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Förord
Föreliggande undersökning har genomförts av VTI på uppdrag av Vägverket. Den
utgör en första del i den uppföljning som görs av framkomlighet och trafikant-
beteende kopplat till den nya lagen om väjningsplikt för fordonsförare mot gående
på obevakat övergångsställe. Vägverkets kontaktman har varit Per Öhgren. Hans
Thulin har varit projektledare, analyserat materialet och författat rapporten.
Alexander Obrenovic har utfört videofilmningarna och utvärderat dessa. Gunilla
Sjöberg har svarat för utskrift och layout. Ulf Brüde, VTI, har varit lektör.

Linköping i april 2000

Hans Thulin
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Lagen om väjningsplikt mot gående på obevakat övergångsställe – effekt på
framkomlighet och beteende

av Hans Thulin och Alexander Obrenovic
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
581 95  Linköping

Sammanfattning

Gående har vunnit tid vid övergångsställen – motsvarande
ökad vänte- och fördröjningstid har bilisterna fått

Framkomligheten vid övergångsställen har studerats i form av väntetider för
gående och bilister samt passagetid över övergångsstället för de gående.
Vidare studerades hur många gående som tvingades vänta för passerande
bilar och hur många bilar som stannade eller anpassade hastigheten för
gående som passerade på det obevakade övergångsstället eller som hade för
avsikt att göra detta.

Den minskade väntetiden samt minskade passagetiden för gående, ca 1,3
miljoner timmar balanserar nästan den ökning som skett av väntetid och
fördröjning för bilister, ca 1,2 miljoner timmar.

Statens väg- transportforskningsinstitut (VTI) har på uppdrag av Vägverket
genomfört en undersökning av effekten av den lag om väjningsplikt för fordons-
förare mot gående på obevakat övergångsställe, som trädde i kraft första maj år
2000. I undersökningen har förändringar i framkomligheten för gående och
bilister studerats samt förändringar i beteendet i samspelet mellan gående och
bilister. Trafiksäkerhetseffekten har inte studerats i denna undersökning.

Tidigare videofilmat material som VTI förfogar över, har legat till grund för
undersökningen och har utnyttjats som förstudie. Upprepade videofilmningar i ett
urval av platser skedde under månaderna maj och augusti år 2000. Avsikten är att
upprepa förfarandet under år 2001 och 2003 för att följa utvecklingen. En slut-
rapport kommer därefter att sammanställas.

Denna studie är begränsad till ett urval av 62 obevakade övergångsställen valda
från olika miljöer och från olika delar av landet. De var alla belägna i miljöer med
hastighetsgräns 50 km/h. Urvalet kan inte i statistisk bemärkelse sägas vara
representativt för landet i stort, men torde ändå vara av den beskaffenheten det ger
en rättvisande totalbild av tillstånd och förändring.

Framkomligheten studerades i form av väntetider för gående och bilar samt
passagetid över övergångsstället för de gående. Vidare studerades hur många
gående som tvingades vänta för passerande bilar och hur många bilar som
stannade eller anpassade hastigheten för gående som passerade på det obevakade
övergångsstället eller som hade för avsikt att göra detta. Detta antal bilar rela-
terades till det totala antalet bilar som stannade, anpassade hastigheten eller
passerade framför den gående då denne befann sig på eller vid övergångsstället.
Denna andel bilar är förmodligen något mindre än vad som skulle ha erhållits om
en strikt juridisk tillämpning av väjningspliktslagen kunnat användas.

Väntetiden för gående minskade med två tredjedelar. Det innebär en minskning
med storleksordningen 1 miljon timmar om man ser till landet totalt och på års-
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basis. Även passagetiden för gående minskade något – med cirka 5 procent, vilket
på riks- och årsbasis svarade mot storleksordningen 0,3 miljoner timmar.

Väntetiden för bilar ökade med i genomsnitt en dryg sekund per väntande
personbil. Uppskattningsvis ökade bilarnas väntetid med 1,2 miljoner timmar sett
till riket totalt och på årsbasis. I den summan ingår också en skattning som gäller
väntetid eller fördröjning för sekundärt inblandade bilar. Den tiden har skattats till
storleksordningen 0,3 miljoner timmar.

Om man till den minskade väntetiden för gående även fogar minskad passage-
tid för gående tycks denna totala minskning balansera mot den ökning som skett
av väntetid och fördröjning för bilarna.

Antalet gående som på grund av biltrafiken tvingades vänta med att passera
över gatan på det obevakade övergångsstället sjönk från 52% före lagen till 31%
efter. Andelen minskade med ökat gåendeflöde. Då exempelvis antalet gående var
200 eller mer per timme minskade andelen väntande gående från nivån 40% före
till nivån 15% efter. I den lägsta flödesklassen, mindre än 50 gående per timme,
minskade andelen mer blygsamt – från 60% till 50%.

Andelen bilar som stannade (inklusive som synligt saktade ned hastigheten) för
att släppa fram gående ökade från 20% till 50%.

Andelen bilar som stannade samvarierade starkt med antalet passerande
gående. Då gåendeflödet var mindre än 50 i timman stannade 40% av bilarna. Då
antalet gående var 500 eller mer stannade nästan 80% av bilarna.
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Vidare visade resultatet att fler fotgängare tvingades vänta då refug inte fanns,
jämfört med då refug fanns och att fler gående tvingades vänta då övergångsstället
var beläget på sträcka, jämfört med då övergångsstället var beläget i korsning.

Framkomligheten förbättrades betydligt för barn och äldre. I föresituationen
tvingades nästan 75% av de äldre gående (ungefär åldersgruppen pensionärer)
som hade för avsikt att passera på det obevakade övergångsstället vänta innan de
kunde passera. I eftersituationen hade detta värde sjunkit till något under 40% –
en kraftig minskning men fortfarande ett något högre värde än vad som gällde för
de yngre åldersgrupperna.
Väntetiden för väntande barn eller äldre var högre än vad som gällde för
mellanliggande åldersgrupp. Även bilarna väntade i genomsnitt längre då det var
fråga om barn och äldre som skulle passerade över övergångsstället.
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Act on obligation to give way to pedestrians at uncontrolled crossings – effect
on accessibility and behaviour

by Hans Thulin and Alexander Obrenovic
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)
SE-581 95  Linköping  Sweden

Summary

Pedestrians have saved time at pedestrian crossings –
motorists have experenced corresponding increases in
waiting and delay time

Accessibility at pedestrian crossings in the form of waiting times for
pedestrians and motorists, and the times taken by pedestrians to cross, has
been studied. A study was also made to find how many pedestrians had to
wait for passing vehicles and how many vehicles stopped or adjusted their
speed for pedestrians who were crossing the uncontrolled crossing or were
intending to do so.

The reduced waiting time and the reduced crossing time for pedestrians,
ca 1.3 million hours, almost counterbalances the increase in waiting time and
delay for motorists, ca 1.2 million hours.

By commission of the Swedish National Road Administration, the Swedish Road
and Transport Research Institute (VTI) has carried out an investigation of the
effect of the Act on obligation to give way to pedestrians at uncontrolled crossings
which came into force on 1 May 2000. The investigation studied changes in
accessibility for pedestrians and motorists, as well as behavioural changes in the
interaction between pedestrians and motorists. Traffic safety effects were not
studied in this investigation.

Previous video material which VTI has at its disposal formed the basis of the
investigation and was used as a preparatory study. During the months of May and
August 2000, repeated video recordings were made at a selection of sites. The
intention is to repeat this process during 2001 and 2003 in order to monitor
development. A final report will then be compiled.

This study is confined to a selection of 62 uncontrolled pedestrian crossings in
different environments and in different parts of the country. They were all situated
in environments with a speed limit of 50 km/h. In a statistical sense, the selection
cannot be said to be representative of the whole country but its properties are such
that it probably gives a correct overall picture of conditions and changes.

Accessibility was studied in the form of waiting times for pedestrians and
vehicles and the times taken by pedestrians to cross. A study was also made of the
number of pedestrians who had to wait for passing vehicles, and the number of
vehicles that stopped or adjusted their speed for pedestrians who were crossing
over the uncontrolled crossing or intended to do so. This number of vehicles was
related to the total number of vehicles that stopped, adjusted their speed or passed
in front of pedestrians when they were on or at the pedestrian crossing. This
number of vehicles is presumably slightly smaller than the number that would
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have been obtained if a strict legal application of the obligation to give way had
been used.

The waiting time for pedestrians decreased by two thirds. This means a
reduction of the order of 1 million hours over the whole country and on an annual
basis. The time of crossing by pedestrians also decreased slightly – by ca 5%,
which on a countrywide and annual basis corresponded to about 0.3 million hours.

The waiting time for vehicles increased, on average, by just over one second
per waiting car. It is estimated that the waiting time by vehicles increased by 1.2
million hours over the whole country and on an annual basis. This sum also
includes an estimate of waiting time or delay for secondarily involved vehicles.
This time has been estimated at 0.3 million hours.

If the reduced crossing time by pedestrians is also added to the reduced waiting
time for pedestrians, it appears that this total decrease counterbalances the
increase in waiting time and delay for vehicles.

The number of pedestrians who, because of vehicular traffic, had to wait before
crossing the street on the uncontrolled pedestrian crossing decreased from 52%
before the Act to 31% after. The proportion decreased as the flow of pedestrians
increased. For instance, when the number of pedestrians per hour was 200 or
more, the proportion of waiting pedestrians decreased from the 40% level before
to the 15% level after. In the lowest flow class, less than 50 pedestrians per hour,
the proportion decreased more moderately – from 60 to 50%.

The proportion of vehicles that stopped (inclusive of those that were seen to
reduce their speed) in order to allow pedestrians to cross increased from 20 to
50%.

The proportion of vehicles that stopped has a high degree of covariation with
the number of crossing pedestrians. When the pedestrian flow was less than 50 per
hour, 40% of vehicles stopped. When the number of pedestrians was 500 or more,
almost 80% of vehicles stopped.
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The results also showed that more pedestrians had to wait when there was no
central island than when there was one, and that more pedestrians had to wait
when the pedestrian crossing was situated on a section of road between inter-
sections than when the crossing was at an intersection.
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Access was considerably improved for children and the elderly. In the before
situation, almost 75% of elderly pedestrians ( approximately the age group of
retired people) who intended to cross the uncontrolled pedestrian crossing had to
wait before they could do so. In the after situation, this figure dropped to slightly
below 40% – a steep decrease but still a somewhat higher figure than that for the
younger age groups.

The waiting time for waiting children or elderly people was higher than that for
the age groups in-between. On average, vehicles also waited longer when it was
children and elderly people who wanted to cross.
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1 Bakgrund
Den 1 maj 2000 infördes lagen om väjningsplikt för fordonsförare mot gående på
obevakat övergångsställe. Avsikten med lagen var att förbättra framkomligheten
för gående. Den avsikten markerar också en ändrad syn på övergångsstället från
att mer ha betraktats som en trafiksäkerhetsåtgärd till att ses som en framkomlig-
hetsåtgärd.

Väjningsplikten innebär en skärpning av fordonsförarens skyldigheter mot
gående vid övergångsställe och det bör inte längre finnas oklarheter om vem som
skall lämna företräde. I trafikförordningen 61§ sägs följande: "Vid ett obevakat
övergångsställe har en förare väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just
skall gå ut på övergångsstället". Innan ändringen löd texten på följande sätt (VTK
1972:603 83 §): "När en förare närmar sig ett obevakat övergångsställe skall han
anpassa hastigheten så, att han inte åstadkommer fara för gående som är ute på
övergångsstället eller som just skall gå ut på detta. Om det behövs för att lämna
gående tillfälle att passera, skall föraren stanna".

Väjningsplikten innebär att fordonsföraren tydligt skall visa sin avsikt att väja
genom att i god tid sänka hastigheten eller stanna eller som det står uttryckt
Trafikförordningen 5§ kapitel 3 "Förare som har väjningsplikt skall tydligt visa
sin avsikt att väja genom att i god tid sänka hastigheten eller stanna. Föraren får
köra vidare endast om det med beaktande av andra trafikanters placering,
avståndet till dem och deras hastighet inte uppkommer fara eller hinder".

Väjningsplikten innebär inte att den gåendes skyldigheter ändras. Liksom
tidigare gäller att "Gående som skall ut på ett övergångsställe skall ta hänsyn till
avståndet till och hastigheten hos de fordon som närmar sig övergångsstället”
(Trafikförordningen 4 § kapitel 7).

I Sverige finns en stor mängd obevakade övergångsställen – fler än i jämför-
bara länder. Det totala antalet uppskattas till 60 000. Den nya lagen kan därför för-
väntas ha betydande effekt på framkomligheten och beteendet i trafiken. Den kan
självfallet också ha effekt på säkerheten. Det finns således starka skäl för att följa
upp effekten av lagen både i det korta och i det lite längre perspektivet.

Vägverket gav VTI i uppdrag att studera lagens effekt på framkomlighet och
beteende. Som underlag för förstudie och efterstudier används det omfattande
videomaterial som institutet samlat på sig från undersökningar av gående och cyk-
listers trafik- och trafiksäkerhetssituation i olika tätorter runt om i landet. Olika
miljöer liksom olika delar av landet finns representerade i materialet, vilket gör att
erhållna resultat ganska väl bör kunna beskriva situationen i riket.

Föreliggande redovisning begränsas till obevakade övergångsställen i miljöer
med hastighetsgräns 50 km/h och begränsas till kategorierna gående och person-
bilar. Avsikten är att dels göra uppföljande studier för att studera utvecklingen
över tiden. Vidare är avsikten att utnyttja materialet ytterligare för att exempelvis
se hur väjningspliktslagen fungerar på platser där hastighetsgränsen är 30 km/h,
hur cyklisternas beteende och situation förändrats till följd av lagen och att studera
hur de tunga fordonens, bussarnas och lastbilarnas, beteende förändrats.
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2 Syfte
Syftet är att följa upp effekten av den nya lagen om väjningsplikt för fordons-
förare mot gående på obevakat övergångsställe, som började gälla från och med
början av maj år 2000. Undersökningen är inriktad på att studera förändringar i
framkomligheten för gående och bilister samt beteendeförändringar i samspelet
mellan gående och bilar. Avsikten är att upprepa undersökningen under år 2001
och 2003 för att följa utvecklingen.
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3 Metod och material
Som grund för undersökningen ligger det videomaterial som VTI förfogar över
och som härrör från tidigare undersökningar av gåendes och cyklisters trafik- och
trafiksäkerhetssituation i tätort. Dessa undersökningar har bland annat gjorts på
uppdrag av kommuner. En del av undersökningarna har gjorts inom ramen för det
basurval som VTI tagit fram på uppdrag av Vägverket och som tillkommit i syfte
att studera trafikmiljöns förändring med avseende på olika åtgärder. Man kan
sammanfattningsvis säga att videomaterialet ger en god beskrivning av före-
kommande miljöer och också en god beskrivning av situationen i landet.

Avsikten var att utnyttja det filmade materialet som förstudie och att efter det
lagen trätt i kraft genomföra uppföljande studier på samma platser och under
samma tider som under förstudien.

Ett urval gjordes av ett 40-tal platser (sträckor och korsningar). Villkoret var att
ingen av platserna skulle ha förändrats mellan före- och eftermätning genom fysi-
ska eller reglerande åtgärder eller ha förändrats på något annat för undersökningen
negativt sätt. I vissa av de valda platserna kan en viss förändring av antalet
trafikanter ha skett eftersom det förflutit ett antal år mellan före- och eftermätning.
Platser valdes från olika trafikmiljöer och från olika delar av landet för att få en
god spegling av situationen i landet.

Platserna i denna undersökning videofilmades under andra halvan av maj och
under andra halvan av augusti efter lagens införande. Filmning skedde under
samma tider under dagen som gällde i förstudien. Filmning varade mellan en och
fyra timmar per övergångsställe.

Filmning skedde i 15 orter runt om i landet, 67 övergångsställen filmades
totalt. Filmning skedde vid olika tidpunkter eller tillfällen under dagen. Det totala
materialet omfattade 331 sådana filmtillfällen. Den totala utvärderade filmtiden
uppgick till 149 timmar.

Materialet är lagrat i en databas, som i nuläget omfattar 10461 gående varav
5195 registrerades under föreperioden och 5266 under efterperioden. Databasen
rymmer bland annat information om typ av trafikmiljö, korsning/sträcka, typ av
korsning, antal körfält, hastighetsgräns (50 km/h och 30 km/h), fordonsflöde,
gåendeflöde, ålderskategori (barn/äldre).

Denna redovisning gäller obevakade övergångsställen i platser där hastighets-
gränsen var 50 km/h. Den omfattar 62 övergångsställen (58 i korsning och 4 på
sträcka) i olika miljöer. I undersökningen sker redovisning förutom på korsning
och sträcka även med avseende på antal körfält och förekomst av refug – se tabell
1. Särredovisning sker också på ålderskategorierna barn och äldre. Denna under-
sökning omfattar 10244 gående, varav 5138 registrerades under föreperioden och
5106 under efterperioden.
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Tabell 1  Antal obevakade övergångsställen som ingick i undersökningen. Redo-
visning av antal mättillfällen och utvärderad filmtid. Indelning med hänsyn till
förekomst av refug och antal körfält. Övergångsställena var belägna på platser
där hastighetsgränsen var 50 km/h.

Antal
övergångsställen

Antal
mättillfällen

Utvärderad filmtid
timmar

2 körfält, ej refug 31 154 70
2 körfält, refug 19 87 38
3 el. 4 körfält, refug 12 58 28
Totalt 62 299 136

De förändringsmått som används är:

•  Procent gående som väntade på trottoar eller refug för annalkande eller passer-
ande bilar i samband med passage över det obevakade övergångsstället.

Två varianter av måttet används. Antalet väntande gående relateras till totalantalet
gående och antalet väntande gående relateras till antal gående som passerar eller
har för avsikt att passera samtidigt som bil finns i närheten – här kallade "ofria"
gående.

Som ofri betraktas den gående som tvingas vänta, påskynda, stanna upp
eller avbryta passagen över övergångsstället p.g.a. närheten av bil eller att
bilföraren tvingas göra motsvarande manöver p.g.a. förekomsten av gå-
ende. Som ofri betraktas alltid den gående då bil passerar över övergångs-
stället (i något av körfälten) framför den gående i samband med den gå-
endes passage.

•  Väntetid per väntande gående samt väntetid per totalt antal gående.

Det andra av dessa två mått gör det möjligt att skatta total väntetid och att i prin-
cip skriva upp värdena till att gälla totala antalet gående i landet.

•  Passagetid för gående dels som "ofri" dels totalt. I värdet ingår inte väntetid på
trottoar eller refug

•  Procent gående som tvingades påskynda passagen eller stanna upp för an-
nalkande eller passerande bil av totalantalet gående som passerade i gatan
samtidigt som bil fanns i närheten (dvs. "ofri" gående med villkoret att hon
skulle befinna sig i gatuutrymmet – ej på trottoar eller refug)

•  Procent bilar som stannar eller saktar ned farten för att låta gående passera på
övergångsstället.

Även här används två varianter av måttet: A) antalet bilar som stannar eller saktar
ned farten (så synligt att det uppfattas i videomonitoren) relaterat till antalet bilar i
situation med "ofri" gående, B) antalet bilar som stannar eller saktar ned farten
relaterat till det totala antalet bilar (inkluderande även de bilar som passerar då
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ingen gående gör anspråk på att passera). Mått B) gör det möjligt att generalisera
till totalnivå. I denna undersökning har inte uppgifter kunnat nyttjas om det totala
bilflödet som gällde vid den uppföljande mätningen. Rimligen torde dock ingen
större förändring skett gentemot situationen före varför föreperiodens värde
antagits gälla även under efterperioden.

Det bör påpekas att den definition som här används för "ofri" gående och på
den bakomliggande situationen med bil i närheten inte skall ses som någon
tillämpad definition av väjningsplikten sett från strikt juridisk utgångspunkt. En
sådan tillämpning skulle förmodligen ha gett ett något högre värde på andelen
bilar som stannade eller som anpassade hastigheten.

•  Väntetid per väntande bil relaterat till motsvarande kategorier eller mängder
bilar som i punkten innan.

•  Det totala gåendeflödet och bilflödet

Vid utvärderingen har hänsyn tagits till bilarnas körriktning.
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4 Resultat
Antalet gående som passerade över de studerade övergångsställena, var nästan
identiskt lika vid före- och eftermätningarna. Eftermätningen skedde vid samma
tidpunkter som motsvarande föremätning. Det innebär att väjningspliktslagen åt-
minstone inte kortsiktigt fått till följd att de gående mer än innan lagen nyttjar det
obevakade övergångsstället. Totalt passerade 5138 gående på de filmade obevaka-
de övergångsställena under föreperioden. Under efterperioden passerade 5106 gå-
ende. Det är lika med 75 gående per timma under före- och efterperiod.

Redovisade resultat gäller obevakade övergångsställen i miljö med hastighets-
gräns 50 km/h och begränsas till fordonskategorin personbilar.

Av tabell 2 och 3 framgår följande förändringar då situationen efter lagens in-
förande jämförs med situationen före:

•  Antalet gående som tvingades vänta med att passera över det obevakade över-
gångsstället på grund av biltrafiken minskade från 52% före lagen till 31%
efter lagen – se tabell 2.

•  Fler gående tvingades vänta vid passage på sträcka jämfört med i korsning.
Detta gällde både före och efter lagen. Den erhållna minskningen var dock
relativt sett lika stor i korsning och på sträcka. Det bör dock påpekas att mate-
rialet i detta fall var starkt begränsat.

•  Väntetiden för väntande gående minskade med en tredjedel eller med 2,3
sekunder per väntande gående. Det gällde både korsning och sträcka. Vänte-
tiden per väntande bil ökade med 20% eller med cirka en sekund – se tabell 3.

•  Gåendes passagetid över övergångsstället minskade något – med cirka 5%.
Det gällde både i korsning och på sträcka.

•  Andelen gående som befann sig på det obevakade övergångsstället, då bil var i
närheten och som tvingades påskynda passagen eller stanna upp, minskade
från 13 till 5 procent. Denna typ av störning minskade således med två tredje-
delar.

•  Andelen bilar som stannade eller som synligt saktade ned hastigheten för att
släppa fram gående ökade från 20% till 50%. Störst var ökningen på sträcka,
relativt sett. Den skedde från en betydligt lägre nivå än vad som gällde i kors-
ning. Trots den större ökningen stannade procentuellt sett ändå färre bilar på
sträcka jämfört med i korsning i eftersituationen.
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Tabell 2  Gående på obevakat övergångsställe, som passerade eller hade för av-
sikt att passera i situation då bil var i närheten s.k. ”ofria gående”. Förhållanden
före och efter införandet av lagen om väjningsplikt

Korsning Sträcka Totalt”Ofria gående”
Före Efter Före Efter Före Efter

% gående, som tvingades vänta p.g.a.
passerande bil

50 30 68 43 52 31

Väntetid per väntande gående i
sekunder

6,6 4,2 6,8 4,4 6,6 4,3

Passagetid (exklusive väntetid på
trottoar och refug) i sekunder

9,5 9,1 8,7 8,3 9,4 9,0

% av de "ofria" gående, som befann
sig i gatuutrymmet, som påskyndade
eller stannade upp för att låta bil
passera

12 4 20 5 13 5

Antal ”ofria” gående per timma 44 42 65 76 46 46

Tabell 3  Procent personbilar som stannade (eller synligt minskade hastigheten)
vid obevakat övergångsställe för att låta gående passera. Väntetid för väntande
bil.

Korsning Sträcka Totalt
Före Efter Före Efter Före Efter

Körriktning 1 (det närmsta körfältet) 21 54 8 35 19 51
Körriktning 2 23 50 7 44 21 49
Totalt 22 52 7 41 20 50
Väntetid per väntande bil i sekunder 4,7 5,7 3,6 5,6 4,5 5,6

I tabell 4 visas procent väntande gående och genomsnittligt väntetid för gående
relaterat till det totala antalet gående dvs. inte enbart till de gående som angetts
om "ofria".

•  Väntetiden per gående som passerade över övergångsstället var 1,3 sekunder
mindre vid situationen efter lagens ikraftträdande jämfört med situationen före
– se tabell 4. Det innebär en minskning med 67%. Uppskrivet på riksnivå och
på årsbasis innebär det att väntetiden för gående minskat med uppskattnings-
vis 1 miljon timmar. Som grund för uppskattningen har resultat från TSU92-*)

utnyttjats – se fotnot och referenslista. På samma sätt kan man skatta den
totala minskningen av passagetiden för gående på övergångsställe. Den
minskade med 0,4 sekunder per gående, vilket innebär 0,3 miljoner timmar på
riksnivå och på årsbasis.

                                                
*) TSU92- är en postal riksomfattande enkätundersökning riktad till befolkningen under
85 år. Frågor ställs om resandets omfattning, färdsätt, skyddsutrustning, trafikmiljön etc.
Bland annat ställs frågor om hur ofta man som gående passerar på obevakat övergångs-
ställe. Detta antal skattas till drygt 3 miljarder på riksnivå och på årsbasis.
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•  Av tabell 4 framgår också att nästan en tredjedel av det totala antalet gående
(både "ofria" och "fria") tvingades vänta för passerande bilar i samband med
passage över obevakat övergångsställe.

Tabell 4  Totalt antal gående på obevakat övergångsställe. Förhållanden före och
efter införandet av lagen om väjningsplikt

Korsning Sträcka TotaltTotalt antal gående
(både "fria" och "ofria") Före Efter Före Efter Före Efter

% gående, som tvingades vänta
p.g.a. passerande bil

31 18 40 26 32 19

Väntetid per gående i sekunder 2,1 0,8 2,7 1,2 2,1 0,8
Passagetid per gående
(exklusive väntetid på trottoar
och refug) i sekunder

9,1 8,8 8,4 7,9 9,0 8,6

Antal gående per timma 71 69 110 124 75 75

Jämförelse med resultat från Vägverkets årliga enkätundersökning gällande
trafiksäkerhet, den s.k. "Oktoberundersökningen":
I Vägverkets årligen återkommande enkätbaserade trafiksäkerhetsundersökning
ingår en fråga som belyser hur ofta gående tvingas vänta för fordon i samband
med passage på övergångsställe. Frågan är formulerad som ett påstående enligt
följande, i vilket den intervjuade kan instämma (helt eller i stora drag) eller inte
instämma: "Bilarna stannar sällan när jag ska gå över gatan på övergångsställe."
Frågan har funnits med i undersökningen sedan år 1993. I figur 1 redovisas hur
många procent av de intervjuade som instämde i påståendet vid intervjuerna
respektive år. Intervjuerna skedde under perioden oktober till december.

Resultatet i figur 1 visar att andelen "instämmande" personer eller något annor-
lunda uttryckt andelen gående som ansåg att de ofta var tvungna att vänta på
grund av passerande bilar förhållit sig konstant under perioden 1993 fram till år
2000. Detta visar eller är åtminstone ett starkt stöd för uppfattningen att det inte
skett någon förändring under 90-talet då det gäller bilisternas benägenhet att
släppa över gående på övergångsställe. Det innebär också att det material som an-
vänts i förstudien i denna undersökning och som baseras på undersökningar
genomförda under 90-talet bör ge en rättvisande bild av situationen före införan-
det av lagen om väjningsplikt. Vidare kan man konstatera att resultaten i figur 1
väl överensstämmer med det resultat i tabell 2, som visar andelen gående som
tvingades vänta för passerande bilar i samband med passage på övergångsställe
före och efter lagens ikraftträdande.



VTI rapport 468 21

0

10

20

30

40

50

60

70

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

%

Figur 1  Andel intervjuade i Vägverkets årliga trafiksäkerhetsundersökning, som
instämde i påståendet "Bilarna stannar sällan när jag skall över gatan på över-
gångsställe" (intervjutillfälle under oktober - december respektive år).

4.1 Antal passerande gående
I följande avsnitt beaktas gåendeflödet. Resultatet begränsas till passager på
obevakat övergångsställe i korsning.

I figurerna 2–5 visas hur stor andel gående som tvingades vänta och hur stor
andel bilar som stannade eller minskade hastigheten för att släppa fram gående
givet olika gåendeflöden. Vidare visas väntetider för gående och bilar.

I figurerna 6 och 7 åskådliggörs hur väntetiden till följd av lagen omfördelats
på gående och bilar. Där görs också en grov skattning av förändringen av den
sekundära väntetiden för bilar dvs. den väntetid det första fordonet som stannar
eller saktar ned hastigheten för gående orsakar bakomvarande fordon.
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•  Av figur 2 framgår att andelen gående som tvingades vänta vid övergångs-
stället var större vid mindre gåendeflöden än vid större gåendeflöden. Detta
förhållande framstod tydligare i eftersituationen. Störst minskning av andelen
väntande gående erhölls vid de högsta gåendeflödena. I flödesklasserna mer
än 200 gående per timma minskades andelen väntande gående till nivån 15%.
I den lägsta flödesklassen, mindre än 50 gående per timma, var minskningen
marginell.
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Andel gående som tvingades vänta vid passage på övergångsställe i situation med annalkande bil

Figur 2  Antal gående på obevakat övergångsställe, som tvingades vänta med
passage på grund av annalkande bil, sett i procent av totala antalet situationer
med annalkande bil (situationer där gående setts som ”ofri”). Resultat före och
efter införandet av lagen om väjningsplikt. Indelning med avseende på totalt antal
passerande gående per timma.
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•  Av figur 3 framgår att andelen bilar, som under föreperioden stannade eller
saktade ned farten för gående som skulle passera på övergångsstället ökade
med ökat gåendeflöde. Detta förhållande framstod möjligen ännu mer renodlat
i eftersituationen. Vid gåendeflöden enligt de tre största flödesklasserna dvs.
över 200 gående per timma stannade eller saktade 65–78% av bilarna ned
farten. Det gällde bilar i närmaste körfält (vänster ifrån kommande bilar sett
från den gående). Ökningen skedde från en nivå runt 40%.
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Figur 3  Procent bilar som stannade eller synligt minskade hastigheten för gå-
ende som passerade eller hade för avsikt att passera på obevakat övergångsställe
(situationer där gående setts som ”ofri”) i korsning. Resultat före och efter in-
förandet av lagen om väjningsplikt. Indelning med avseende på totalt antal
passerande gående per timma. Resultatet gäller bilar i närmaste körfält (dvs.
vänster ifrån kommande bilar sett från den gående)
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•  Väntetiden per väntande gående minskade med ökat gåendeflöde – se figur 4.
Det förhållandet framstod mer renodlat under situationen efter. Väntetiden per
väntande gående var mindre för samtliga flödesklasser under eftersituationen,
men var även då betydligt högre vid låga gåendeflöden jämfört med höga. För
gående tillhörande den minsta flödesklassen (< 50 gående per timma) var
väntetiden per väntande dubbelt så hög som för gående tillhörande de två
största flödesklasserna (>300 gående per timma). Det gällde såväl före- som
efterperioden.
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Figur 4  Väntetid i sekunder per väntande gående, som passerade på obevakat
övergångsställe. Resultat före och efter införandet av lagen om väjningsplikt. In-
delning med avseende på totalt antal passerande gående per timma.
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•  Av figur 5 framgår att väntetiden per väntande bil ökade med ökat antal
gående. Tydligast framstår detta i eftersituationen.
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Figur 5  Väntetid i sekunder per bil som släppte fram gående på obevakat över-
gångsställe. Resultat före och efter införandet av lagen. Indelning med avseende
på totalt antal passerande gående per timma.

I figur 6 visas hur väntetiden fördelades på gående och personbilar före och efter
lagens ikraftträdande. Resultatet är uttryckt i miljoner timmar och avser hela
landet och på årsbasis. En enkel beräkningsmodell har använts för att komma åt
förändringen i väntetiden eller fördröjningen för de sekundärt inblandade person-
bilarna. Beräkningen baseras på skillnaden före och efter lagen då det gäller
antalet bilar som passerade eller stannade då gående skulle gå över övergångs-
stället. Om det exempelvis före lagen i en specifik plats passerade eller stannade
40 bilar per timme då gående skulle gå över övergångsstället (situation med "ofri"
gående) och detta under situationen efter ändrades till 30 bilar per timme ses
denna skillnad som uttryck för minskad framkomlighet för bilisterna. Det antas att
det totala bilflödet inte förändrats i någon avgörande omfattning mellan före- och
eftersituationen, vilket är ett rimligt antagande. Det antas vidare att det sekundärt
fördröjda fordonets väntetid i genomsnitt är hälften av det primärt fördröjda
fordonets väntetid. Den samlade väntetiden för de sekundärt fördröjda bilarna er-
hålls i detta exempel genom att multiplicera den genomsnittliga väntetiden (för
sekundärt fördröjd bil) med tio (skillnaden i antal passerande eller stannande bilar
i situation med "ofri" gående).

•  Minskningen av de gåendes väntetid resulterade i en ökning av bilarnas vänte-
eller fördröjningstid som var av samma storleksordning. Väger man in till-
skottet från sekundärt fördröjda bilar blir ökningen för bilarna något större än
den minskning som erhölls för de gående – se figur 6. Tar man också hänsyn
till den minskade passagetiden för gående blir minskning och ökning lika
stora.
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Figur 7  Vänte- eller fördröjningstid för gående och bilister före och efter ikraft-
trädandet av väjningspliktslagen. Skattning på riksnivå och på årsbasis

Figur 8 visar en skattning av hur väntetiden eller fördröjningstiden omfördelats på
gående och bilar som följd av införandet av väjningspliktslagen. Indelning har
gjorts efter antal passerande gående. Resultatet i figuren visar den samlade vänte-
tiden för gående respektive personbilar under en timma (genomsnittstimman i
undersökningsmaterialet).
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•  Av figur 8 framgår att minskningen av gåendes väntetider och ökningen av
bilarnas vänte- eller fördröjningstider ganska väl matchar varandra även då
hänsyn tas till gåendeflödets storlek.
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Figur 8  Summa väntetid för gående och bilar under en timma i samband med gå-
endes passage över obevakat övergångsställe. Resultat före och efter införandet
av lagen om väjningsplikt. Indelning efter antal passerande gående per timma.

4.2 Refug och körfält
•  Som framgår av tabell 5 var andelen gående, som tvingades vänta, mindre då

refug fanns jämfört med då refug inte fanns. Direkt jämförelse var enbart möj-
lig att göra för gata med två körfält. En del av förklaringen ligger i att antalet
gående var något större på övergångsställe med refug än på övergångsställe
utan refug.

•  Minskningen vid eftersituationen var relativt sett större på plats med refug än
på plats utan refug.

•  En större andel gående tvingades vänta vid passage på sträcka med refug än
vad som gällde för motsvarande passageplats i korsning. Gåendeflödet var här
av samma storleksordning på sträcka och i korsning. Resultatet grundas på få
antal platser och är därför något osäkert.
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Tabell 5  Procent gående som tvingades vänta (på trottoar eller refug) för passer-
ande bilar av totalantalet gående i situation med annalkande bil, ”ofria gående”.
Förhållanden före och efter införandet av lagen om väjningsplikt.

Korsning Sträcka% väntande gående
Före Efter Före Efter

2 fält, ej refug Totalt 53 38 - -
På trottoar 33 16 - -
På refug 17 7 - -

2 fält
med refug

Totalt 45 22 - -
På trottoar 37 23 47 30
På refug 34 11 45 20

3 eller fyra fält
med refug

Totalt 61 30 79 44

•  Av tabell 6 framgår att förekomst av refug medförde att en större andel av de
bilar, som färdades i riktning 1 (dvs. kom från vänster sett från fotgängaren då
han stod på trottoaren) stannade eller anpassade hastigheten jämfört med då
refug inte fanns. Detta förhållande gällde både vid föresituationen och efter-
situationen. Jämförelsen är begränsad till 2-fältiga gator. Då det gällde rikt-
ning 2 visar resultatet lika andelar vid eftersituationen medan andelen var
lägre på plats utan refug vid föresituationen.

•  Av tabell 6 framgår vidare att färre bilar, andelsmässigt, stannade eller an-
passade hastigheten för gående på övergångsställe med 3 eller 4 körfält, jäm-
fört med övergångsställe som hade 2 körfält. Jämförelsen är begränsad till
plats i korsning med refug. Resultatet gällde båda körriktningarna.

•  Lägre andel av de bilar, som färdades i körriktning 1 (kom från vänster)
stannade eller anpassade hastigheten för gående då övergångsstället var place-
rat på sträcka jämfört med i korsning. Då det gällde den andra körriktningen
var andelarna ungefär lika stora. Jämförelsen är begränsad till gata med refug
och 3 eller fyra körfält.

•  På tvåfältig gata utan refug gällde att fler bilar i körriktning 2 (de som kom
från höger) stannade eller anpassade hastigheten för gående än vad fallet var
för bilar i körriktning 1.

•  På plats med refug stannade vid eftersituationen andelsmässigt färre bilar i
körriktning 2 (från höger kommande bilar) för att släppa fram gående än vad
fallet var för bilar i riktning 1. Vid föresituationen var andelarna nästan lika.
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Tabell 6  Procent bilar som stannade eller som synligt minskade sin hastighet för
att släppa fram gående på obevakat övergångsställe av totalantalet bilar som be-
fann sig i situation där gående skulle passera. Förhållanden före och efter in-
förandet av lagen om väjningsplikt. Riktning 1 avser körriktningen i körfältet
närmast den plats där den gående startade passagen.

Korsning (%) Sträcka (%)Typ av gata Bilars kör-
riktning Före Efter Före Efter
Riktning 1 16 51 - -
Riktning 2 24 54 - -

2 fält, ej refug

Totalt 20 53 - -
Riktning 1 29 60 - -
Riktning 2 31 55 - -

2 fält med refug

Totalt 30 57 - -
Riktning 1 16 46 5 33
Riktning 2 11 39 4 42

3 eller fyra fält
med refug

Totalt 13 41 4 39

4.3 Barn och äldre
I detta avsnitt redovisas resultat som gäller kategorierna barn och äldre. Resultaten
i tabellen får ses som grova. Den kategorisering som gjorts av äldre och barn har
gjorts via det videofilmade materialet. Det innebär att åldersgränserna mellan
kategorierna är något flytande och att det finns en stor andel missar i klassifice-
ringen. Det har inte heller varit möjligt att utnyttja hela materialet Den ålders-
kategorisering som gjorts bör dock vara av tillräcklig kvalitet för att kunna ut-
nyttjas för att belysa före- och eftersituationen för barn och äldre. Reultatet i tabell
7 baseras på situationer som bara omfattat barn eller äldre. När de har passerat på
övergångsstället har detta inte skett tillsammans med personer i någon annan
åldersgrupp. Följande resultat kan utläsas ur tabell 7:

•  Det skedde en påtaglig minskning av andelen barn och äldre som tvingades
vänta vid passage på övergångsstället. Andelen äldre som tvingades vänta var
betydligt högre än för yngre åldersgrupper vid föresituationen. Vid eftersitua-
tionen var andelen något högre.

•  Andelen bilar som stannade eller saktade ned farten skilde sig inte åt för
åldersgrupperna.

•  Väntetiden för väntande gående minskade även för barn och äldre, men nivå-
erna var högre än för mellanliggande åldersgrupp vid eftersituationen. Liksaså
ökade väntetiden för väntande bil. Fordonet väntade i genomsnitt längre tid för
barn och äldre jämfört med övriga gående.

•  Till skillnad från övriga ålderskategorier var passagetiden för äldre längre vid
eftersituationen än vid situationen före. En tolkning kan vara att äldre med den
nya lagen kännde att de kunde ta det lite lugnare i situationen med bilar i när-
heten.
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Tabell 7  Väntetider m.m. för barn och äldre på obevakat övergångsställe.

Barn (inkl.
skolungdom)

Äldre
(pensionärer)

Före Efter Före Efter
% som väntade för passerande bilar (“ofri” gående) 53 27 74 38
% bilar som stannade eller saktade ned farten 21 50 19 52
Väntetid per väntande gående i sekunder 5,9 5,2 7,9 7,1
Väntetid per gående i sekunder 1,6 0,8 4,1 1,7
Väntetid per väntande bil i sekunder 4,1 6,3 5,4 7,0
Passagetid för “ofri” gående i sekunder 9,3 8,9 10,9 11,5
Passagetid för gående i sekunder 8,8 8,5 10,8 11,1
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