjustudie

För att få en bild av hur trafikanterna uppfattade trafiksitua-

tionen i korsningen, genomfördes en intervjustudie med bilister

och cyklister i korsningen.

Trafikanterna tillfrågades dels om de själva varit inblandade i

någon olycka eller konflikt i korsningen dels om de sett någon

annan som varit inblandad i någon olycka eller konflikt. Vid

eftermätningarna skilde man mellan olyckor och konflikter som

inträffat före respektive efter ombyggnaden. Resultaten måste

tolkas med stor försiktighet dels därför att man i frågan ej

specificerat under vilken tid konflikten/olyckan skulle ha

inträffat - när det gäller händelser efter ombyggnaden är de

dock begränsade till en sexmånadersperiod - dels därför att ju

äldre en händelse är desto större är givetvis risken för att man

glömt bort den.

Tabell 1 Antalet rapporterade olyckor och konflikter som

trafikanterna uppgivit att de själva varit med om i

korsningen eller observerat att andra råkat ut för.

Bland dem som tillfrågats efter det att korsningen

byggts om, har man skilt mellan de olyckor och kon-

flikter som inträffat före respektive efter föränd-

ringen. Totalt har 404 trafikanter tillfrågats.

 

 

Cyklister Bilister

Före Efter Före Efter

Före Efter Före Efter

ändring ändring ändring ändring

Självupplevda

olyckor eller 12 15 11 8 4 3

konflikter

Observerade

olyckor eller 21 31 14 26 15 9

konflikter

Antal till- 101 98 106 29

frågade
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Det är anmärkningsvärt att såväl självupplevda som observerade

olyckor ökat markant bland cyklisterna då man jämför de som

tillfrågats i förmätningen med dem som tillfrågats i eftermät-

ningen. Någon rimlig förklaring till detta har inte hittats. Om

man ser till det totala antalet upplevda respektive observerade

olyckor är det anmärkningsvärt högt, 53 respektive 116 då totalt

404 trafikanter tillfrågats.

VTI MEDDELANDE 711



15

6 ÅTGÄRDSBESKRIVNING

I figur 4 redovisas en skiss över korsningen så som den kom att

se ut efter det att de föreslagna åtgärderna vidtagits. Ombygg-

naden genomfördes på hösten 1991. De trafikdelartavlor som

placerats på refugspetsarna ut mot Brogatan kördes ned av

svängande bilister vid ett flertal tillfällen redan den första

veckan efter det att ombyggnaden genomförts. Därför valde man på

ett tidigt stadium att ta bort dessa märken, men de målade

refugspetsarna bibehölls.
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GW TRAFIKLINJEFÄRG måLas
CLEANOSOL. VMM 6731

 

Figur 4 Planskiss över korsningen Brogatan/Hamngatan i

Halmstad så som korsningen kom att se ut efter om-

byggnaden 1991.
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De två olycksanalyserna liksom observationsstudien visade att

det förelåg ett problem med bilister som stannade på GC-över-

farten och blockerade vägen för framför allt cyklister. 5 av 21

registrerade cykelbilkonflikter visade också på detta problem.

Man bedömde att bilisterna inte kunde stanna vid väjningslinjen,

de s.k. "hajtänderna", och vänta på ett lämpligt tillfälle att

köra ut i korsningen beroende på den begränsade sikt de hade mot

Brogatan från denna position.

För att förbättra bilisternas sikt in mot Brogatan från

Hamngatan föreslogs att övergångsställena i den norra och södra

anslutningen flyttades fram så att de skulle ligga i liv med en

förlängning av trottoarerna längs Brogatan. För att göra det

möjligt att ytterligare flytta fram "hajtänderna" minskades

övergångsställenas längd från 3 till 2 m. Sammantaget innebar

dessa två åtgärder att väjningslinjerna på Hamngatan flyttades

4 m närmare korsningen (se figur 4).

Den förväntade effekten av att flytta fram väjningslinjen är att

en mindre andel fordon kommer att stanna på GC-överfarten.

Konfliktstudien visar på att det framför allt förekommer kon-

flikter mellan från Brogatan avsvängande bilister och rättfram»

åtåkande cyklister.För att öka bilisternas uppmärksamhet, på att

de korsar en cykelbana då de svänger av från Brogatan in på

Hamngatan, föreslogs att cykelöverfarterna skulle ges en av-

vikande färg - i detta fall valde man att måla överfarterna

gula. För att ytterligare accentuera GC-överfarten anlades

refuger i så väl den södra som norra anslutningen (se figur 4).

Den förväntade effekten av denna åtgärd är att andelen kon-

flikter mellan avsvängande bilister och raktframkörande cyk-

lister skulle minska.

Den ena olyckan och observationer på platsen visade, att

bussarna var störande för cyklisterna, då de körde nära cykel-

överfarterna. För att ge cyklisterna ett bättre skydd och för

att tvinga ut bussarna från cykelöverfarterna föreslogs att den
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"gris" som skilde mötande trafik åt i den västra anslutningen

skulle tas bort och att man i stället skulle anlägga en refug på

vardera sidan av den västra anslutningen vilka separerade cykel-

trafiken från bussarna (se figur 4). Den förväntade effekten av

denna åtgärd är att bussarna kommer att hålla ut mer från GC-

överfarterna i korsningen. Förhoppningen var att även refug-

spetsarna i den södra och norra anslutningen skulle bidra till

denna effekt - trots att det endast är fråga om målade refuger.

Någon mätning av bussarnas sidoläge har dock ej genomförts.
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7 UTVÄRDERING

I oktober 1990 genomfördes en vägkantsintervju med fotgängare

och bilister i korsningen Brogatan/Hamngatan. På hösten 91

genomfördes ombyggnaden av korsningen och sex månader därefter

genomfördes på nytt en intervju med trafikanterna i korsningen.

Ungefär vid samma tidpunkter som vägkantsintervjuerna gjordes

genomfördes även beteende- och konfliktstudier.

7.1 Intervjustudie:

Urval:

Totalt intevjuades 101 cyklister i förmätningen och 98 i efter-

mätningen.

Motsvarande tal för bilisterna var 106 i förmätningen och 99 i

eftermätningen.

Hur uvalet fördelades på olika trafikströmmar framgår av figur 5.

VTI MEDDELANDE 711



20

 

  

 

 

 

I Fordons- cyklister bilister
ström före efter före efter

A 25 10 24 26
B 25 25 24 25

[ C 33 23
1 D 26 38

1 E 25 25 25 25

i p. X = platsen där intervjun genomfördes

Figur 5 Planskiss över korsningen Brogatan/Hamngatan i

Halmstad med de trafikströmmar som deltog i väg-

kant markerade.
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Resultat:

-= Bilisterna tillfrågades om de som bilist, och cyklisterna om

de som cyklist, tyckte att korsningen var mer eller mindre krä-

vande än andra korsningar i centrala Halmstad.

Vid förmätningen ansåg 65% av såväl bilister som cyklister att

korsningen var mer krävande. Vid eftermätningarna var det 81% av

bilisterna som ansåg korsningen som mer krävande medan motsva-

rande tal för cyklisterna låg kvar på 65%.

Att bilisterna tycks uppleva korsningen som mer krävande kan

bero på att GC-trafiken gjorts mer påtaglig i korsningen genom

de gulmålade cykelöverfarterna och refugerna. Vid förmätningen

framhåller 9 bilister mängden fotgängare och cyklister som spe-

ciell orsak till att korsningen är krävande, vid eftermätning-

arna är motsvarande siffra 19 bilister.

- I intervjun efter det att ombyggnaden genomförts ombads

trafikanterna ange om de ansåg att det blivit lättare eller

svårare att ta sig fram i korsningen, efter det att ombyggnaden

genomförts, om korsningen blivit säkrare eller mindre säker att

passera och slutligen om de ansåg att korsningen blivit vackrare

eller fulare. Hur svaren på dessa frågor fördelade sig redovisas

i tabell 2.

Tabell 2 Andelen trafikanter i procent som uppgivit att fram-

komligheten, säkerheten respektive utseendet blivit

oförändrat ( +0 ) förbättrat ( + ) respektive för-

sämrat ( - ) som ett resultat av ombyggnaden av kors-

ningen.

Cyklister Bilister

+0 + = +0 + =

Framkom-

lighet 40 47 13 4 9 32 19

Säkerhet 51 41 8 58 34 8

Utseende 57 22 21 77 11 12
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Inte förvånande verkar cyklisterna mer positiva än bilisterna

till de genomförda förändringarna.

7 . 2 Konfliktstudie

Den teknik för konfliktstudier som använts har utvecklats vid

Lunds Universitet Institutionen för Trafikteknik (se Hydén,

1987) .

I Tabell 3 presenteras antalet registrerade konflikter.

Tabell 3 Antalet registrerade konflikter i korsningen

Brogatan/Hamngatan före respektive efter ombyggnad.

Registreringarna genomförda under 3 dagar om vardera

6 timmar i oktober 1990 respektive april 1992.

Bil-Bil Bil-Cykel Bil-Gående Övriga Totalt

Före 9 21 6 1 37

Efter 5 11 5 1 22

Mängden trafik som förekommer i korsningen, i samband med obser-

vationerna, är givetvis av största betydelse för antalet kon-

flikter som registreras. Eftersom konflikter med cyklister in-

blandade var av speciellt intresse i denna studie genomfördes i

anslutning till konfliktregistreringarna räkning av cykeltrafi-

ken under fem timmar, i samband med vardera för- respektive

eftermätningen. I samband med förmätningarna förekom tidvis regn

vilket som väntat påverkat antalet cyklister. Grovt kan man säga

att det vid eftermätningarna förekom ungefär dubbelt så många

cyklister som i samband med förmätningarna.- En detaljerad redo-

visning av genomförda räkningar presenteras i bilaga 3 och 4. -

Detta försvårar tolkningarna av konfliktstudierna men eftersom

antalet bil-cykelkonflikter i det närmaste halveras, trots att

mängden cykeltrafik ökar avsevärt från förmätning till
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eftermätning är det rimligt att tolka resultatet så att mängden

konflikter minskat även om det inte går att uttala sig om

minskningens omfattning.

I förmätningarna dominerades bil-cykelkonflikterna av konflikter

mellan bilister som skulle svänga av från Brogatan och raktfram-

körande cyklister (8 stycken av 21) under eftermätningarna före-

kom endast två (av 11) konflikter av denna typ. Under förmät-

ningarna registrerades fyra konflikter mellan bussar som körde

västerut på Brogatan och cyklister som korsade Brogatan på

Hamngatan. I samband med eftermätningarna registrerades inte

några konflikter mellan bussar och cyklister. Under eftermät-

ningarna domineras bil-cykelkonflikterna av konflikter mellan

bilister på Hamngatan som skall korsa Brogatan och rättfram»

körande cyklister på Brogatan.

7.3 Beteendestudie

En studie av var bilisterna stannade, i de fall de behövde

stanna, genomfördes i korsningens norra tillfart. Observa-

tionerna genomfördes under sex timmar vid för- respektive

eftermätningen. Resultatet av observationsstudien framgår av

tabell 4.
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Tabell 4 Andelen stopp i olika positioner av det totala an-

talet stopp, för vänstersvängande respektive rakt-

framkörande bilister, i den norra tillfarten i kors-

ningen Brogatan/Hamngatan. I tabellen återges även

det totala antalet observationer och andelen av dessa

som ej stannade alls. Att antalet observerade stopp

är större än antalet observerade fordon, trots att en

del fordon ej stannade alls, beror på att många for-

don tvingas stanna mer än en gång.

 

Raktframkörande Vänstersvängande

 

Före Efter Före Efter

Stannar före hajtänder 44% 74% 49% 65%

Stannar på övergångsställe 19% 20% 17% 27%

Stannar på cykelbana 33% 5% 32% 7%

Stannar i korsningen 4% 1% 2% 1%

Summa 100% 100% 100% 100%

Totalt antal obser-

verade stopp 275 301 537 475

Totalt antal obser-

verade fordon 262 274 468 365

Andel som ej stannar 27% 12% 20% 11%

 

Av tabell 4 framgår att det är en väsentligt mindre andel

bilister som kan köra ut i korsningen utan att stanna efter

ombyggnaden jämfört med före. Detta beror troligen på att

tillfarten blivit smalare vilket tvingar bilisterna att gå in i

korsningen med en lägre hastighet än vad de tidigare kunde göra.

Av tabellen framgår vidare att andelen stopp som sker på över-

gångsstället ökat något medan andelen som stannar på cykelbanan

minskat. Detta torde framför allt bero på att cykelbanan gjorts

avsevärt smalare, vilket gör att många av de bilister som vid
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eftermätningen stannar på övergångsstället, stannar i samma

position som de som under förmätningen stannade på cykelbanan.

Om man ser till GC-överfarten som helhet är det dock en väsent-

ligt mindre andel som stannar på den efter ombyggnaden jämfört

med före. Bland raktframkörande bilister sker 52% av stoppen på

GC-överfarten före och endast 25% efter. Motsvarande värden för

den vänstersvängande trafiken är 49% respektive 34%.
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8 SLUTSATSER

De vidtagna åtgärderna syftade till att minska andelen bilister

som blir stående på cykelbanan då de väntar på att köra ut i

korsningen. Resultaten visar att den eftersträvade effekten

åstadkommits. Troligen beror detta på att bilisterna nu fått

bättre sikt om de stannar vid den framflyttade väjningslinjen.

Mängden konflikter mellan avsvängande bilister och raktfram-

körande cyklister har minskat. Den troliga orsaken till detta är

att cykelöverfarten tydliggjorts genom att den målats gul och

genom att refuger anlagts i den norra och södra tillfarten.

Bilisterna tycks efter ombyggnaden uppleva korsningen som mer

krävande än tidigare. Detta får anses som positivt från säker-

hetssynpunkt eftersom det förhoppningsvis leder till en försik-

tigare körning.

På frågor rörande förändringar vad avser framkomlighet, säkerhet

och utseende visar sig cyklisterna vara mer positiva till de

genomförda förändringarna än bilisterna. Detta kan inte ses som

förvånande eftersom de vidtagna åtgärderna främst syftat till

att förbättra säkerheten för cyklisterna och då detta skett på

bekostnad av bilisternas framkomlighet.

Den använda metodiken - där man ställer en diagnos vad avser

riskabla trafikantbeteenden innan man beslutar om åtgärd och

låter denna diagnos styra åtgärdsvalet för att slutligen göra

någon typ av effektutvärdering - verkar åtminstone till vissa

delar vara tillämplig som en mer generell metod i tätorternas

trafiksäkerhetsarbete. Detta kräver dock att det utarbetas en

manual som beskriver metodiken och som ger anvisningar för hur

beteendeobservationer och vägkantsintervjuer bör utformas. För

att kunna utnyttja konflikttekniken är det nödvändigt att någon
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i kommunen får utbildning i att tillämpa denna metod. När det

gäller djupanalysen av olyckor måste man förmodligen ha tillgång

till konsulthjälp. Tillgången på personal som kan genomföra

djupanalys av olyckor kan komma att förbättras avsevärt om Väg-

verket kommer att fortsätta att driva de av

verket initierade haveriundersökningarna.

VTI MEDDELANDE 711



28

9 REFERENSER

Englund, A, Lindkvist, 0, Jarleryd, B & Pettersson, H E: TRK:s

haverikommission. Redogörelse för en försöksverksamhet. Försäk-

ringsbranschens Rapport 1, Stockholm

1978.

Hydén, C: The development of a method for traffic safety eva-

luation. The Swedish Traffic Conflicts Technique, Bulletin 70,

Lunds Universitet Tekniska Högskolan, Institutionen för trafik-

planering och trafikteknik, Lund 1987.

Nordisk Trafiksikkerheds Råd. Cykelulykker i kryds. Et metode-

studium. Lyngby 1989.

Pettersson, H E: Fallstudiemetodik för att belysa faktorer bakom

cykel bilolyckor i korsningar. VTI Meddelande 611, Linköping

1989.

VTI MEDDELANDE 711



Bilaga 1

Sid 1 (9)

VÄGTRAFIKOLYCKA NR 1

1 Olyckstyp

Olyckan inträffade i korsningen Brogatan/Hamngatan i centrala Halmstad.

Personbilen kommer norrifrån och ska köra rakt fram genom korsningen.

Föraren saktar in och stannar framför övergångsstället, står där i 10

minuter, rullar sedan fram 2 m och stannar igen över övergångsstället.

En cyklist kommer körande från vänster på cykelbanan och kör in med cy-

kelpedalen i den stillastående bilens registreringsskylt.

Olyckan inträffade mitt på dagen i dagsljus.

2 Trafiksituation och vägmiljö

Se kapitlet "Platsbeskrivning" sid 3.

Trafikant A Trafikant B

Vägqmiljö vid färd mot kollisionspunkten

Förare A närmar sig korsningen Fordon B färdas på en ett 1 m brett

norrifrån på Hamngatan. cykelfält. Cykelbanan avgränsas mot

gångbanan med en kantsten och mot

gatan med en målning. Cykelbanan

leds över en bro med direkt anslut-

ning till aktuell korsning.

B närmar sig korsningen österifrån

på cykelfältet på Österbro.
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Bilaga 1

 

Sid 2 (9)

Sikt förhållanden

Sikten rakt fram och till vänster Sikten rakt fram är fri, till höger

kan för förare A vara skymd, delvis kan sikten vara skymd av ett bro-

pga gatans uppförslut och dels av räcke och av gångtrafikanter. __

ett broräcke. Sikten till höger är

skymd av bebyggelse.

Ljus- och väderleksförhållanden

Olyckan inträffade i januari kl 13.20 i dagsljus med bra väder.

Förhållanden på körbanan 

Beläggningstyp: Asfalt

Väglag: Torrt

Sammanfattning

Sikten var begränsad pga bebyggelse, uppförslut och ett broräcke. Oklart

var fordon norrifrån ska stanna för att få fri sikt.

3 Fordon

Fordonsbeskrivning

Personbil: Ford Sierra

Årsmodell: 1987

Cykel: Finns ingen information om standard eller typ av cykel.
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Bilaga 1

Sid 3 (9)

4 Trafikanter

Förare A Förare B

Bakgrund. Tidigare erfarenheter

Fordonsförare A är en dam som vid

olyckstillfället är 59 år och har

haft körkort i ca 30 år. Hon kör ca

1000 mil/år, i huvudsak på sin fri-

tid men till viss del även i tjäns-

ten till sitt gatukök. Hon anser

sig ha normal körvana och tycker

att det är roligt att köra bil. Vid

olyckstillfället körde hon en Ford

Sierra som hon hade haft i ca 1 1/2

år. Tidigare har hon haft 3 st Ford

Sierra men är även van att byta

bilmärken eftersom hon kör sönernas

bilar. Passerar korsningen gör hon

några gånger i veckan. Hon har för

ca 20 år sedan varit med om en tra-

fikolycka, där hon själv var föra-

re. Cyklar gör hon varje vecka,

minst 1/2 mil till olika platser

och olika miljöer och anser sig

vara en normalcyklist.

Förare B är vid olyckstillfället 71

år. Vid samtal med personal på den

institution där mannen numera bor

framkom att någon intervju inte var

möjlig att genomföra pga att man-

nens allmänna hälsotillstånd var så

pass dåligt.

Uppgifter om resan

Olyckan inträffade kl 13.20. Enligt

polisrapporten kl 13.15. Hon hade

startat resan strax före olycks-

tillfället från sitt hem ca 2 km

från olycksplatsen. Hon kom öster-

ifrån över bron och svängde ner

till höger, norr ut, för att leta

efter en parkeringsplats. Det fanns
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Bilaga 1

Sid 4 (9)

inte några parkeringsplatser, var-

för hon vände och körde tillbaka

mot korsningen för att passera rakt

över korsningen till den andra si-

dan för att parkera. Resan var en

fritidsresa. Maximal hastighet in

till staden var 50 km/h.

Uppmärksamhet snivå 

Förare A uppger att hon varken va- om

rit trött eller haft några problem

vid olyckstillfället. Hon hade en

ledig dag och skulle till en dag-

ligvaruaffär. Föraren uppger att

strax innan olyckan hade hon kryp-

kört ca 2 m. Hon anser att man i

denna korsning och i den innan, vid

busstationen, måste se upp väldigt

noga och "krypköra", vilket hon an-

ser att Halmstadborna är medvetna

om. Vid olyckstillfället var hon

ensam i fordonet och hade inte va-

rit distraherad av något inne i bi-

len.

Övrigt

Förare A hade vid olyckstillfället a»

bilbälte. Förare A svarar på frå-

gan, om cyklisters säkerhet ska

förbättras med restriktioner mot

cyklister eller bilister, att alla

cyklister ska cykla på cykelbanor

när sådana finns, eftersom hon an-

ser att de inte gör det, utan är

ute i gatan. Både cyklister och

bilförare ska lära sig att visa
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hänsyn anser förare A samt att det

blir bilisterna som får lämna före-

träde, men för den skull anser hon

att cyklisterna inte får cykla hur

som helst. Fler trafiksignaler

krävs och att man borde nästan in-

föra cykelkörkort tycker förare A.

Trafikanternas beskrivning. Trafiksituationen före olyckan

Förare A kör sakta fram till över-

gångsstället före korsningen. Där

stannar hon i 10 min för att släppa

förbi skolungdomar som kommer från

busstationen på andra sidan bron,

till vänster om henne. Samtidigt

passerar många fordon och andra

trafikanter ute i korsningen. Där-

efter krypkör, rullar, hon 2 m och

stannar på övergångsstället. Här

betonar hon att hon vet att det

"inte är lagligt", men det var nöd-

vändigt för att få fri sikt. Till

vänster om henne gör ett annat for-

don samma manöver och på motsatt

sida står också fordon och väntar.

På övergångsstället där hon stan-

nat, tittar hon till vänster, där

gångtrafikanter och cyklister blan-

das, vilket gör att det är svårt

att urskilja dem från varandra.

Därefter tittar hon till höger.

Gångtrafiken, som är så intensiv,

gör att hela trafiken står stilla.

Fotografi där siktproblemen visas
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Tolkning av situationen

När hon står stilla på övergångs- =-

stället och tittar till vänster och

sedan till höger, hör hon en smäll,

något som stöter till bilen. Fram-

för sig ser hon en man på cykel som

ramlar omkull på gatan framför

henne. Själv tror hon inte att hon

är skymd av den andra bilen till

vänster om henne.

Olycksförlopp 

När förare A står stilla på över- =-

gångsstället tror hon att en cyk-

list kommer, i hög fart, rakt ut i

korsningen så att hon inte hinner

upptäcka honom. Hon tror att Ccyk-

listen kör så nära eller vinglar

till just framför hennes bil så att

cykelpedalen stöter i bilens re-

gistreringsskylt . Detta gör att

mannen ramlar omkull. Hon anser att

orsaken till olyckan var att mannen

körde så fort ut i gatan. (Vid and-

ra tillfällen har hon sett mannen

köra fort utan att stanna). Förare

A anser att för att förhindra den

här typen av olyckor bör man sätta

upp trafiksignaler i korsningarna.
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5 Analys av händelseförloppet

Utgångspunkter för analysen

För förare A krävs information om

att cyklisten kommer över bron från

vänster.

Förare B behöver information omatt

fordon A kört så långt ut i cykel-

banan för att få fri sikt.

Informationsbortfall. Sitkhinder

Bilen till vänster om förare A kan,

i något skede, ha skymt sikten för

förare A så att det blev svårt för

henne att upptäcka cyklisten som

kom från vänster. Sikten till höger

var skymd av bebyggelse, vilket kan

ha gjort att hon kände sig tvungen

att köra ut på cykelbanan.

Perceptuella

Sikten för förare B kan vara skymd

av bilen som stod till vänster om

fordon A, vilket gjorde att han

inte kunde upptäcka fordon A.

begränsningar 

Förare A har sin uppmärksamhet kon-

centrerad på gångtrafikanterna och

uppger att hon inte kan urskilja

gångtrafikanterna från cyklisterna.

Trafiksituationen är komplex, det

är många fordon i rörelse samti-

digt.

Förare B hade före olyckan förlorat

sin fru och hade flyttat /eller

skulle flytta/ till en institution,

vilket kan ha påverkat mannens all-

männa uppmärksamhet . Om mannen var

senil och/eller i psykisk obalans

är svårt att bedöma.

Kunskapsbegränsningar

Om hon varit van att cykla på denna

plats borde hon känt till att for-

donen stannade långt ut i cykelba-

nan för att få tillräcklig sikt.
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Strukturering och tolkning 

Förare A kör in i korsningen norr- =-

ifrån och upplever sitt körfält be-

gränsat av gångtrafikanter och

stannar en lång stund för att släp-

pa förbi dem. När hon upplever att

fältet för fri körning är fritt

fram till cykelöverfarten, krypkör

hon fram 2 m för att få fri sikt

över korsningen. Hon upplever att

hela trafiksituationen är komplex

och när hon står stilla över över-

gångsstället kör en cyklist på hen-

ne. Det kan också vara så att for-

don A rullar långsamt framåt.

Beslut och åtgärd

Hon stod stilla och ansåg att hon =-

inte kunde göra något för att und-

vika en olycka.

6 Faktorer som kan ha medverkat till olyckans uppkomst

- Oklart markerad väjningslinje r

för trafiken norrifrån

- Sikten är bristfällig vid den

nuvarande väjningslinjen.

- Cykelöverfarten är oklart mar-

kerad genom korsningen.

- Två körfält kan skymma sikten.
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7 Konsekvenser av olyckan

Personskador: Cyklisten till sjukhus med lindriga skador.

Fordonsskador: Litet märke på registreringsskylten.

8 Hypoteser, uppslag m m åtgärder

- Väjningsplikten bör flyttas genom att flytta övergångsstället som

samtidigt får en refug.

-= Cykelöverfarten bör målas i annan färg.
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VÄGTRAFIKOLYCKA NR 2

1 Olyckstyp

Olyckan inträffade i korsningen Brogatan/Hamngatan i centrala Halmstad.

Cyklisten kom österifrån över bron, in i korsningen på cykelbanan och

skulle passera rakt igenom korsningen. Cyklisten svänger ut i gatan för

att undvika en bil som kört ut över övergångsstället och upp över cykel-

banan. En buss kommer i samma riktning som cyklisten och passerar eller

har just passerat cyklisten samtidigt som hon gör sin undanmanöver och

kolliderar med bussens bakre del. Olyckan inträffade i dagsljus, tidig

eftermiddag.

2 Trafiksituation och vägmiljö

Se kapitlet "Platsbeskrivning" sid 3.

Trafikant A Trafikant B

Väqmiljö vid färd mot kollisionspunkten

A närmar sig korsningen på cykel B kör en buss och närmar sig kors-

österifrån på det norra cykelfältet ningen österifrån.

på Österbro.

 Siktförhållanden

Sikten rakt fram är fri, möjligtvis Sikten rakt fram är fri förutom två

skymd av en cyklist. Sikten till bussar, som kör i samma riktning

höger kan vara skymd av gångtrafi- framför fordon B.

kanter och av ett broräcke. Dess-

utom kan sikten försämras av att

vägen till höger lutar lite nedåt.
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Ljus- och väderleksförhållanden

Olyckan inträffade i dagsljus. Det är oklart om det regnade eller om det

hade regnat. Cyklisten bar regnkappa vid olyckstillfället och uppger att

polisen hade sagt att markeringarna kunde varit hala. För övrigt var det

en mulen och kall dag. Enligt polisrapporten var det uppehållsväder och

torr vägbana. Olyckan inträffade i augusti 1989 kl 14.10.

Förhållanden på körbanan 

Beläggningstyp: Asfalt

Väglag: Torrt enligt polisrapporten

Sammanfattning

Sikten var begränsad till höger pga ett broräcke och vägen till höger

lutar dessutom lite nedåt, vilket kan ha skymt sikten för cyklisten.

3 Fordon

Fordonsbeskrivning 

Cykel: Vanligt styre, fotbroms, Buss: Volvo, stadsbuss

2-3 växlar, 19 år gammal

Inget känt fel på cykeln vid olycks- Inget känt fel på bussen vid olycks-

tillfället. tillfället.
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4 Trafikanter

Förare A Förare B

Bakgrund. Tidigare erfarenheter

Förare A är en dam som vid olycks-

tillfället är 55 år och hon har

inte körkort. Hon cyklar 6-7 mil

per vecka i alla typer av miljöer.

Själv tycker hon att hon har god

erfarenhet som cyklist. Vid olycks-

tillfället körde hon en ca 19 år

gammal cykel med vanligt styre,

fotbroms och 2-3 växlar. Hon har

ytterligare en cykel med samma

standard. Har inte haft någon annan

typ av cykel. Hon passerar kors-

ningen varje dag. Hon har varit med

om en trafikolycka med MC för ca 16

år sedan. Även då cyklade hon.

Uppgifter om

Förare

tillfället är 30 år och har haft

körkort i 11 år samt busskort i ett

år. Han kör mellan 4-5000 mil/år

och anser att han är mycket van när

B är en man som vid olycks-

det gäller körvana. Privat kör han

en Opel Corsa sedan ett år till-

baka.

Han kör samtliga typer av stadsbus-

Halmstad och

även lastbil. Hans uppfattning om

Tidigare körde han Mercedez.

sar som förekommer i

sin fordonsvana är att den är bra.

Han cyklar ca en gång per månad i

olika miljöer och anser sig inte

vara någon van cyklist. Han passe-

rar korsningen flera gånger varje

dag. Han har som bilist varit med

om två olyckor tidigare, båda in-

träffade för ca 10 år sedan.

Te sän 

Olyckan inträffade kl 14.20. Hon

hade startat resan från sitt arbete

ca 6-7 km från centrum kl 14.00.

Hon kom österifrån och skulle rakt

fram för att komma till damfrise-

ringen.
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Olyckan

ca 14.00. Han hade just börjat sitt

inträffade enligt förare B

arbetspass och startat sin resa nå-

gon minut tidigare. Han kom öster-

ifrån och var på väg att passera

rakt igenom korsningen för att kom-

fram till busshållplatsen vid

torget. Resan var en arbetsresa.

ma
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Uppmärksamhet snivå

Förare A uppger att hon inte varit

trött. Det hade varit en vanlig ar-

betsdag, men hon hade lite bråttom,

eftersom hon skulle till damfrise-

ringen och det var hennes bröllops-

dag. Hon hade inte några problem av

sådan omfattning att de skulle ha

stört uppmärksamheten. Föraren upp-

ger att strax före olyckan, när hon

cyklade över bron, blev hon distra-

herad av en ung kvinnlig cyklist

framför och en äldre kvinnlig cyk-

list bakom sig. Den yngre cyklisten

framför henne upplevde hon som väl-

digt virrig. Dessa båda cyklister

pratade med varandra. Cyklisten

framför förare A vinglade över cy-

kelbanan och ut i gatan.

När förare A kom in i korsningen

upptäckte hon en bil i sin färdväg

och gjorde en undanmanöver ut i ga-

tan. Hon tycker inte att den här

korsningen är speciellt svår, vare

sig före eller efter olyckan.

Förare A hade inte någon hjälm vid

olyckstillfället . I Halmstad är

hjälmanvändningen på allmänna cy-

kelstråk ca 3% (se VTlI-meddelande

582 av Eva Wirén). På frågan om hur

säkerheten för cyklister ska för-

VTI MEDDELANDE 711

Övrigt

Förare B var inte trött, utan var

utvilad efter en ledig förmiddag.

Han hade inte några problem av så-

dan omfattning att det skulle ha

stört uppmärksamheten. Han hade

passerat ett par cyklister mitt på

bron och sedan passerade han nästan

hela korsningen innan han stannade.

Det fanns vid detta tillfälle inte

någon bil till höger, norrifrån.

Han hade två bussar framför sig och

fick därför stanna så att den bakre

delen av bussen var kvar ute i

korsningen. Han har tyckt att det

här korset är ett riskfyllt kors,

men han har vant sig och anser inte

att denna korsning är mer krävande

än de andra korsningarna runt om-

kring. Det fanns inget som distra-

herade honom i eller utanför bus-

sen.

På frågan om hur säkerheten för

cyklister ska förbättras tycker fö-

rare B att restriktioner ska riktas

mot cYklisterna, eftersom han tyck-

er att många cyklister inte bryr

sig om trafikregler över huvud ta-
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bättras svarar hon att restriktio-

ner ska riktas mot biltrafiken och

att bilisterna ska lämna cyklis-

terna företräde, eftersom bilis-

terna sitter säkra och skyddade.

get. Förare B anser att cyklister

många gånger tror att de har för-

körsrätt, vilket enligt förare B är

farligt. Cyklisterna kör ut rakt

framför bilen, men inte framför

bussen, anser förare B. Det är yr-

kesförarna som ska lämna företräde

till cyklisterna, anser förare B,

eftersom även cyklisterna måste

komma fram, men han tycker inte att

bilisterna/bussförarna kan stå och

vänta hur länge som helst. Han sä-

ger att han kör lite lugnare i dag

och dessutom kör han mera mot mit-

ten av vägen.

Förare B har observerat att bilis-

terna är mycket "duktiga" på att

köra ut över de vita fyrkanterna

(cykelöverfartsmarkeringen) .

Trafikanternas beskrivning. Trafiksituationen före olyckan 

Förare A cyklar på cykelbanan in

mot korsningen österifrån. Hon är

distraherad av två cyklister, en

framför och en bakom sig som sam-

talar med varandra, men framför

allt av den framför som vinglar.

Nästan mitt i korsningen upptäcker

hon en bil som står i hennes färd-

väg. För att undvika att köra in i

bilen väjer hon åt vänster ut i ga-

tan i samma stund som hon upptäcker

hindret. Hon kommer inte ihåg att

hon sett några andra trafikanter.
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Förare B kör på vägen över bron och

passerar två cyklister och lite ti-

digare hade han passerat ytterli-

gare några cyklister. Framför dessa

cyklister fanns inte några fler.

Cyklisterna på bron körde inte spe-

ciellt långt ut mot gatan och de

vinglade inte. Förare B kör in mot

korsningen efter de två andra bus-

sarna med en maximal hastighet av

30-40 km/h för att i korsningen

sänka farten till 10-20 km/h. När

han nästan passerat korsningen

tvingas han stanna och vänta på
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Tolkning av

bussarna framför sig som alla ska

stanna vid samma nivåhållplats. När

han stannar i korsningen kommer det

inte någon bil norrifrån som skulle

hindras att köra ut.

situationen 

Hon tror att hon inte upptäckte bi-

len i sin färdväg tidigare pga att

de andra två cyklisterna distranhe-

rat henne. Hon upptäcker bilen sam-

tidigt som hon gjorde en undanmanö-

ver ut i gatan.

Han tror att cyklisten kommit upp

på de vita målningarna och halkat

på dessa och ramlade in i bussens

bakre del, bakom hjulet. Han såg

inte cyklisten innan hon kollide-

rade med bussen. Han själv stod då

stilla en bit ifrån de vita marke-

ringarna, Cykelöverfarten. När han

gått ur bussen hade en bil kommit

fram till korsningen norrifrån. När

han passerade cyklisterna på bron

trodde han att de skulle köra rakt

fram eftersom det är vanligast.

Olycksförlopp

Förare A är tveksam till orsaken

till olyckan. Hon hade inte hört

eller på annat sätt observerat att

bussen var jämsides med henne, utan

cyklade rakt in i bussens sida och

ramlade omkull. Det kan vara cyk-

listen framför som distraherade,

bilen som stod i hennes färdväg

och/eller bussen som körde nära cy-

kelbanan. Hon vet inte hur man

skulle

olyckan eller hur man skulle kunna

gjort för att förhindra
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När han stannat tittade han i back-

spegeln och såg hur cyklisten ram-

lade omkull. För övrigt observerade

han inte så många andra trafikan-

ter.

I olycksförloppet kan bussen anses

vara ett passivt föremål. Han skul-

le dock ha kunnat stanna före kors-

ningen och eventuellt kan han ha

kört för nära cykelbanan. Förare B

anser att olyckan berodde på att
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bygga om korsningen. Hon säger sig förare A halkade på de vita marke-

ha sett hur bussarna ibland kör ringarna. Han anser att olyckan

nästan uppe på cykelbanan och hon kunde ha undvikits genom att införa

har hört att de är kända här i stopptecken för trafikanterna på

stan, taxi och buss, för att det är Hamngatan. Förare B anser vidare

de som ska fram. att cykelbanan dessutom borde fort-

sätta på den andra sidan av kors-

ningen, mot torget. Stopptecken på

Hamngatan är bra anser förare B

eftersom bilisterna som det nu är

med väjningsplikt kan tränga ut

även bilister och bussar som kör på

Brogatan. Detta är ett märkligt

förslag, eftersom han sagt att det

inte fanns någon bil som kört fram

till korsningen och som då eventu-

ellt skulle kunnat tränga ut cyk-

listen i hans körfält. Själv kunde

han inte gjort något för att för-

hindra en olycka.

5 Analys av händelseförloppet

Utgångspunkter för analysen 

Cyklisten behöver information om Förare B bör få information om den

att fordonen från höger har så då- eventuella bil som kom från höger,

lig sikt att de måste köra ut i cy- norrifrån, eftersom den bilen even-

kelbanan för att få fri sikt. tuellt trängt ut cyklisten i kör-

banan .

Informationsbort fall. Sikthinder

VTI MEDDELANDE 711



Bilaga 2

Sid 8 (10)

Perceptuella begränsningar

Förare A har sin uppmärksamhet på

cyklisten framför sig och observe-

rar inte bilen i sin färdväg och

hör inte bussen bakom sig.

Att förare B inte observerade bilen

till höger kan bero på att han är

koncentrerad på de två bussarna

framför sig och inte märker hur

nära cykelbanan han kommit.

Kunskapsbegränsningar

Varför tittar hon inte upp för att

se om hon har fri passage i kors-

ningen, när hon är van att köra i

korsningen?

Trots att förare B är medveten om

att bilisterna norrifrån brukar

köra långt ut i cykelbanan, håller

han inte ut mer från cykelbanan.

Han borde förstå hur bilisterna

norrifrån kan tränga ut cyklisterna

i hans körfält. Förare B har kanske

inte insett cyklisternas dilemma

utan bara oroat sig för att bilis-

terna kör långt ut i korsningen och

är en fara för hans egen del.

Strukturering och tolkning

Förare A cyklar över bron och är

distraherad av två cyklister. Mitt

i korsningen ser hon en bil och vä-

jer till vänster ut i gatan, där en

buss just passerar eller har passe-

rat och hon kolliderar med bussen.

Förare B kör sakta in i korsningen

och är koncentrerad på de två bus-

sarna framför sig. Han stannar del-

vis i korsningen där en cyklist

kolliderar med bussen.

Beslut och åtgärd 

Hon cyklade på cykelbanan och vet

inte hur olyckan skulle kunnat und-
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Förare B ser att det är två bussar

framför honom som ska stanna vid
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vikas. Hon tycker att hon borde ha nivåhållplatsen. Varför stannar han

rätt att komma en liten bit utanför inte före korsningen och väntar på

cykelbanan. fri passage?

6 Faktorer som kan ha medverkat till olyckans uppkomst

- Oklart markerad väjningsplikt för trafiken norrifrån.

- Bristfällig separation mellan körbanan och cykelbanan, en målad hel-

dragen markering, som bussen inte kan känna av.

- Busstrafikens starttider skulle kunna spridas mer.

7 Konsekvenser av olyckan

Personskador: Cyklisten förs till sjukhus med hjärnskakning, tre

veckors sjukskrivning, ett yrselanfall fyra månader

senare med en veckas sjukskrivning. Tappade känseln på

en punkt på huvudet som senare kom tillbaka. Enligt

förare B förekom inte några skador mer än att förare A

blev lite yr. Förare A var lite rädd att cykla över

bron ett tag efter olyckan. Det var obehagligt. Enligt

polisrapporten var skadan svår.

Fordonsskador: Inga fordonsskador, mer än på en cykelkorg.

8 uppslag m m åtgärder

- Markeringen för väjningsplikten bör förbättras. Detta kan ske genom

att flytta övergångsstället och bygga en refug.

-= Förbättra separeringen mellan cykelbanan och körbanan. Detta kan ske

med t ex en räfflad kantlinje av typ "långflex".
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- Cykelbanan bör breddas för att ge cyklisterna en ökad vingelmån och

öka möjligheten för omkörning på bron utan att cyklisterna ska behöva

riskera att köra ut i vägbanan.
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Resultat från konfliktstudierna genomförda före ombyggnaden av korsningen

Hamngatan/Brogatani Halmstad. Studien genomförd under tre dagar om vardera 6
timmar i oktober 1990. .

Typ av konflikt Antal
Bil - Bil 9
Bil - Cyklist 21
Bil - Gående 6
Bil - Moped 1
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Konflikter Bil - Bil 9 stycken.
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Bilaga 3

Sid 3 (5)

Konflikter Bil - Cyklist 21 stycken.
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Bilaga 3

Sid 4 (5)

Konflikter Bil - Gående 6 stycken.
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sid 5 (5)
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Bilaga 4

Sid 1 (5)

Resultat från konfliktstudierna genomförda efter ombyggnaden av korsningen

Hamngatan/Brogatan i Halmstad. Studien genomförd under tre dagar om vardera 6

timmar i april 1992.

Typ av konflikt Antal

Bil - Bil 5

Bil - Cyklist 11

Bil - Gående 5
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Bilaga 4

Sid 2 (5)

Konflikter Bil - Bil 5 stycken.
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Bilaga 4

Sid 3 (5)

Konflikter Bil - Cyklist 11 stycken.
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Bilaga 4

Sid 4 (5)

Konflikter Bil - Gående 5 stycken.
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Sid 5 (5)
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