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Cykling på trottoar

av Hans Than
Statens Väg- och trañkinstitut
581 95 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Cirka tiotalet länder i Europa tillfrågades om vilka regler som gällde för cykling på

gångbana eller trottoar. Av dessa länder tillåts endast i Norge cykling allmänt på

trottoar/gångbana (med restriktion att det inte skall innebära fara för de gående). I

vissa länder, Finland, Tyskland och Belgien tillåts barn använda trottoar och gång-

bana. I Belgien är det dessutom tillåtet för cyklistema att använda trottoar/gång-

bana utanför tätort.

Det allmänna tillvägagångssättet i de tillfrågade länderna är emellertid att man där

utrymmet tillåter delar trottoaren via exempelvis målad skiljelinje eller genom

annan beläggning och hänvisar cyklister och gående till varsin del. Detta är också

vanligt förekommande i Sverige där ju cykling på trottoar och gångbana inte är

tillåtet (även om detta förhållande inte uttrycks explicit i VTK).

Bland de tillfrågade länderna och mer allmänt tycks man bedöma traflksäkerhets-

problemet cyklist/gående som litet. Det märks i avsaknad av statistik. Det märks i

få reella undersökningar. Resultaten visar att det finns möjlighet till

trañksäkerhetsvinst genom att tillåta cykling på gångbana/trottoar. Som negativ

konsekvens gäller de olägenheter eller störningar cyklister kan vålla de gående,

särskilt äldre gående. ' '

0 I Norge sker enligt den officiella statistiken (polisrapporterade olyckor med
personskada) endast ett tiotal olyckor mellan cyklist och gående på trottoar
varje år. I Finland är förhållandet detsamma. Även med hänsyn taget till
mörkertalet (det förhållandet att inte alla olyckor kommer till polisens
kännedom) blir olyckstalet relativt sett litet.

0 Trañksäkerhetsvinsten ligger i ett minskat antal olyckor mellan cyklister och

bilar på sträcka. Olycksantalet mellan cyklister och bilar kan däremot öka i
korsning liksom antalet kollisioner mellan cyklister och gående. Totalt finns
dock potential för trañksäkerhetsvinst
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0 De olyckor som sker mellan cyklister och gående har förhållandevis hög svår-
hetsgrad, högre än vid olyckor mellan cyklister men självfallet lägre än vid
olyckor mellan cyklister och bilar, som ju är den grupp olyckor man kan

reducera genom cykling på trottoar.

0 Det förhållandet att det är tillåtet att cykla på trottoar innebär inte att alla cyk-
lister utnyttjar detta. Engelska undersökningar visar att nyttjandegraden
varierade kraftigt mellan olika gatuavsnitt beroende av framkomlighetsskäl.

Fotgängarnas närvaro minskade framkomligheten. Trottoarens eller gångbanans

beläggning var mindre cykelvänlig än gatans. Underhållet av gatan var bättre.
Barn utnyttjade däremot i stor utsträckning möjligheten att cykla på trottoaren.
Liknande resultat erhölls i en norsk undersökning där man också konstaterade
att kantstenens höjd hade en avgörande betydelse för hur många cyklister som
använde trottaren istället för gatan.

0 Få och sporadiska undersökningar finns som visar hur de gående uppfattar cyk-
lister på trottoar och gångbana. I en finsk undersökning framkom att äldre
personer såg cyklister på trottoar som det allvarligaste hindret för dem att röra
sig i stadsmiljö. Liknade resultat framkom i en svensk undersökning, som
förutom äldre också gällde personer med speciella handikapp som syn- och

hörselnedsättning.

0 Under normala förhållanden, då gående- och cykelflödet inte är för högt och
utrymmet är tillräckligt, accepterar gående cyklister på gångbanan och störs
inte heller av dem på något avgörande sätt. Det visar resultat från engelska
undersökningar. Olyckor är då också mycket ovanliga liksom incidenter och
konflikter.
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1 BAKGRUND OCH SYFTE

Projektet har genomförts på uppdrag av Vägverket.

Syftet har varit att ur olika aspekter belysa trafik- och trafiksäkerhetseffekten av

att tillåta cykling på trottoar/gångbana.

Att cykla på trottor/gångbana är inte tillåtet i Sverige. I realiteten bryter dock cyk-

listema ofta mot detta förbud. Den intressanta frågan är då om ett slopande av

detta förbud, helt eller partiellt, skulle medföra ökade negativa konsekvenser i

form av försämrad trafiksäkerhet och olägenheter för i första hand de gående eller

om det skulle kunna innebära en möjlighet till förbättrad säkerhet. En viktig del i

arbetet har därvid varit att ta del av de erfarenheter som gjorts i andra länder. I

Norge och Finland är det exempelvis tillåtet att cykla på trottoar/gångbana, i

Finland dock endast för barn.

Följande frågeställningar har varit utgångspunkt för undersökningen:

0 Vilka regler gäller för cykeltraflk på trottoar/gångbana i olika länder?

0 Vilka erfarenheter har erhållits?

0 Hur ser olycksbilden ut?

0 Har beteendet påverkats?

0 Har cykeltrañken förändrats?

0 Vilka har konsekvenserna blivit för de gående?

0 Hur ser situationen ut i Sverige då det gäller olyckor mellan cyklister och

gående?
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2 REGLER I OLIKA VÄSTEUROPEISKA LÄNDER

Ett tiotal länder i Västeuropa tillfrågades om vilka regler som gällde för cyklister

att färdas på gångbanor och trottoarer.

I Finland får barn under 12 år framföra cykel på gångbana/trottoar. "Gångtrafiken

får dock inte förorsakas oskälig störning därav".

I Norge är cykling på gångbana/trottoar tillåten för alla åldersgrupper när gång-

trafiken är liten och då det inte medför fara eller annan olägenhet för de gående.

"Sykling på gangveg, fortau, gangbane eller i gangfelt er tillat når gangtrafikken er

liten. Sykling må ikke medføre fare for gående. Gående må ikke hindres eller

forstyrres".

I Danmark är det inte tillåtet att cykla på trottoar eller gångbana med mindre cyk-

listema har tilldelats en separat del av gångbanan/trottoaren klart åtskild från gång-

trañkanternas." Det er forbudt at cykle på frotov eller gangsti, med mindre andet

følger af de regler, der fastsaettes af justitsministeren. Det skal i sådana tillfzelde

vaere klar adskillelse mellem den del av fortovet eller gangstien, hvorpå cyklistema

må fzerdes, og den del, der er forbeholdt for gående".

I Belgien får cyklister använda trottoaren utanför samhällen. Barn under 9 år får

alltid använda trottoar under förutsättning att cykelhjulet (exkl. däcket) inte är

större 500 mm i diameter och under förutsättning att de inte utsätter andra trafi-

kanter för fara.

I Tyskland måste barn under 9 år som cyklar använda gångbana eller trottoar (om

inte cykelbana finns). Vid passage över väg/gata från trottoar skall cykeln ledas.

I Holland är det inte tillåtet att cykla på gångbanaeller trottoar. Dock är det

tillåtet för barn att leka i dessa utrymmen, vilket i praktiken också kan innebära

cykling.
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I England och Österrike är det inte heller tillåtet att cykla på trottoar eller gång-

bana. För såvitt trottoaren inte är så bred att cyklisterna kan tilldelas ett eget av-

gränsat utrymme.

I Spanien är det inte tillåtet för cyklister att använda trottor eller-gångbana.
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3 UNDERSÖKNINGAR OCH ERFARENHETER FRÅN ANDRA

LANDER

3.1 Utomnordiska länder

I referens (1) sammanfattas resultat och erfarenheter som man gjort i England då

man under försöksmässiga betingelser låtit cyklister använda gångvägar och

trottoarer. Undersökningarna gjordes i början av 80-talet. Inga direkta fysiska

åtgärder hade vidtagits för att separera cyklister från gående utöver att man i vissa

fall hade målat en skiljelinje på gångbanan eller trottoaren. Man påtalar inlednings-

vis det angelägna i att förbättra cyklistemas trafiksäkerhet och att detta oundvik-

ligen innebär att man i vissa miljöer med begränsat utrymme och hög olycksrisk

måste låta cyklister använda samma utrymme som fotgängarna. Detta måste göras

med omtanke så att nettoeffekten blir positiv dvs. så att den trañksäkerhetseffekt

man vinner genom att separera cykeltrañken från biltrafiken inte går förlorad eller

blir negativ genom försämrad trafiksäkerhet mellan cyklister och gående.

Man konstaterar att ingen kollision inträffat mellan cyklister och fotgängare i det

experimentella försöksprogrammet som gällde gemensamt använda gångbanor och

trottoaren i två städer: Petersborough och Cranñeld. I båda dessa städer gjordes

omfattande studier av gemensamma gångbanor ochtrottarer.

Man konstaterar också att säkerheten är beroende av i vilken utsträckning cyk-

listema använder de gemensamma utrymmena. Jamieson Mackay (2) fann i en

undersökning (citerad i referens 1) som gällde tio gångbanor vilka upplåtits för

cykeltrañk att nyttjandegraden varierade från 14 till 89 %. För samtliga tio gång-

banor var den 30 %.

Nyttjandegraden varierade med cyklistemas ålder. Endast 23 % av de vuxna

använde gångbanan medan motsvarande procenttal var 75 för bam. Man drar den

slutsatsen att eftersom barncyklister har högre risk än vuxna cyklister så innebär

användandet, trots den låga nyttjandegraden, en klar förbättring av trafik-

säkerheten.
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Studier gjordes av cyklisters och gåendes beteende på de tio gångbanorna. Man

kunde konstatera att det som regel var cyklisten som gjorde undanmanöver vid

möte eller vid omkörning av gående man kunde inte heller upptäcka olägenheter i

form av "täta" situationer mellan cyklister och gående.

Man tyckte sig också kunna konstatera utifrån beteendestudiema att cykling på

gångbana kan medföra vissa traflksäkerhetsmässiga nackdelar jämfört med att

cykla på körbanan, exempelvis vid passage genom korsning då cyklisten färdas

längs en huvudväg eller huvudgata. Om cyklisten då färdas på gångbanan innebär

detta att han måste lämna svängande trañk från huvudgatan företräde, vilket inte

är fallet när han färdas i körbanan. En annan olägenhet man iakttog var då flödet

på gångbanan nådde kapacitetstaket. Fotgängare och cyklister tvingades då ut i

körbanan för att undvika sammanstötningar.

I referens (2) intervjuades ca 1000 cyklister och gående, dels cyklister som använt

gångbanan (vilket var tillåtet) dels cyklister som i stället valde att använda

angränsande gata samt också gående som använde gångbanan.

Av de cyklister som inte använde gångbanan angav följande antal följande skäl:

0 fotgängarna utgjorde hinder på gångbanan (32 %),

0 dåligt underhåll på gångbanan (30 %),

0 farligt för cyklister att färdas på gångbana (23 %),

0 gångbanan är för långsam (20 %),

0 vägen/gatan är lättare att ta sig fram på (20 %).

Cyklister och gående som använde gångbanan tillfrågades om de då stördes eller

kände sig störda av andra trafikanter. Nästan hälften av cyklistema kände sig

störda av fotgängarna. Något färre fotgängare kände sig störda av cyklistema.

Man kan också konstatera att cyklistema förhållandevis ofta störde varandra.
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m1_ Cyklister och gående på "delad" gångbana som känner sig störda av

andra trafikanter (källa: ref 2).

Procent störda:

cyklister gående

Störd av cyklist 21 38

Störd av gående 46 4

Ca 100 boende vid de undersökta gångbanorna intevjuades, 55 % ansåg att

cyklistema utgjorde störande faktor vid infart till och utfart från bostaden. Nästan

lika många, 47 %, ansåg dock att också gående var störande i detta sammanhang.

I referens 2 anser man, grundat på observationsstudier, att gångbanor för "delat

bruk" och mer än en meter breda kan klara av ett flöde av 180 cyklister och

gående per timme och per breddmeter. Detta under förutsättning att gångbanan är

skild från angränsande körbana med någon form av barriär eller vägren. Om dylik

separering från körbanan inte är möjlig rekommenderas maxith 60 cyklister och

fotgängare per timme och breddmeter.

Det konstateras emellertid också att maxflödet inte är det enda meningsfulla

kapacitetsmåttet. Även mått på komfort och bekvämlighet borde också kunna

användas. I den undersökning som Jamieson Mackay gjorde (2) indikerade

resultatet att cyklistema tyckte det började bli jobbigt att ta sig fram då flödet

översteg 50 cyklister och fotgängare per timme och breddmeter. Då flödet var

under 50 uppgav 74 till 85 % av cyklistema att framkomligheten var

tillfredsställande. Då flödet översteg 50 tyckte 50 till 80 % att framkomligheten

fortfarande var tillfredsställande.

En mer omfattande utvärdering av trafiksäkerhetseffekten av gångbana upplåten

för cykeltrañk har gjorts av TRL i England (3). 18 gångbaneavsnitt av totalt 35

kilometers längd undersöktes via före-/efterstudier.
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Trañkanträkningar gjordes på tre avsnitt både före och efter ändringen av

gångbanan till gemensam bana. Före använde 16% av cyklistema gångbanan

(olovligt). Efter använde 53 % av cyklistema gångbanan. Antalet cyklister var

51 % fler vid eftermätningen jämfört med vid mätningen före.

Under en treårs förperiod inträffade 72 olyckor (som uppfyllde vissa kriterier för

att tas med i undersökningen). Under en treårs efterperiod inträffade 78 jämförbara

olyckor. 77 olyckor kunde förväntas under efterperioden då hänsyn togs till den

allmänna olycksutvecklingen med hjälp av ett kontrollområde. Det innebär således

ingen effekt på toltalmängden olyckor av gemensamt använd gångbana. Viss

minskning (-3 %) tyckte man sig se då det gällde olyckor med cyklister på sträcka.

Lika stor ökning gällde förcykelolyckoma i korsning. I övrigt visade analysen inte

någon egentlig förändring i olycksantal. Antalet cykelolyckor på körbanan var

exempelvis oförändrat. Inga olyckor inträffade under vare sig förperiod eller

efterperiod mellan cyklister och gående på gångbanan inte heller inträffade under

dessa perioder några olyckor mellan cyklister och passerande fordon från

intilligande bostäder, arbetsplatser etc. Under efterperioden inträffade totalt fyra

olyckor på gångbanan. Tre av dessa var singelolyckor med cykel förorsakade av

fel på fordonet eller utrustningen. Det konstaterades att dessa tre olyckor sannolikt

hade fått värre konsekvenser om de hade inträffat på körbanan.

Analysförfarandet kan ifrågasättas. Detta görs också i referensen (3). Om

exempelvis ökningen av cykeltraflken med 51 % gällde för samtliga undersökta

gångbanor skulle gemensamt utnyttjande av dessa minskat antalet olyckor med

28 % (i jämförelsealtemativet förutsätts oförändrad olycksrisk).

I Australien är det i allmänhet ej tillåtet att cykla på gångbana/trottoar. "The

footpath belongs to pe0ple on foot and the carriageway belongs to people on

wheels" (4). Detta hindrar emellertid inte (enligt referens 4) föräldrar från att

uppmana sina barn att cykla på gångbanor (barn under 8 år kan inte heller bryta

mot lagen). Konflikter och andra olägenheter uppstår ofta mellan cyklister och

fotgängare på trottoar. Oftast då mellan äldre fotgängare och yngre cyklister.

Fotgängama klagar över denna fara som cyklistema utgör och över att behöva

hålla åt sidan för cyklisterna etc. Författaren till referens 7 konstaterar emellertid

följande: "However, most mothers know it is safer for their children to ride on

footpaths and most experienced cyclists know this is right at various places at

various times".
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Några undersökningar av trañksäkerhetseffekten av cykling på trottoar/gångbana

har också gjorts i Australien (5, 6, 7). Undersökningarna har gjorts i syfte att

skaffa empiriskt underlag för politiskt beslut om legalisering eller ej av cykling på

trottoar/gångbana.

Resultatet av en av dessa undersökningar (5) visade att olycksrisken var 2,6

gånger större för cyklister vid färd på gatan jämfört med på gångbanan eller

trottoaren. Samma relation erhölls oavsett risken baserades på polisrapporterade

olyckor eller sjukhusregistrerade olyckor. Undersökningen genomfördes i

Melbourne.

I en annan av undersökningarna (6) försökte man skatta effekten av att tillåta

cykling på trottoar/gångbana givet de riskrelationer som erhölls i den första

nämnda undersökningen (5). Genom intervjuer sökte man kartlägga hur många

cyklister som skulle använda trottoarer/gångbana om detta var tillåtet och i vilken

utsträckning detta skulle ske. Resultatet visade att 49 % av de vuxna cyklistemas

exponering på huvudnätet då skulle ske på trottaor/gångbana på jämfört med 20 %

då det inte var tillåtet. På samma nät skulle ungdomarnas exponering öka från

43 % till 54 % på trottoar/gångbana. På lokalnätet skulle de vuxna cyklistemas

exponering på trottoar/gångbana öka från 29 % till 37 % och ungdomarnas öka

från 27 till 35 %. Den samlade effekten av denna överflyttning av cyklistemas

exponering från körbana trottoar/gångbana motsvarar en minskning med 7-8 % av

antalet polisrapporterade kollisionsolyckor mellan bil och cykel. Det konstateras

också i undersökningen att tillåten cykling på trottoar/gångbana skulle medföra en

viss ökning av cyklandet, vilket skulle reducera den förväntade olycksminskningen.

I den tredje av undersökningarna (7), som gällde sjukvårdsregistrerade trafik-

olyckor, konstaterades att antalet kollisionsolyckor mellan cyklist och gående på

trottoar/gångbana är mycket sällsynta trots att cykling ofta förekommer där.

VTI NOTAT T 145



I Belgien har man inte gjort några uppföljande studier av regeln som tillåter

cykling på trottoar utanför samhällen och som tillåter barn cykla på trottoaren

även inom samhällen. Regeln infördes så sentsom 1 januari 1991. En del klagomål

registrerades från äldre människor då lagen föreslogs och gällde då förslaget att

barn skulle tillåtas cykla på trottoar i tätort. Uppfattningen är emellertid att lagen

fungerar väl. Den tycks exempelvis inte medfört något ökat olagligt cyklande på

trottoar i tätort.

3.2 De nordiska länderna

Förutom resultat från undersökningar görs en redovisning av de olycks- och

skadetal som redovisas i repektive lands officiella statistik. Den officiella statisti-

ken baseras på polisrapporterade personskadeolyckor. Den redovisning som

respektive land gör överensstämmer dock inte helt med övriga länders, vilket

begränsar jämförbarheten. Dessutom redovisas inte explicit sådana olyckstyper

som kan vara av intresse vid studium av cykling på gångbana/trottoar.

Det bör också påpekas att den officiella statistiken är behäftad med bortfall. Alla

olyckor kommer inte till polisens känndeom. Detta mörkertal är rimligen större då

det gäller olyckor mellan cyklister och gående jämfört med exempelvis olyckor

mellan gående och bilar.

3.2.1 Bim

Inga direkta undersökningar har hittats som belyser konsekvenserna av att barn i

Finland tillåts cykla på trottoarer och gångbanor. En allmän uppfattning tycks vara

att regeln fungerar tillfredsställande. Det nämns dock att regeln även fått till följd

att också många vuxna cyklister använder trottoaren eller gångbanan.

En intervju genomfördes av äldre personer i Björneborgs stad (8). Man frågade

bl.a. om orsaker som hade betydelse för och som begränsade äldres möjligheter att

röra sig trafiken. Totalt intervjuades 100 personer i åldern 65 år eller äldre, 38 var

män och 62 var kvinnor.
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Den begränsande faktorn som angavs flest gånger var "cyklister som cyklade på

trottoaren". Nästan 3/4 av de äldre angav detta förhållande som reell orsak till

minskad möjlighet att ta sig fram i trafiken. Det kan tyckas anmärkningsvärt att

denna orsak angavs oftare än tex halkigt och snöigt underlag som ju är en

dominerande orsak till att äldre gående skadar sig i trañkmiljön.

Iam:le Orsaker som begränsar äldres möjlighet att röra sig i traflkmiljön.

Intervjusvar från äldre personer i Björneborgs stad, Finland (källa
referens 4).

Inget behov

Mycket trafik

Svårt att gå över gatan

Höga trottoarkanter

Gångväg saknas

Dålig belysning

Trañksignal ger för liten gröntid

Snö och halka

Svårförståeliga eller dåligt synliga
vägmärken

Rädsla för olycka

Cyklist på trottoar

Rädsla för ungdomar

Bristande hälsa
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Mån

2,6%

15,8

13,2

18,4

57,9

5,3

23,7

47,4

10,5

18,4

68,4

44,7

39,5

Kvinnor

1,6%

37,1

32,3

22,6

25,8

11,3

19,4

56,5

11,3

21,0

74,2

37,1

48,4



11

Olyckssituationen:

flfabçll 3 Skadade och dödade fotgängare år 1991 i Finland, polisrapporterade
olyckor (källa: Statistikcentralen Finland).

Dödade Skadade

På Övergångsst 44 682

På annan plats:

korsat körb 47 408

gått längs körb 14 98

gångväg/refug 0 45

Övrigt 25 230

Totalt 130 1463

Man kan från tabellen bl.a. konstatera att 3,1 % av de skadade fotgängama ådragit

sig skadan på "gångväg/refug". I merparten av dessa olyckor har sannolikt cyklist

varit involverad.

3.2.2 Mm

Inte heller då det gäller Norge finns någon olycksundersökning redovisad som

belyser effekten av cykling på trottoar. Regeln har funnits sedan 1 oktober 1978.

Norges transportekonomiska institut (TøI) genomförde några år efter lagens in-

förande en undersökning av hur ofta trottarerna användes av cyklisterna och om

orsaker till detta (9).

Man fann i undersökningen att låg eller ingen kantsten var en viktig förutsättning

för att cyklisterna skulle använda trottoaren. Upp till 80 % av cyklisterna använde

då trottoaren. Cyklistema använde nästan alltid trottoaren vid färd mot enkel-

riktning. Mer generellt konstaterar man att cyklisterna använder trottoaren då det

är bekvämt att göra detta plus då det är riskfyllt att cykla i körbanan.
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Typiskt for gator med liten andel cyklister på trottoarena var den höga kantstenen.

I sådana fall där kantstenen var så hög (och kantig) att cyklisten måste gå av

cykeln för att komma upp på eller av från trottoaren var nyttjandeandelen endast

10 %. Också på trottoarer med många fotgängare var andelen cyklister låg. Vidare

nyttjade cyklister med "racercykel" trottoaren i liten utsträckning.

År 1991 inträffade enligt norsk officell statistik (baserad på polisrapporterade

olyckor) 110 olyckor på gång- och cykelvägar i Norge. I denna kategori ingår

också olyckor som inträffat på trottoar. 17 av olyckorna inträffade då fotgängaren

gick längs gång-/cykelvägen. Man kan såldeds uppskattningsvis säga att 1,5 % av

de skadade fotgängarna ådragit sig skadan på "gång-/cykelbana". Av dessa har en

viss del inträffat på trottar - i praktiken inte särskilt många.
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M4_ Polisrapporterade personskadeolyckor på gång-cykelvägar (inkl

trottoar) Norge är 1991 (KällazNOS).

Olyckor på Skadade på hela vägnätet
gång-/cykelbana Gående Cyklister

Påkörning bakifrån (ej avsväng) 0 2 35

Andra olyckor vid samma kör- O 0 41

riktning (ej avsväng)

Möte vid omkörning 0 O 0

Andra mötesolyckor 5 0 79

Avsväng 26 1 217

Korsande kurser 43 1 470

Gående korsar vägbanan 1 776 1

Gående går längs banan eller 17 393 13
uppehåller sig på den

Singelolycka - avköming 6 0 12

Singelolycka - omkullköming, 10 2 54
påkörning av parkerad bil etc.

Annat 2 14 27

Totalt 110 1 189 949

3.2.3 om

I Danmark genomfördes och publicerades 1985 en undersökning av trafiksäker-

hetseffekten i av "cykelstier i byer" (10). Målsättningen var att belysa huruvida

anläggande av enkelriktade cykelbanor/cykelfalt hade påverkat trafiksäkerheten på

sträcka och i korsning.

VTI NOTAT T 145



14

Undersökningen genomfördes via före- och efterstudier och med kontrollmaterial.

Det skall sägas att många av de undersökta cykelbanorna var belägna på före detta

gångbanor eller trottoarer där cyklistens utrymme skilts från fotgängarens med t ex

en målad linje eller med en annan typ av beläggning. Erhållna resultat kan sålunda

ge en vink om vad som kan förväntas i fråga om olyckor då cykeltrañk tillåts på

gångbanor och trottoarer.

Följande huvudresultat erhölls:

0 antalet olyckor mellan cyklister och bilar minskade på sträcka, till 19 olyckor
mot förväntat 29,

0 antalet olyckor mellan oskyddade trafikanter ökade på sträcka. Särskilt ökade

antalet olyckor mellan cyklister och fotgängare, 19 olyckor mot förväntat 4
inträffade mellan cyklister/mopedister och fotgängare,

0 antal olyckor mellan cyklister och bilar ökade i korsning till 82 olyckor mot
förväntat 55,

0 totalt ökade cykelolyckoma med 35 % till 154 mot förväntat 117

0 det totala antalet gåendeolyckor ökade också med 35 % till 99 mot förväntat
75,

0 viss ökning skedde av antalet olyckor mellanbilar på sträcka, 34 olyckor mot
förväntat 28,

0 viss ökning skedde också av olyckor mellan bilar i korsning, 66 olyckor mot
förväntat 53.

Det erhållna resultatet antyder sålundaatt man knappast kan förvänta en trafik-

säkerhetsförbättring utan snarare en försämring om man tillåter cykling på trottoar.

De erhållna resultaten är emellertid direkt beroende av hur väl man lyckats välja

kontrollrupp eftersom ju denna ger information om hur situationen skulle ha varit

om cykelbanor inte anlagts (det förväntade värdet). I referensen påtalar man vissa

svagheter med kontrollgruppen. Man har exempelvis inte beaktat fysisk likhet inte

heller trafiksituationen då man valt kontrollsträckor. Urvalskn'teriet har mer varit

om det funnits cykelbana eller inte längs gatusträckan. En rimlig bedömning av

effekten är att antalet olyckor mellan cyklister och bilar minskat, att antalet

olyckor mellan cyklister och bilar inte ändrats eller kanske ökat något i korsning,

att antalet olyckor mellan cyklister och fotgängare ökat och kanske också antalet

olyckor mellan cyklister.
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Olyckssituationen:

IabelLâ Skadade (inklusive dödade) cyklister och fotgängare i polis-
rapporterade olyckor år 1990 i Danmark (källa: Danmarks statistik).
Antal olyckor inom parentes.

Skadade:

Olyckstyp Cyklister Gående

Singel 204 (201) -

Cykel i kollision med cykel 280 (227) -

Cykel i kollision med 53 156 (200)

gående

Totalt 2615 (2733) 1323 (1305)

Av de 200 olyckorna mellan cyklist och gående skedde 60 i korsning, 105 då fot-

gängaren passerade över körbanan på sträcka. 29 inträffade då cyklisten och fot-

gängaren färdades längs körbanan varav elva då fotgängaren uppehöll sig på

trottoaren eller liknande (det innebär dock i dessa fall att cyklisten inte med

nödvändighet också måste ha färdats på trottoaren).

Uttryckt i procent kan följande sägas: i Danmark utgör antalet gående som skadats

i kollision med cyklist 12 % av totalantalet skadade gående, 10 % har skadats i

korsning eller vid passage över körbanan och resterande 2 % vid färd längs

körbanan (förmodligen på gång-/cykelbana inklusive trottoar).

3.2.4 mg;

I Sverige gäller regeln att "fordon skall skall föras på den bana som är avsett för

fordonet" (11). Det hindrar dock inte att cykling förekommer på icke avsedda

banor som gångbanor och trottoarer. Det visar bl.a. de videobaserade studier VTI

gjort av de gåendes och cyklistemas trafik- och n'añksäkerhetssituation i olika

tätorter. Förekomst av cykelbana medför exempelvis att cyklister också använder

trottoarema att cykla på. I Korsning där cykelbana slutar eller börjar används som

följd av detta trottoarema ofta av cyklistema. Finns inga cykelbanor är cykling på

trottoar förhållandevis sällsynt.
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En undersökning som gällde äldre fotgängare och deras problem i trafiken (12)

visade att cyklisterna framfart på bl.a. blandade och ej tydligt avgränsade gång-

/cykelbanor upplevdes som ett av de största problemen.

Författaren ger tolkning åt detta problem på följande sätt:

"För äldre personer är problemet att cyklistema oftast kommer ljudlöst och med

hög hastighet och att man som äldre drabbas av nedsatt hörsel. Detta medför att

man inte reagerar för cyklisten förrän den är alldeles inpå. Nedsatt rörlighet och

balanssvårighet i kombination med den uppdykande cyklisten, gör att man kan falla

och skada sig. De höga hastigheterna medför även att bromssträckan för cyklisten

är längre och en olycka blir svårare att undvika. Allvarligheten i olyckan blir därför

stor, särskilt bland äldre pga den ökade bräckligheten med åldern som medför ett

skörare skelett och större risk för allvarligare skador i en olycka".

I en undersökning av äldre personers olyckssituation i tätort framkom att dessa

som fotgängare, i vissa avseenden, råkar ut för fler kollisionsolyckor med cyklist

som motpart än yngre åldersgrupper (13). Gruppen äldre utgjordes av personer i

åldern 65 år och Den yngre åldersgruppen utgjordes av personer i åldern 35-

64 år. Undersökningen genomfördes i Malmö och olycks-/skadematerialet

utgjordes av en mix av polis- och sjukhusregistrerade olyckor:

0 i 22 % av de äldre fotgängarnas kollisionsolyckor var cyklist motpart. För den
yngre åldersgruppen var motsvarande siffra 5 %,

0 kollisionsolyckor med äldre gående inträffar oftare i korsning och färre på
sträcka jämfört med yngre gående. 29 % av kollisionsolyckoma med äldre

gående inträffade på sträcka, medan motsvarande siffra för yngre var 17 %,

0 45 % av de äldres gåendes "sträckolyckor" inträffade på gång-/cykelbana eller

gågata. Motsvarande tal var 25 % för den yngre åldersgruppen,

Man kan således konstatera att lika stor andel av äldres respektive yngres "sträck-

olyckor" inträffar på gång-, cykelbana eller gågata (7-8 %). De äldre fotgängarnas

överrepresentering i kollisioner med cyklister skulle då hänföras till korsning (och

till passage över körbanan på sträcka).
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Olyckssituationen:

I Sverige utgör enligt den officiella statistiken antalet gående som skadats i

kollision med cyklist ca 8 % av det totala antalet skadade gående (siffran är något

lägre än exempelvis Danmarks 12 %). Hur_ stor andel av olyckorna som inträffat på

det separerade gång-/cyklenätet i Sverige (och i Danmark) ñnns inte uppgift om.

Förmodligen är den av samma storlek som I Norge och Finland dvs. 2-3 %.

:1312:115 Dödade och skadade år 1991 i polisrapporterade trafikolyckor med
cyklister och gående inblandade, antal dödade inom parentes (källa:
SCB).

Cyklist Gående

Kollisionsolyckor mellan
oskyddade trafikanter:

cyklist mot 270(O) 141 (5)
mopedist mot 1 1 1(1) 81 (2)

Kollision med motorfordon:
upphinnande 1 18(8) -
omkörning, ñlbyte 82(O) -
möte 569) '
avsväng:

samma körrikming 222(7) -
motsatt körriktning 219(1) -
korsväg 1 130(34) -

övrigt 140(3) -
totalt 1967(55) 1528(118)

Singelolycka:

Endast ett fordon inbl 410(9) -
därav på cykelbana 150(0) -
(innehåller också ett

mindre ant
mopedolyckor)

Påkört uppställt fordon 92(1) -
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Skadans allvarlighetsgrad vid kollision mellan cykel och gående:

labs-,111 Antal skadade ikollisionsolyckor fördelade efter svårhetsgrad (värdena

baserade på 1990 och 1991 års officiella statistik).

Dödade Svårt Lindrigt Totalt
skadade skadade

Cykel-gående 3,0 % 24,6 % 72,4 % 100 %

Cykel-cykel 0,4 % 24,4 % 75,2 % 100 %

Bil-gående (tätort) 5,7 % 33,7 % 60,6 % 100 %

Skadade skattat utifrån sjukvårdsregistrering:

Registrering av trañkskadade pågår vid olika sjukhus. Vid Lunds lasarett erhölls

under en 3-årsperiod fram till i dag 162 skadade fotgängare i trafikolyckor

inklusive singel- eller fallolyckor. Singel- eller fallolyckoma var 83 stycken. 18

fotgängare skadades i kollisionsolycka med cyklist 10 av dessa inträffade på "GC-

yta". Uppskattningsvis 7 av dessa inträffade på yta där cykeltrañk var förbjuden

dvs. på gångbana eller trottoar. Dvs. i 23 % av kollisionsolyckoma med

fotgängare var motparten cyklist 13 % av dessa olyckor inträffade på "GC-yta"

och 9 % på enbart "G-ytedelen".

Vid regionsjukhuset i Umeå sker också sedan ett antal år tillbaka registrering av

trañkskadefall. Följande tabell visar antal gående som skadats bl.a. i kollision med

cyklist 16 % av de i kollisionsolyckor skadade fotgängarna hade skadats i

kollision med cyklist

flfabellå Antal gående skadade ikollisionsolyckor inom Umeå stad åren 1988, -

90 och -91, behandlade vid regionsjukhuset i Umeå.

Kollision med:

Cyklist 12

Mopedist 4

Motorcyklist 1

Bil 55
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I Göteborgs polis- och sjukvårdsbaserade olycksdatasystem utgör antalet olyckor

mellan gående och cyklister 11 % av totalantalet kollisionsolyckor med gående

(exkl. spårvagn). På gångbana eller cykelbana inträffar 43 % av dessa olyckor. Ett

okänt antal olyckor som inträffar på trottoar återfinns i kategorin "Lokalnätet

sträcka". Uppskattningsvis kan man säga att 50 % av olyckorna inträffar på "GC-

yta" och hälften av dessa på enbart "G-yta".

Det som gör det intressant med göteborgsmaterialet är att man kan få en

uppfattning om mörkertalets storlek och beräkna uppskrivningsfaktorer för de

polisrapporterade olyckorna. Uppskrivningsfaktorn för olyckor mellan cyklister

och gående blir 2,8 vilket är två gånger större än för olyckor mellan gående och

bil. Uppskrivningsfaktorn är något högre på gång-/cykelväg än på

huvudgata/lokalgata. Intressant är också det förhållandet att olyckorna på

gångbana endast i ett fall (av 14) polisrapporterats.

IabQLLQ Polis- samt sjukhusrapporterade kollisionsolyckor med gående i Göte-

borg åren 1988-1991. Uppdelning på trañkmiljö och olyckstyp (källa:
Trafikkontoret Gbg).

Huvudnätet Lokalnätet Gång- GC- Övrigt Totalt
korsn str korsn str bana bana

Polis plus sjukhus
Gående i kollision
med:
- cyklist 15 13 0 20 14 29 8
- mopedist 5 5 4 1 1 10 13 3 51
- me 6 5 0 4 5. 0 0 20

- bil 290 244 20 88 3 3 90 738
- spårvagn 43 62 0 4 . 1 0 46 156

Övrigt 1 0 0 0 2 0 4 7
Totalt 360 329 24 127 35 45 151 1071

Polis
Gående i kollision
med:
- cyklist 9 4 0 8 1 12 2 26
- mopedist 2 3 4 4 5 7 2 27
- mc 3 3 0 2 4 0 0 12

- bil 233 185 16 52 3 1 50 540
- spårvagn 38 54 0 2 0 0 26 120

Övrigt 1 0 0 0 2 0 3 6
Totalt 286 249 20 68 15 20 83 741
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