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Förord 

Vi avslutar vår studiegång på Samhällsplanerarprogrammet vid Högskolan i 

Gävle med att skriva ett examensarbete som omfattar 15 hp som genomförts 

under andra perioden våren 2019. Vi vill tacka våra handledare Andrew 

Mercer och Henry Grew för bra handledning. Vi vill även rikta ett tack till 

Julia Cederstrand som varit vår kontaktperson på Tierps kommuns 

trafikavdelning som bistått oss med råd och dataunderlag. 

Gävle, juni 2019 

Daniel Lund och Kim Gadaan Jörgensen 
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Sammanfattning 

Trafiksäkerhet är den viktigaste utgångspunkten vid planering av vägar. Små 

tätorter saknar ofta underlag för storskaliga trafiksäkerhetslösningar och kräver 

istället mer lokala åtgärder i det befintliga vägnätet. Lokal trafikplanering är 

kommunernas ansvar som de genomför med hjälp av TRAST (2015) framtaget 

av bland annat Boverket och Trafikverket. TRAST (2015) inkluderar bland 

annat riktlinjer för ökad trafiksäkerhet, främst inom stadsmiljöer, men saknar 

konkreta riktlinjer för små tätorter. Examensarbetets syfte är att bli ett 

komplement till TRAST (2015) och tillhandahålla riktlinjer med 

rekommendationer för trafiksäkerhet i små tätorter (1000-5000 invånare).  

I framtagandet av riktlinjerna har olycksstatistik från tre likvärdiga tätorter 

undersökts där olycksorsakerna har brutits ned i sina beståndsdelar. Lämpliga 

åtgärder har framställts genom litteraturöversikten som består av underlag från 

huvudaktörerna inom området, vetenskapligt forskningsunderlag, samt 

exempel från likvärdiga tätorter där trafiksäkerhetsåtgärder har framtagits 

tidigare. I examensarbetet har fallstudier i Söderfors genomförts för att 

framställa riktlinjerna genom att undersöka lokal olycksstatistik, göra 

inventeringar och observationsstudier på orten. Söderfors har sedan använts 

som exemplifierad ort där de framtagna riktlinjerna har applicerats.  

Resultatet består av det sammanställda materialet från all olycksstatistik där de 

olika olyckskomponenterna har brutits ned samt kartor och bilder från 

inventeringen och observationsstudierna i Söderfors. De vanligaste 

olycksorsakerna är höga hastigheter samt distraherade förare. De mest 

olycksdrabbade platserna i Söderfors är Tamms väg och området kring 

Tierpsvägen. Riktlinjerna framgår under 4 huvudrubriker: gator, hastigheter, 

passager och beteendeförändringar. Därefter demonstreras de framtagna 

riktlinjerna i ett flödesschema där arbetsmetoden framställs och 

problemställningar matchas mot åtgärder. Riktlinjerna appliceras sedan på de 

olycksdrabbade vägarna samt ytterligare tre gator i Söderfors. 

För förankring till lokala förhållanden har inventering och observationsstudier 

varit tillräckliga metoder för att göra kopplingar och finna lämpliga 

åtgärdsförslag till problemområden. Mer djupgående fallstudier med fler 

observationstillfällen samt tekniska verktyg hade gett ett säkrare resultat. Bra 

komplement till vidare studier är även frågor kring ägoförhållanden samt 

projekt tillsammans med medborgarna om estetisk utformning av 

gatumiljöerna. 

Nyckelord: trafiksäkerhet, små tätorter, stadsplanering, fysisk miljö, 

hastigheter, Söderfors 
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Abstract 

Traffic safety is the most important point to consider when planning roads. 

Small urban areas often lack a basis for large-scale road safety solutions and 

instead require more local measures in the existing road network. 

Municipalities have the responsibility in local traffic planning which they carry 

out with the help of TRAST (2015) produced by Boverket and Trafikverket. 

TRAST (2015) includes guidelines for increased road safety, primarily in urban 

environments, but lacks concrete guidelines for small urban areas. The purpose 

of this project is to provide guidelines with recommendations for road safety in 

small urban areas (1000-5000 inhabitants), which can serve as a complement 

for TRAST (2015). 

In the preparation of the guidelines, accident statistics from three similar urban 

areas were investigated where the causes of the accidents have been broken 

down into their components. Appropriate measures were presented through 

the literature review, which consisted of data from the main actors in the field, 

scientific research data, and examples from equivalent urban areas where traffic 

safety measures have been developed previously. In this thesis work, case 

studies in Söderfors were carried out to present the guidelines by examining 

local accident statistics, making inventories and observational studies in the 

locality. Söderfors was then used as an exemplary place where the guidelines 

developed have been applied. 

The result consisted of the collected material from all accident statistics where 

the various accident components have been broken down and maps and pictures 

from the inventory and observation studies in Söderfors. The most common 

causes of accidents are high speeds and distracted drivers. The most accident-

affected places in Söderfors are Tamms väg and the area around Tierpsvägen. 

The guidelines appear in four main headings: streets, speeds, passages and 

behavioral changes. Subsequently, the produced guidelines are demonstrated in 

a flowchart where the work process is shown, and the problems are matched 

against measures. The guidelines are then applied to the accident-affected roads 

and three more streets in Söderfors. 

Inventory and observation studies have been sufficient methods for finding 

suitable proposals for problem areas. More in-depth case studies with more 

observations and technical tools would have given safer results. A complement 

to further studies are issues concerning ownership and projects together with 

the citizens about the aesthetic design of the street environments. 

Key words: traffic safety, small urban areas, city planning, urban environment, 

Söderfors 
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1 Inledning 

Trafiksäkerhet är en central utgångspunkt i alla tätorter, stora som små. Små tätorter 

har däremot sällan underlag för storskaliga lösningar som nya förbifarter eller större 

ombyggnationer som minskar antalet olyckor. Små tätorter kräver istället mer lokala 

åtgärder i det befintliga vägnätet (Trafikverket, 2018). På lokal nivå är det 

kommunerna som ansvarar för trafikplanering, med hjälp av underlag sammanställt i 

TRAST (2015) från bland annat Boverket och Trafikverket. Inkluderat i underlaget 

finns bland annat riktlinjer för ökad trafiksäkerhet, främst inom stadsmiljöer. TRAST 

(2015) kan däremot vara invecklad och tidskrävande att använda för att få konkreta 

åtgärdslösningar. Det här examensarbetet syftar därför till att framställa konkreta 

riktlinjer till åtgärdsförslag framförallt inriktat mot små tätorter.  

Examensarbetet är i samarbete med Tierps kommun som har i uppdrag att ta fram en 

så kallad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Tierp och närliggande tätorter, där det ingår att 

ta fram en nulägesanalys, riskanalys och åtgärdsförslag för framkomna risker i 

trafikmiljön på platsen. Det finns i dagsläget en ÅVS för Tierps köping från 2011 som 

behöver revideras, menar Julia Cederstrand (personlig kommunikation, 29 november 

2018), trafikplanerare på Tierps kommun. Framtagandet av det här examensarbetet 

blir en del i den reviderade versionen där fokus kommer ligga på Söderfors tätort som 

exemplifierad ort. Det finns ingen tidigare framtagen ÅVS för Söderfors tätort. 

Området har däremot brister i trafiknätet, som enligt Cederstrand (personlig 

kommunikation, 29 november 2018) behöver ses över och åtgärdas. 

ÅVS är en metod som används tidigt i planeringsskedet och ska leda till effektiva och 

smarta lösningar till olika typer av transportproblem där alla transportslag är 

inkluderade (Trafikverket, 2018). Arbetsprocessen följer fyrstegsprincipen vilket 

innebär att tänka om eller optimera innan om- eller nybyggnation. Den ska även följa 

nollvisionen som innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken 

(Trafikverket, 2018). Nyttan med en ÅVS är att flera aktörer får möjlighet till dialog 

med varandra, alla får möjlighet att dela sin kunskap och ansvaret blir uppdelat bland 

de inblandade (Trafikverket, 2018). Studien har bland annat fyrstegsprincipen och 

nollvisionen som utgångspunkt men inkluderar inte allt en ÅVS vanligtvis innehåller. 

Kiviks kommun i Skåne och Grums i Värmland är två orter med ungefär samma 

invånarantal som Söderfors, där det tidigare gjorts ÅVS för ökad trafiksäkerhet 

(Trafikverket, 2018). Arbetena är lämpliga inspirationskällor. 
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1.1 Mål, syfte och frågeställningar 

Målet med examensarbetet är att komma med lösningar och förslag för en säkrare 

trafikmiljö genom fysiska åtgärder i mindre tätorter. Examensarbetet blir ett 

komplement till TRAST (2015) och ger ett sammanställt underlag till planerare i 

Sveriges kommuner för trafiksäkerhet i små tätorter. Söderfors tätort används som 

exempel där metoder implementeras i vägnätet. Stor del av det slutgiltiga resultatet 

grundas på undersökningarna i Söderfors. Målet är att de framkomna metoderna ska 

gå att applicera på mindre tätorter som saknar underlag för mer storskaliga 

ombyggnationer. Syftet är att de risker som fotgängare, cyklister och bilister utsätts 

för ska minskas. Examensarbetet utgår från ett antal frågeställningar: 

 Hur har trafiksäkerhetsåtgärder för fotgängare, cyklister och bilister 

genomförts i tätorter tidigare? 

 Vilka trafikrelaterade olyckor har skett i Söderfors tätort? 

 Hur fungerar sammanställning av olycksstatistik i kombination med 

inventering och observationsstudier som metod för framtagande av 

trafiksäkerhetsåtgärder i små tätorter? 

1.2 Avgränsning 

Examensarbetet avgränsas till att behandla tekniska trafiksäkerhetsåtgärder. Det tar 

inte upp estetiska helhetsgrepp av gaturummet som till exempel mötesplatser eller 

aktivitetsytor som kan ha effekter på trafiksäkerhet.  

En liten tätort definieras i det här examensarbetet som en ort med ett invånarantal 

mellan 1000–5000 invånare. Söderfors används som ett exempel på en liten tätort 

med behov av trafiksäkerhetsåtgärder. Tätorten har fördelen att den ligger inom ett 

nära geografiskt avstånd från både Gävle och Tierp vilket gör att studiebesök kan 

göras. Söderfors är även av lämplig storlek med tanke på examensarbetets omfattning 

och tidsbegränsning.  

Söderfors är en gammal bruksort med ca 1700 invånare i Tierps kommun strax väster 

om Tierps köping (Statistiska centralbyrån, 2017). Många av bruksbyggnaderna är 

nedlagda och byggnadsminnesförklarade, men en del produktion kvarstår än idag 

(Tierps kommun, 2018). I den äldre delen av Söderfors ligger vitputsade 

smedsbostäder längs gatorna och ett brukshotell. Orten är även hem till flera stora 

industriverksamheter, främst inom stålkonstruktion. I övrigt präglas orten av 

lägenhetsbyggnader, villor och det finns även en matbutik. Söderfors är en liten ort 

som under lång tid hamnat i skymundan för kommunens större tätorter. Även i små 

orter sker trafikolyckor där problemen bakom olyckan ofta nedprioriteras och inga 

konkreta riktlinjer finns för hur de ska åtgärdas. Söderfors, tillsammans med 
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ytterligare två liknande tätorter, kommer undersökas för att ge en stadigare grund. 

Dessa två är Björklinge och Örbyhus i Region Uppsala. 
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2 Litteraturöversikt 

2.1 Trafik för en attraktiv stad (TRAST) 

Trafiksäkerhet är ett brett och utforskat område. Åtgärder för att öka trafiksäkerheten 

är i konstant utveckling. Trafikverket har arbetat fram en handbok som finns i flera 

utgåvor. Handboken har beteckningen Trafik för en attraktiv stad (TRAST). Den senaste 

upplagan består av två skrifter varav den ena innehåller faktaunderlag om 

trafiksäkerhet och trafikplaner, och har till syfte att stödja kommunerna med deras 

trafikfrågor. Det är viktigt att de metoder som appliceras ska anpassas till de lokala 

förutsättningarna kommunerna har, till exempel budget och kunskap. Dokumenten 

innehåller även guider och checklistor för hur trafikfrågor ska hanteras (Trafikverket, 

2015). 

2.2 Risker 

Det finns mycket forskning gjord och litteratur skriven kring trafiksäkerhet inom alla 

områden, både när det gäller bil-, gång- och cykeltrafik. I Sverige arbetar trafikverket 

och berörda myndigheter efter nollvisionen, nämligen att ingen ska skadas allvarligt 

eller dö i trafiken (TRAST, 2015). Nollvisionen ställer krav på hur trafiksystemet är 

utformat för att dess helhet ska vara säkert. Människan har som ansvar att följa 

bestämmelser och lagar som hastigheter och bältesanvändning medan systemet ska se 

till att det är säkert utformat. Människor kommer alltid att begå misstag i trafiken, 

vilket är svårt att hindra. Det går däremot att minska risken att misstag begås (TRAST, 

2015).  

De risker som finns för att skadas i trafiken delas in i två begrepp, sannolikhet och 

konsekvens. Sannolikheten är den mängd trafik som trafikanten utsätts för och 

riskerar att kollidera med. Konsekvensen är den skada som sker orsakad av en 

trafikolycka. Med nollvisionen registreras numera främst antalet allvarligt skadade och 

antalet dödsfall i trafiken. Det som avgör skadegraden vid en olycka är hur stort 

krockvåld personen i fråga utsätts för. Krockvåldet av trafikolyckor beror oftast på 

hastigheten som olyckan skedde i, och är därför kärnan i arbetet med trafiksäkerhet. 

Tätorter bör utformas för att krockvåldet som förorsakas av en eventuell olycka inte 

ska vara högre än vad den mest sårbara trafikanten klarar av att utsättas för. På platser 

där fotgängare, cyklister och bilar blandas bör hastigheten inte överstiga 30 km/h. I 

korsningar avsedda för biltrafik bör hastigheten inte överstiga 50 km/h för att klara 

eventuella sidokollisioner, och på vägar med möten bör hastigheten vara max 70 

km/h. Hade de angivna hastighetsbegränsningarna på det statliga vägnätet följts hade 

ungefär 40 liv räddats per år och 250 färre skulle skadas allvarligt. Även ur 

miljösynpunkt är lägre hastigheter nyttiga. Koldioxidutsläpp från vägtrafiken skulle 

minska med 440 000 ton per år om hastigheterna hade följts (TRAST, 2015). 



 

 
5 

Hu, Zhang & Shelton (2018) skriver, för att kunna applicera lämpliga åtgärder och 

utforma den fysiska miljön i syfte till att förbättra trafiksäkerheten, måste utsatta 

områden identifieras samt att det är nödvändigt att det finns en djupare förståelse för 

det geografiska mönstret och varför olyckorna sker just där de sker. De nämner även 

att fotgängare och cyklister är mer utsatta i trafiken än bilister.  

Stoker, Castro, Khayesi, Odero, Mwangi, Peden & Ewing (2015) skriver att 

trafikrelaterade olyckor ligger på 8:e plats i världen över för vad som tar människors 

liv och 2010 omkom 273 tusen gång- och cykeltrafikanter. Vissa orsaker till detta 

inom den byggda miljön är: dålig belysning, fotgängarstrukturen och stadsmönstret. 

Andra faktorer som för hög hastighet och höga trafikvolymer har sin roll i det hela. 

Stoker el al. (2015) påpekar även att trafikvolymen och hastigheten påverkas av 

stadsdesignen och körfältens utformning. För att kunna planera bort de faktiska 

riskerna, måste trafikplaneraren ha kännedom och förståelse för gångtrafikanternas 

risker.  

Dai och Jaworski (2016) ger förslag för tekniska åtgärder som separerar 

gångtrafikanter och fordon från varandra som reducerar gångtrafikanternas 

exponering från fordonen och därmed minskar risken för trafikrelaterade olyckor. 

Bättre belysning vid vägarna samt förhöjda trottoarer och gångvägar, markerade 

övergångställen och korsningar är exempel på åtgärder i den fysiska miljön. 

Vägdesignen har även den en påverkan för olycksriskerna. Åtgärder för att reducera 

riskerna kan vara signalreglerade korsningar, upphöjda trottoarer och refuger. 

2.3 Gatans utformning 

Det här avsnittet avser att undersöka hur gator bör utformas för ökad trafiksäkerhet 

sett till vägens bredd, gångtrafikanters plats och busshållplatsers utformning. 

2.3.1 Vägbredd 

Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2009) har vägbredd stor påverkan på 

fordons val av hastighet vilket betyder att olycksfrekvensen varierar kraftigt beroende 

på vägens bredd. I USA, National Association of City Transport Official (NATCO, 2013) 

påstår att varje körfälts bredd bör vara ungefär 3 m i tätbebyggt område för att reglera 

fordonens hastighet och för att göra vägen säker att passera för fotgängare. Smala vägar 

gör marginaler för eventuella förarmisstag mindre och de kan framstå som obekväma 

att köra på. Körfält smalare än 3,7 m har också länge förknippats med problem med 

försämrade trafikflöden och kapacitet.  

Modern forskning motstrider däremot detta. SKL (2009) uppger att bredare väg 

innebär att fotgängare utsätts för risk under längre tid när de passerar vägbanan. Ökad 

vägbredd med 1 till 3 m ökar antalet personskadeolyckor med 5–10 procent. På 

smalare vägar blir hastigheten bland bilister märkbart lägre, men det blir däremot 
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mindre plats för att väja vid oväntade situationer och trafiksäkerheten för cyklister blir 

sämre. Fordonshastigheten minskar generellt sett med 3 km/h per meter smalare väg 

och vid 6 m bred väg är hastigheten vanligtvis låg och vägen lätt att korsa. 

Framkomligheten kan däremot påverkas negativt om vägen är för smal vilket kan göra 

att fordon väljer parallella vägar. Det är därför viktigt att göra en avvägning kring hur 

smal vägen bör vara för bäst effekt på trafiksäkerheten. 

2.3.2 Fotgängares gångnät 

Gående är känsliga för omvägar och vill av mänsklig natur ta den snabbaste vägen till 

sin destination (TRAST, 2015). Fotgängare tenderar därför att korsa vägar på osäkra 

platser ifall övergångsställen är placerade på platser som inte är ultimata och ett behov 

av att gena uppstår. För att göra gångvägar attraktiva måste de vara sammanhängande, 

nära till målpunkter och vara tillräckligt breda för att gående och cyklister ska kunna 

samsas och separeras (TRAST, 2015). 

Detta stödjs av NATCO (2013) som även anger att gångnätet spelar en viktig roll för 

samhällets invånare, varor och handel. Flera undersökningar visar att väl 

sammanhållet gångnät ökar landvärdet. Alla gator inom tätbebyggt område bör ha 

åtminstone en trottoar. Det är viktigt att de hänger ihop med varandra och övriga 

gångvägar, främst för att underlätta för rullstolar och andra hjälpmedel. Trottoarer är 

även billiga att underhålla och behöver endast bytas ut en gång varje 25 år. 

2.3.3 Busshållplatser 

Det finns en rad olika typer av hållplatser. Val av busshållplats har stor betydelse för 

trafiksäkerheten i enlighet med Region Uppsala (2018). Vilken typ av hållplats som 

väljs beror på flera faktorer, bland annat vilken typ av väg som hållplatsen ska 

installeras på och hur lång den förväntade stopptiden är (Region Uppsala, 2018). 

Betydande riskmoment i samband med busshållplatser är: omkörningar av 

stillastående bussar, höga hastigheter vid förbikörning, skymd sikt med passerande 

fotgängare och jäktande bussresenärer (SKL, 2009). Reducering av flera av dessa 

risker kan göras med utformningen av hållplatsen och dess lokalisering. Placeras en 

busshållplats direkt efter en korsning minimeras problemet med skymd sikt eftersom 

fotgängare uppmuntras att passera i korsningen. Det kan däremot leda till köbildning 

och andra störningar i korsningen. Placeras busshållplatsen istället mitt på sträckan 

blir sikten god för både fordon såväl passerande fotgängare men de tenderar då att 

passera mitt på sträckan och gångavstånden blir längre (SKL, 2009). Sett till 

utformning finns det några som SKL (2009) rekommenderar för bäst trafiksäkerhet: 



 

 
7 

 Timglasbusshållplats: körbanan smalnas av till ett körfält för att bilar inte ska 

kunna passera när bussen släpper av och på passagerare. Denna busshållplats 

är säkrast för resenärerna eftersom de inte kan bli påkörda av passerande bilar 

när de korsar vägen. Det blir även gott om plats för busskurer och väntande 

passagerare. 

 Enkla stopphållplatser: denna typ av hållplats är utformad så att bilar inte kan 

passera när det står en buss i samma körriktning. Detta kan genomföras med 

en lång refug eller staket i mitten av vägen förbi busshållplatsen.  

 Körbanehållplats: detta är den vanligaste typen av busshållplats och är 

utformad så att bussen blockerar eller stör ena körbaneriktningen medan den 

står still.  

 Fickhållplats: denna hållplats ligger skilt från vägen och är lämplig på vägar 

med hög kapacitet för övrig fordonstrafik eftersom bussen kommer ur vägen. 

Denna typ kräver däremot mycket utrymme och kan vara svår att 

implementera i tätorter.  

Utformningen av hållplatsen är viktigt för att resenärerna ska känna trygghet vid på- 

och avstigning. Kollektivtrafik är ett av de miljövänligaste sätten att färdas på idag och 

därför är det viktigt att stadens invånare inte avfärdar resealternativet på grund av 

rädsla för att utsättas för olycka (Region Uppsala, 2018).  

2.4 Hastighetsdämpande åtgärder 

Hastigheten är den viktigaste aspekten vad gäller trafiksäkerhet och är avgörande för 

hur allvarliga konsekvenserna av en olycka blir. Glesbygd och små tätorter är ofta mer 

utspridda än större samhällen och tenderar därför ofta att ha högre hastigheter på 

vägarna. Det menar Thulin (1998) på Väg- och transportforskningsinstitutet och 

pekar på statistik som visar att dödsrisken är högst för gående och cyklister i mindre 

kommuner. Orsaken till det är främst högre hastigheter på dessa platser enligt Thulin 

(1998). Det här avsnittet kommer därför beröra olika metoder för att få ned 

fordonshastigheter på vägar, främst för att minska olycksriskerna för oskyddade 

trafikanter. 

2.4.1 Sänkta hastighetsbegränsningar 

Mellan 2008 och 2009 gjorde Trafikverket undersökningar av hastigheterna på 

Sveriges vägnät och om de kunde sänkas för ökad trafiksäkerhet (Vadeby & Forsman, 

2018). Resultatet blev att de mest utsatta och olycksdrabbade vägavsnitten genomgick 

en hastighetssänkning på 10 km/h. Undersökningen gjordes genom att mäta 

hastigheter på vägar före och efter ändringen på slumpmässigt utvalda platser. Den 

visar att antalet döda har minskat och även att de generella fordonshastigheterna har 
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minskat. Resultatet på landsvägar där hastigheterna sänks från 90 km/h till 80 km/h 

blev en minskning av antal döda med 40 %, dvs. 14 liv per år. Antal allvarligt skadade 

förblev däremot densamma. Den generella fordonshastigheten minskade med 2–3 

km/h (Vadeby & Forsman, 2018). I Edmonton, Kanada, har liknande undersökningar 

gjorts inom tätbebyggda områden där hastigheten sänktes från 50 km/h till 40 km/h 

(Office of Traffic Safety, 2011). Undersökningen visade att genomsnittshastigheten 

sänktes med 4,7 km/h under de första månaderna, men steg med 1,6 km/h efter 

ungefär ett år efter sänkningen. Vadeby och Forsman (2018) anser även att en 

kombination av sänkta hastighetsbestämmelser och tekniska åtgärder ger större 

verklig effekt. 

2.4.2 Fartgupp 

Olika typer av farthinder är vanliga åtgärder som används för att tvinga bilister att 

sakta ner på utsatta platser. En väl beprövad åtgärd är fartgupp, där forskning visar att 

hastigheterna minskas signifikant efter dem installeras, och ju högre höjd ett fartgupp 

har, desto lägre hastighet håller de passerande bilarna. En undersökning i Belgrad 

jämförde Antic, Pešić, Vujanić & Lipovac (2013) olika höjder på fartgupp och mätte 

hastigheterna på de passerande fordonen före och efter installationen. Ett fartgupp 

med 3 cm höjd gav en hastighetssänkning från 48 km/h till 40 km/h; ett gupp med 5 

cm höjd gav en sänkning från 48 km/h till 33 km/h och ett gupp med 7 cm höjd gav 

en sänkning från 41 km/h till 29 km/h. Mätningarna gjordes även 30 dagar efter 

installationerna och visade att hastigheterna fortsatt hölls på ungefär samma nivå. 

Region Uppsala (2018) konstaterar däremot att fartgupp i regel ger negativa 

konsekvenser för busstrafikens framkomlighet. De påverkar både förarens och 

resenärernas komfort och föraren riskerar även att få yrkesskador orsakade av dagliga 

guppassager. Det är därför viktigt att guppen placeras och utformas rätt för att bussen 

ska kunna passera på bästa sätt. Gupp kan placeras nära hållplatser eller vid 

övergångsställen där bussarna ändå måste sakta ner. Det bör inte heller placeras flera 

gupp efter varandra eftersom det påverkar linjetrafikens genomsnittshastighet.  

Region Uppsala (2018) presenterar tre olika typer av fartgupp som rekommenderas 

på vägar med busslinjetrafik: platågupp, cirkelgupp och vägkudde. Platågupp används 

ofta i samband med övergångsställen eller cykelpassager och är vanligtvis 10 cm hög 

med en ramplängd på 2,5 m. Vid kortare ramplängd påverkas framförallt ledbussars 

hastighetsanpassning negativt. Cirkelgupp är en rundad upphöjning i gatan som 

framförallt brukar vara vanliga på lokalgator. Dessa gupp upplevs ofta som de 

bekvämaste guppen eftersom de ger en mjuk övergång utan stötar. Cirkelgupp har 

ofta en höjd på 10 cm. En vägkudde är en upphöjning i körbanans mitt, vanligtvis 8 

cm hög. Dessa gupp har fördelen att bussars främre hjulaxlar passerar över utan större 

stötar, vilket är skonsamt för föraren, medan personbilar tvingas sakta ned som inför 
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någon av de andra gupptyperna. Däremot är det viktigt hur dessa gupp placeras för 

att ge önskade fördelar för busstrafiken. Det är exempelvis viktigt att bussen kan köra 

rakt över guppet och att de underhålls frekvent för att undvika sättningar. 

I övrigt finns det även dynamiska gupp som endast aktiveras när fordon passerar över 

hastighetsbegränsningen och konkava gupp. Konkava gupp används ofta i samband 

med busstrafik som måste accelerera i uppförsbacke för att lindra obehaget för förare 

och passagerare (Region Uppsala, 2018).  

2.5 Passager 

Det här avsnittet behandlar olika typer av passager på vägarna. Det inkluderar 

övergångar för fotgängare och cyklister sett ur alla sammahällsgruppers perspektiv, 

såsom äldre och barn. 

2.5.1 Trafikförordning för övergångställen 

Lagar och trafikregler är viktiga att känna till vid utformning av en säker trafikmiljö. 

Trafikförordningen (SFS, 1998:1276, kap. 3, 61 §) som gäller passager för fotgängare 

fastställs att ”Vid ett obevakat övergångsställe har en förare väjningsplikt mot gående 

som gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället.”  

2.5.2 Fotgängarövergångar 

Statistik från franska myndigheter visar att äldre personer är den mest utsatta gruppen 

i fotgängarrelaterade olyckor som slutar med allvarliga skador eller dödsfall vilket 

stödjs av en undersökning genomförd av Dommes, Cavallo, Dubuisson, Tournier & 

Vienne (2014). Tre grupper i åldrarna 18–35, 62–71, och 72–85 undersöktes för 

beteenden vid korsande av en dubbelriktad väg. Det framkom att den äldsta gruppen, 

72–85, utsatte sig själva för störst risker som ofta ledde till kollisioner med bilar. 

Detta stämmer överens med fransk olycksstatistik där det framgår att personer över 

75 står för 37 % av alla fotgängarrelaterade olyckor, trots att de endast står för mindre 

än 9 % av hela befolkningen. Av undersökningen framgick det att de två äldre 

åldersgrupperna (62–71 och 72–85) passerade vägbanan långsammare och med 

mindre marginal än den yngre gruppen. De äldre grupperna tenderade även att i allt 

större utsträckning lägga störst fokus på det närmaste passerande körfältet och ofta 

missa det andra körfältet. De tittade oftare och längre stund åt riktningen av det 

närmaste körfältet och baserade sina beslut att korsa vägen genom att se hur fritt det 

var åt det hållet snarare än att se om det var fritt åt båda hållen. Den yngre gruppen 

tog större hänsyn till båda riktningarna innan de klev ut i vägen. 
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Antic et al. (2013) belyser även barnens utsatthet i trafikmiljön. Bilförarna har svårare 

att upptäcka barn på grund av deras höjd. Barnen ser också trafiken ur ett annat 

perspektiv än vuxna och de har svårare att se trafiken från motgående riktning till följd 

av deras outvecklade sinnen. Barn har också svårare att göra hastighetsbedömningar 

på grund av lägre kognitiv förmåga gentemot vuxna och är därmed mer riskutsatta. 

Övergångsställen som är över 8 m långa bör utformas med mittrefug som är minst 2 

m bred, alternativt bredda trottoaren och smalna av körbanan för att övergångsstället 

ska bli kortare (Trafikverket, 2012). Refuger har däremot fler fördelar eftersom det 

delar upp övergångsstället i två delar vilket gör att fotgängare kan fokusera på en 

körriktning i taget. Trafiken blir även mer lättöverskådlig framförallt för äldre och 

barn. Refuger bör vara 2 m breda för att det ska få plats en barnvagn eller rullstol. 

2.6 Beteendeförändringar 

2.6.1 Mobility Management 

Mobility management är ett sätt att ändra människors beteenden när det kommer till val 

av transporter (Toulson & Mattsson, 2018). Det handlar bland annat om att få folk att 

minska bilanvändandet och istället använda mer miljövänliga alternativ som gång, 

cykel och kollektivtrafik. Toulson och Mattsson (2018) nämner att mobility 

management syftar främst till att genom “mjuka” åtgärder informera allmänheten via 

kampanjer, utbildning och kommunikation om riskerna med klimatförändringar och 

fördelarna med hållbara transportalternativ. Det finns även så kallade “hårda” åtgärder 

som innebär t.ex. nya busslinjer, cykelvägar eller cykelparkeringar. Denna typ av 

åtgärder ger positiva effekter för både när det gäller miljö- och klimatpåverkan och 

ökade hälsovinster. Författarna har via en studie, utförd av EU-projektet PASTA, 

beräknat att Örebro kommer rädda 44 liv om året enbart sett till hälsovinster, om 

trafikmålen uppnås, och kommer göra en samhällsekonomisk vinst på 1,75 miljarder 

kronor.  

2.6.2 Nudging 

Nudging är ett koncept som används i avseende att “knuffa” folk i rätt riktning gällande 

val av transporter utan att förbjuda alternativen och utan att införa ny lagstiftning 

(Lehner, Mont & Heiskanen, 2016). De val som påverkas ska vara fördelaktiga för 

samhället men även för individen. Exempel på olika metoder av nudging är varningar 

av olika slag, förändring av layouter och funktioner av olika miljöer, påminna 

människor om sina val eller uppmärksammande av olika sociala normer (Lehner et 

al., 2016). Lieberoth, Jensen och Bredahl (2018) visar ett mer konkret nudging-

exempel där en grupp bilpendlare fick en månads gratis busskort i ett försök att få 

dem att tänka om i framtida val av transportalternativ. Försöket gav goda resultat och 

flera av deltagarna valde självmant att förnya sina busskort till månaden därpå. 
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Lieberoth et al. (2018) menar dock inte att nudging är hela lösningen, utan pekar på 

att investeringar inom kollektivtrafik, bil- eller cykelpooler och på andra sätt göra 

alternativen mer attraktiva är viktiga åtgärder att genomföra i första hand för att 

nudging ska fungera. 

2.7 Liknande exempel 

Nedan sammanställs två exempel från orter i olika delar av Sverige; Kivik i Skåne och 

Grums i Värmland. Båda orterna är av ungefär samma storlek sett till invånare som 

Söderfors. De har båda haft problem med trafiksäkerhet men har förbättrats med hjälp 

av en ÅVS genomförd av respektive kommun.  

2.7.1 Kivik 

Kivik är en populär turistort med en stor marknad under somrarna som orsakade 

trafikproblem i form av köer, trängsel och bristande trafiksäkerhet (Trafikverket, 

2014). Utanför orten finns även ett musteri som bidrar till mycket tung trafik i 

området. Simrishamns kommun hade under många år drivit frågan om en förbifart 

runt Kivik men fått avslag från Trafikverket som ansåg att den vara för dyr och inte 

tillräckligt samhällsekonomiskt lönsam. Trafikverket föreslog istället att en ÅVS 

skulle arbetas fram vilket kommunen gick med på (Trafikverket, 2014).  

Kivik hade problem i form av mycket arbetspendling med bil, mycket tunga 

transporter till och från bland annat musteriet och en hel del säsongsbetonad 

turisttrafik (Trafikverket, 2014). Alternativa lösningar till förbifarten togs fram på 

flera olika platser i och kring orten. Lösningarna varierade kraftigt och blev bland 

annat: förbättrad kommunikation med åkerierna om färdvägar till och från musteriet, 

sänkta hastighetsgränser, bättre parkeringslösningar, fler mötesplatser på smala vägar, 

trafikstyrning av polis vid större evenemang, uträtning av vägar med skarpa kurvor 

och en ny gång och cykelväg mellan Kivik och musteriet (Trafikverket, 2014).  

2.7.2 Grums 

Även Grums väster om Karlstad har genomfört en ÅVS för förbättrad trafiksäkerhet. 

Genom orten passerar både E18 och E45 vilket betyder att det är mycket 

genomfartstrafik (Ekman, Sandström, & Thorén, 2018). Det finns även stora 

industrianläggningar som bidrar till mycket tung trafik. Kommunen har genomfört en 

trafiksäkerhetsanalys utifrån olycksstatistik för att identifiera trafikfarliga platser i 

området. Analysen visade att upphinnandeolyckor, singelolyckor samt olyckor där 

fordon korsar varandras färdväg är de vanligaste. De flesta olyckorna skedde i samband 

med halt väglag, på grund av ouppmärksamma förare och i samband med 

rödljuskörningar (Ekman, et al., 2018).  
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På framförallt de hårt olycksdrabbade platserna genomfördes trafiksäkerhetsåtgärder 

i form av: förlängda räcken mellan väg och cykelbana, fler och förbättrade passager 

för gång- och cykelvägar, ny separat gc-bro parallellt med befintlig smal vägbro, flera 

förbättrade busshållplatser och en planskild trafikplats (Ekman, et al., 2018). 

Kommunen arbetade även vidare i samarbete med olika företag med olika typer av 

informationskampanjer för att öka cykel och kollektivtrafikanvändning. Där 

inkluderades bland annat testresenärer för buss och tåg och ”cykla till jobbet” 

kampanjer där positiva hälsoeffekter lyftes fram. Problem med rödljuskörningar 

motverkades genom ökad övervakning, med skyltar som informerar om regelbrottet 

samt med kunskapsökning av olycksriskerna i lokal media (Ekman, et al., 2018).  
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3 Metod 

3.1 Sammanställning av olycksstatistik 

Olycksstatistik från STRADA undersöktes över tre tätorter. Orterna var Söderfors, 

Björklinge och Örbyhus som alla är av liknande storlek. Statistiken är inte tillgänglig 

för allmänheten eftersom den innehåller känslig information från bland annat 

polisrapporter och vårdpersonal. Informationen som delas i det här examensarbetet 

begränsades till en övergripande bild och gick inte in i större detalj på de specifika 

olyckorna. 

Statistiken ger en tydlig inblick i alla olyckor som skett i de tre orterna mellan åren 

2002–2017. De innehåller kartor över alla olyckors lokalisering, svårighetsgrad, 

skadeläge och typ av olycka. I bifogade tabeller står även beskrivet vad som orsakade 

olyckan, hur den gick till, typ av fordon, väderförhållanden, tid på dygnet, veckodag 

och information om vägavsnittet.  

Statistiken från de olika orterna jämfördes med varandra för att urskilja vad som skett 

på varje plats. Resultatet sammanställdes i en tabell med de komponenter som orsakar 

enskilda olyckor. Ytterligare en tabell gjordes som är en sammanställning av olika 

åtgärder som kan genomföras för ökad trafiksäkerhet. De två tabellerna matchades 

med varandra för att identifiera lämpliga åtgärder till problemen. Arbetets 

litteraturöversikt hade en gemensam nämnare nämligen att åtgärdsförslag baseras 

mycket på lokala förutsättningar. En del av platserna som framgår av statistiken 

granskades via kartor och ortofoton för att komma med åtgärdsförslag sett till 

platsernas fysiska egenskaper.  

3.2 Fallstudie i Söderfors 

3.2.1 Genomgång av olycksstatistik från STRADA 

I det första steget av fallstudien undersöktes olycksstatistiken i Söderfors för att 

identifiera platser som är olycksdrabbade. Platserna som framkom blev besöktes sedan 

och undersöktes på plats genom inventeringar och observationsstudier. 

3.2.2 Inventering 

Inventeringar genomfördes för att kartlägga Söderfors och få bättre lokalkännedom 

kring de lokala problemställningarna. De gjordes både fysiskt på plats och genom att 

se på kartor. Utifrån förstudien, kommunikation med trafikavdelningen på Tierps 

kommun och olycksstatistik från STRADA kunde viktiga platser att besöka lyftas 

fram. Under inventeringen noterades tre huvudområden som framstått som viktiga 

under förstudien, nämligen: gator, hastigheter och passager som beskrivs i tabell 1.  
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Tabell 1. Indelning av huvudområden och problemställningar från inventeringen. 

Huvudområden Problemställningar 

Gator Hur gatunätet hänger ihop och är utformat. Hur de olika 

trafikslagen såsom fotgängare, cyklister och bilister samverkar 

och om funktionerna är uppdelade eller tvingas samsas med 

varandra. 

Hastigheter Vilka hastighetsbegränsningar som finns på vägnätet, vilka 

hastigheter vägarna är lämpliga för och vilken hastighet fordonen 

på vägarna faktiskt håller. Vilka hastighetsdämpande metoder 

finns på vägarna och var de eventuellt behövs. 

Passager Hur passager för fotgängare ser ut på olika platser och om de har 

någonstans att ta vägen efter passagen. Även hur passagerna ser 

ut i olika korsningar där alla typer av trafikslag korsar varandra.  

Efter inventeringen gjordes kartor som markerar de intressanta platserna, både 

överskådliga kartor över hela orten och mer detaljerade på specifika områden. Under 

inventeringen togs även bilder på omgivningarna. 

3.2.3 Observationsstudier 

För att få en bild av hur de specifika platserna fungerar och för att identifiera 

rörelsemönster har två observationsstudier genomförts. En på platsen där Tamms väg 

korsar Ankarströms väg och en vid ICA mot Nygatan och Tierpsvägen. Genom 

observationer kan händelser, beteenden och flöden redovisas. Målet med studien var 

att undersöka beteenden hos bilister, cyklister och fotgängare och se hur de 

samverkar. Liksom under inventeringen observerades samma huvudområden; gator, 

hastigheter och passager (tabell 2).  

Tabell 2. Indelningen av huvudområden med problemställningar som använts under 

observationsstudien 

Huvudområden Problemställningar 

Gator Hur de olika trafikslagen samverkar och hur vägbanan 

utnyttjas. 

Hastigheter Vilken hastighet de passerande fordonen håller. 

Passager Huruvida angivna passager utnyttjas och var fotgängare och 

cyklister tar vägen efter passagerna. 
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I en undersökning gjord av Agarwal, Jain, & Bhawsar (2013) i syfte att öka 

trafiksäkerheten genom studier av vägars underhåll gjordes en checklista som kan 

användas i observationsstudier på ett område. Den innehöll viktiga aspekter inom 

vägunderhåll för alla delar av vägbanan. Den utgick från fyra huvudområden som 

delats upp i beståndsdelar. De fyra områdena var vägbanans skick; sett till gropar eller 

andra skador i vägbanan, vägens utformning; hur siktsträckan ser ut i kurvor eller 

korsningars geometriska utformning, utrustning på vägen; alltså vägmarkeringar och 

trafikljus och andra riskmoment som dålig dränering på vägarna etc. 

Till besöken i Söderfors gjordes egna checklistor utifrån de aspekter som nämns ovan. 

I checklistan ingick karaktärsdrag på de specifika vägarna och angavs om de uppfylldes 

eller inte på platsen. Där ingick beståndsdelar av huvudrubrikerna i tabell 2. Gatans 

utformning delades upp i separat gångväg, delad bil/cykel/gångväg, typ av 

busshållplats och siktsträcka. För hastigheter angavs vilken hastighetsbegränsning 

gatan hade samt eventuella hastighetsdämpande tilltag och för passager angavs 

övergångställen och eventuella mittrefuger. Det är viktigt att dela upp och notera 

gatans befintliga beståndsdelar för att veta vad som kan åtgärdas på platserna. 

Checklistan användes som komplement till studien för att ge struktur på efterarbetet.  

Den första observationsstudien genomfördes på fredag eftermiddag kl 16:00, den 

26/4 2019, vid korsningen Tamms väg och Ankarströms väg. Den andra genomfördes 

på söndag eftermiddag kl 18:00 utanför butiken den 28/4 2019. Varje 

observationsstudie varade 60 minuter. Observationerna gick ut på att anteckna varje 

passerande fordon, cyklist och fotgängare och ange i vilken riktning de rörde sig. 

Detta gav en bild av hur mycket folk och fordon som rör sig på platsen och i vilken 

riktning för att kunna se vilken typ av trafiksäkerhetsåtgärd som blir lämpligast på 

platsen. Anteckningar kring olika uppseendeväckande beteenden gjordes också, 

exempelvis om fotgängare passerade vägbanan utanför övergångställen, fotgängare 

som tvingas promenera på vägbanan, fordon med hög hastighet etc.  

3.3 Sammanställa riktlinjer 

I det här steget av metoden sammanställdes riktlinjer för hur trafiksäkerhetsåtgärder 

lämpligast genomförs i små tätorter. Riktlinjerna bestämdes utifrån för- och nackdelar 

kring olika åtgärder framtagna i litteraturöversikten, befintliga verklighetsbaserade 

exempel och fallstudien i Söderfors genom informationen från olycksstatistiken, 

inventeringen och observationsstudierna. 
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3.4 Applicering av riktlinjer i Söderfors 

Dataunderlaget, inventeringen och observationsstudierna har frambringat vilka 

karaktärsdrag de olycksdrabbade vägarna har. Karaktärsdragen som observerats i 

undersökningarna är användbar information och kan att användas för att lokalisera 

områden som har liknande karaktärsdrag som kan medföra trafiksäkerhetsbrister.  

För att eliminera eventuella olycksrisker kan åtgärdsförslag appliceras i förebyggande 

syfte. För att framställa lämpligast åtgärdsförslag för statiska problem krävs ingen 

omfattande utredning, medan dynamiska situationer är mer komplicerade som kan 

kräva en mer omfattande undersökning för lämpligast åtgärdsförslag.  

Förutom att applicera riktlinjerna på olycksdrabbade platser har även ytterligare tre 

områden i och omkring Söderfors valts ut för säkerhetsåtgärder i förebyggande syfte. 

Resultatet i tidigare avsnitt har frambringat vilka karaktärsdrag de olycksdrabbade 

vägarna har. De tre områdena har liknande egenskaper som de platserna. För att hitta 

platser med liknande karaktär har inventering gjorts på plats samt via Google Maps 

(https://www.google.se/maps) street view karttjänst. Riktlinjernas åtgärdsalternativ 

har sedan tillämpats på dessa områden. Syftet är att undersöka om riktlinjerna kan 

implementeras på platser och tillämpa trafiksäkerhetsåtgärder i förebyggande syfte. 

Illustrationer av åtgärder har gjorts i Autocad. 

3.5 Etiska aspekter 

Examensarbetets arbetsprocess kommer att visa hänsyn till etiska aspekter. 

Olycksstatistiken som examensarbetet fått ta del av innehåller data som inte är 

tillgänglig för allmänheten och för enskilda kan upplevas som känslig. Informationen 

bearbetas på ett sådant sätt att ingen kan identifieras. Vid observationstillfällena togs 

bilder i det offentliga rummet som kommer att ingå i arbetsprocessen. Bilderna togs 

på ett sådant sätt att det omöjliggör att identifiera någon. 
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4 Resultat 

4.1 Sammanställning av olycksstatistik 

STRADA:s olycksstatistik från Söderfors, Björklinge och Örbyhus har delats upp i 

olyckornas grundkomponenter som framgår av tabell 3. För varje olycka som berott 

på någon av faktorerna har en markering gjorts i tabell 3. Vad olyckan orsakats av 

framgår i polisrapporterna som ingår i STRADA. Figur 1 visar all olycksstatistik 

sammanslaget i procentformat. 

Tabell 3. Sammanfattning av olycksstatistik (2002-2017) indelat i olika problemställningar 

Problemställningar Söderfors Björklinge Örbyhus 

Skymd sikt/belysning 1 9 11 

Hög hastighet 5 29 10 

Alkoholpåverkad/trött 1 4 2 

Distraherad/ouppmärksam 

förare 

7 19 19 

Saknar trottoar 1 3 2 

Saknar övergångställe 2 3 3 

Halka/dåligt vägunderhåll 5 17 10 

 

 

Figur 1. Olycksstatistik i pajdiagram uppdelat i problemställningarna för Söderfors, Björklinge och 

Örbyhus sammanslaget. Visar i procentform hur stor andel av olyckorna varje problemställningar har. 
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Från STRADA framgår vilka typer av olyckor som skett på varje ort. Det syns tydligt 

att det inträffat flest olyckor i Björklinge, näst mest i Örbyhus och minst antal olyckor 

i Söderfors. Detta stämmer överens med invånarantal på respektive ort där Björklinge 

har flest invånare och Söderfors minst. I Björklinge var olyckor relaterade till höga 

hastigheter, distraherade eller ouppmärksamma förare och halka eller dåligt 

vägunderhåll de vanligaste olycksorsakerna. Samma trend följer i de övriga orterna 

och dessa tre kategorier är de mest olycksdrabbade även där. Olyckor på grund av hög 

hastighet sticker ut markant i Björklinge jämfört med de andra orterna. I Söderfors 

och Örbyhus är det istället distraherade eller ouppmärksamma förare som sticker ut 

mest i förhållande till andra olyckor i orten. Minst förekommande i alla orter är 

alkoholpåverkade förare och fotgängarolyckor på vägar utan trottoar eller 

övergångsställe. Dessa faktorer finns däremot med som olycksorsaker och är viktiga 

att ta hänsyn till i arbetet med trafiksäkerhetsåtgärder. Olyckorna är jämt fördelade 

över åren 2002-2017 och det går inte att urskilja avvikningar. 

4.2 Inventering i Söderfors 

Inför inventeringen lokaliserades platser i Söderfors där de flesta olyckorna i orten 

hade skett. Totalt har det hänt 14 olyckor av olika typer och svårighetsgrader i 

Söderfors mellan åren 2002–2017. De vanligaste olycksorsakerna var distraherade 

eller ouppmärksamma förare samt olyckor på grund av höga hastigheter och halka 

eller dåligt vägunderhåll. Flera av olyckorna hade skett på ungefär samma gator och 

platser. Figur 2 ger en överblick över Söderfors vägnät och visar de två platserna där 

de allra flesta olyckorna har skett. De två mest utsatta platserna är Tamms väg och 

Ankarströms väg i område 1, samt Tierpsvägen, Nygatan och butiksparkeringen i 

område 2. Område 1 karaktäriseras övergripande av långa och raka vägar som leder 

till höga hastigheter med mycket fotgängar- och cykeltrafik. Det är även förhållandevis 

skymd sikt längs Tamms väg. Område 2 har mycket fotgängartrafik utan lämpliga 

trottoarer eller sammanhängande gångvägar. Både Tierpsvägen och butiksparkeringen 

är onödigt breda vilket leder till höga hastigheter.  

Av statistiken i STRADA framgick att majoriteten av olyckorna som skett i Söderfors 

var under helgdagar inklusive fredagar. 8 av totalt 14 olyckor har skett under lördagar, 

söndagar och fredagar där majoriteten är fördelade under eftermiddagarna. Sett till 

årstider är olyckorna jämt fördelade. Sju olyckor har skett från maj till september och 

resterande sju har skett under vintermånaderna från december till februari. För övriga 

månader finns inga rapporterade olyckor. Alla olyckor under vintermånaderna 

förutom två har skett under väderförhållanden med snö och is på vägbanan vilket kan 

ha påverkat olyckorna. Bilister får längre bromssträckor och svårare att hålla kontroll 

över bilen vid halt väglag vilket innebär att olyckor kan ske i större utsträckning om 

bilister inte kör försiktigt. Sett till fördelningen av olyckorna över åren går det inte 

att urskilja avvikningar.  
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Figur 2. Övergripande bild av Söderfors vägnät som visar var majoriteten av olyckorna har skett.  

Källa: Ortofoto © Lantmäteriet (2019). 

 

Inventeringen gav en övergripande bild av Söderfors struktur sett till de tre punkterna 

gator, hastigheter och passager som beskrivs mer utförligt i metoden. Resultatet 

sammanfattas i tabell 4.  

Tabell 4. En övergripande beskrivning av huvudområdena i Söderfors. 

Huvudområden Beskrivning 

Gator Gatunätet i Söderfors är mestadels väl sammanhängande. Över 

älven har fordon däremot endast en passage, nämligen väg 292. 

Resterande passager är avstängda för fordonstrafik men får 

passeras av fotgängare och cyklister. De flesta gatorna saknar 

trottoarer och fotgängare får i regel samsas med övriga trafikanter 

i orten. 
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Hastigheter Figur 3 visar hastighetsbegränsningarna på vägnätet i Söderfors. 

Det framgår från den att de centrala delarna har mestadels en 

begränsning på 30 km/h medan övriga vägar i tätorten är 

begränsade till 50 km/h. 

 

Passager Söderfors har förhållandevis få övergångsställen och eftersom det 

dessutom saknas trottoarer på många platser har de inte heller 

någon stans att ta vägen efter passage av väg. Övergångsställena är 

markerade med skyltar och vägmarkeringar. Det finns inga 

övergångsställen med refuger. I de centrala delarna är det 

mestadels korsningar där högerregeln gäller och längs de större 

huvudlederna har anslutande vägarna väjningsplikt eller stopplikt. 

 

 

Figur 3. Visar hastighetsbegränsningarna på vägnätet i Söderfors. Källa: Trafikverket (2016). 

4.3 Observationsstudier i Söderfors 

Observationsstudier har genomförts på två olika platser (se figur 2) i Söderfors 

uppdelat i totalt sju fokusområden. Den första studien genomfördes i omgivningen 

kring korsningen Tamms väg och Ankarströms väg som delades upp i tre 

fokusområden (figur 4). Den andra observationsstudien genomfördes kring 

korsningen Nygatan och Tierpsvägen, inklusive parkeringen utanför matbutiken. 

Studien delades upp i 4 fokusområden, 4–7 (figur 5). 

På de olika platserna gick det att urskilja flera skillnader och likheter mellan de olika 

gatorna. Av studierna noterades att på platser utan genomförda 

trafiksäkerhetsåtgärder hölls betydligt högre hastigheter. På platser utan separata 

gångvägar samsades fotgängare och cyklister på samma vägbana som bilarna.  
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Figur 4. Observationsområden, 1-3. Källa: Ortofoto © Lantmäteriet (2019). 

 

Figur 5. Observationsområden, 4-7. Källa: Ortofoto © Lantmäteriet (2019).  
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Inför observationsstudierna användes en tabell likt den i studien av Agarwal et al. 

(2013) som var till för att utvärdera de olika gatorna och dela upp dem i dess 

beståndsdelar (tabell 5). Tabellen är uppdelad i de olika sifferkombinationerna som 

visas i figur 4 och 5. Område 1–2 är Tamms väg, område 3 Ankarströmms väg, 

område 4 Nygatan, område 5 Tierpsvägen, område 6 Claes Grills väg och område 7 

butiksparkeringen. Område 7 är inte med i tabellen eftersom det är en parkeringsplats 

med egna förutsättningar. 

Tabell 5. Utvärdering av de olika områdena som observerats. Uppdelat i beståndsdelar. Markering med 

x innebär att beståndsdelen uppfylls.  

Vägsträcka Område 

1–2 

Område 

3 

Område 

4 

Område 5 Område 6 

Separat gångväg x    x 

Delad 

bil/cykel/gångväg 

 x x x  

Timglasbusshållplats x    x 

Hastighetsbegränsning 

50km/h 

 x x x x 

Hastighetsbegränsning 

30km/h 

x     

Hastighetsdämpande 

tilltag 

x    x 

Övergångställe 

(obevakat) 

   x  

Mittrefug      

God sikt   x x x 

4.3.1 Område 1–2, Tamms väg 

Gatan användes främst som genomfartsväg av bilar och fotgängare som passerade 

platsen. Fotgängarna höll sig på trottoaren som finns längs hela gatan och bilarna på 

körbanan, flera bilar anslöt sig från Ankarströmms väg (område 3). Det fanns även en 

del anslutande villauppfarter och parkeringar till lägenheterna längs gatan som måste 

korsa trottoaren som är nedsänkt vid anslutningarna. Område 1 var rak och 

förhållandevis god sikt vilket gjorde att många körde fort denna sträcka (figur 6). 

Fordonen saktade sedan in vid passagen av område 2 där det finns en 

timglasbusshållplats (figur 7). Många barn passerade eftersom det finns en skola i 

närheten. 
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Figur 6. Tamms väg.                                          Figur 7. Timglasbusshållplatsen på Tamms väg.   

4.3.2 Område 3, Ankarströmms väg  

Flera bilar som anslöt och svängde av i korsningen till Tamms väg. Ankarströmms väg 

har väjningsplikt från båda hållen in i korsningen vilket följdes av alla iakttagna bilister. 

Korsningen gav ett intryck av att bilarna hade företräde och de flesta fotgängare 

väntade ut bilarna. På gatan(figur 8) fanns ingen separat trottoar utan fotgängarna höll 

sig till kanterna av vägbanan.  

 

Figur 8. Ankarströmms väg i riktning mot Tamms väg. 

 

4.3.3 Område 4, Nygatan 

Majoriteten som kom körandes på Nygatan skulle mot Tierp och svängde in på 

Tierpsvägen från båda hållen. Vissa kom körandes i hög hastighet med och var tvungna 

att sakta in för att svänga i korsningen. Nygatan har väjningsplikt från båda hållen. 

Sikten är god från alla körriktningar vilket gjorde att flera tog svängen snabbt. Flera 

fotgängare passerade även vägen vid korsningen. Det fanns bara ett övergångställe i 

anslutning till korsningen, nämligen det över Tierpsvägen. Det var inte 
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sammankopplat med några gångvägar (figur 9). Fotgängare passerade däremot på flera 

ställen vilket bilisterna tog hänsyn till och släppte fram dem. 

 

Figur 9. Bild tagen från butiksparkeringen mot korsningen Nygatan/ Tierpsvägen. 

4.3.4 Område 5, Tierpsvägen och område 6, Claes Grills väg 

De flesta körde rakt fram i korsningen eller svängde in mot butiken på Nygatan. På 

Claes Grills väg fanns en timglasbusshållplats som fick bilister att hålla nere 

hastigheten genom korsningen. Claes Grills väg (område 6) syns bortom korsningen i 

figur 11. Tierpsvägen är däremot väldigt bred trots att hastighetsbegränsningen är 50 

km/h, vilket märktes i bilarnas val av hastighet. Detta syns i figur 10. Längs 

Tierpsvägen fanns ingen trottoar. Flera fotgängare gick längs vägkanten på 

Tierpsvägen under observationen. Övergångstället är också väldigt långt (figur 11). 

  

 

  

Figur 10. Tierpsvägen i riktning mot 

Söderfors. 

Figur 11. Tierpsvägen vid korsningen med 

Nygatan. 



 

 
25 

4.3.5 Område 7, butiksparkeringen 

Butiksparkeringen hade en bred yta i mitten med parkeringsrutor utritade längs alla 

kanter (figur 12). Här fick fotgängare och bilar samsas med varandra i mitten. 

Parkeringen är avlång med god sikt. Vissa bilar körde fort genom parkeringen ut på 

Nygatan. Längs parkeringens långsida fanns en restaurang med en gräsmatta mot 

parkeringen. 

 

 
Figur 12. Butiksparkeringen. 

 

4.4 Riktlinjer för trafiksäkra småstäder 

De framkomna riktlinjerna grundar sig på tidigare avsnitt och är resultatet av 

genomgången av litteratur, befintliga verklighetsbaserade exempel samt fallstudien i 

Söderfors från inventeringen, observationsstudierna och sammanställningen av 

olycksstatistiken från de olika tätorterna. Riktlinjerna kan användas av kommuner för 

att utforma en trafiksäker småstadsmiljö eller genomföra trafiksäkerhetsåtgärder i 

småstäder. De blir ett komplement till Trafikverkets framtagna TRAST (2015) där 

det finns riktlinjer för ökad trafiksäkerhet främst riktad mot större tätorter. 

Riktlinjerna presenteras i figur 13–17. Figur 13 visar riktlinjer för arbetsprocessen 

och figur 14–17 är de olika huvudområdena med problemställningar och 

åtgärdsalternativ.  
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Figur 13. Riktlinjer för arbetsprocessen. 
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4.4.1 Gator 

Vägar där det förekommer mycket biltrafik samt fotgängartrafik bör utformas med 

separat gångbana som är upphöjd från vägbanan. På platser där det är mycket biltrafik 

eller där fordonen färdas i hög hastighet bör det placeras räcken mellan kör och 

gångbanan. Fotgängares gångnät bör vara utformat för optimal möjlig användning. De 

bör vara sammanhängande, nära till målpunkter, rätt bredd och hänga väl ihop med 

övergångsställen för att fotgängare ska slippa gena över körbanan.  

Framförallt problem med dålig sikt framgick som ett vanligt problem av statistiken. 

Det inkluderar även bilister som inte ser fotgängare och cyklister på grund av dålig 

belysning på platsen vilket gör att siktsträckan blir begränsad i mörker. Förbättrad 

siktsträcka genomfördes bland annat av Kivik (Trafikverket, 2014) genom uträtning 

av vägar med skarpa kurvor. För att säkra sikten omkring busshållplatser har 

utformningen stor betydelse. Timglasbusshållplatser som SKL (2009) presenterar är 

de säkraste ur resenärernas perspektiv eftersom inga bilar kan passera bussen när den 

släpper av passagerare. Fotgängare har en tendens att gå över vägen framför eller 

bakom bussen i samband med avstigning vilket kan leda till olyckor när bilar passerar 

en stillastående buss. I figur 14 illustreras problemställningar och åtgärdsalternativ 

som berör gatans utformning. 
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Figur 14. Riktlinjer för åtgärdsalternativ i huvudområdet “gatans utformning”. 
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4.4.2 Hastigheter 

Inom riktlinjerna för hastigheter (figur 15) ingår både vägnätets 

hastighetsbegränsningar samt eventuella hastighetsdämpande åtgärder. Den gällande 

hastighetsbegränsningen stämmer inte alltid överens med den faktiska hastigheten som 

fordon håller på en vägsträcka. Som Vadeby och Forsman (2018) kommer fram till i 

sin studie sänks medelhastigheten på en vägsträcka vid sänkning av 

hastighetsbegränsningen även om fordonen kör för fort. För att ytterligare reglera den 

faktiska hastigheten har vägens utformning en betydande roll, exempelvis vägbredd, 

enligt SKL (2009) och NATCO (2013), samt olika typer av farthinder. På vägar med 

busslinjetrafik är enligt Region Uppsala (2018) vägkuddar den lämpligaste varianten 

eftersom den inte orsakar yrkesskador för förarna.  
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Figur 15. Riktlinjer för åtgärdsalternativ inom huvudområdet “hastigheter”. 
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4.4.3 Passager 

På platser där många fotgängare behöver korsa bilvägen är det lämpligt att ha 

markerade övergångsställen som hänger ihop med gångvägnätet runt omkring. 

Övergångsställen ger enligt lag fotgängare och cyklister företräde framför biltrafiken 

(SFS, 1998:1276, kap. 3, 61 §). För att öka säkerheten för framförallt äldre och barn, 

som ofta tenderar att endast se till en körriktning i taget när de passerar, är det 

lämpligt att utforma övergångställen med refuger i mitten (Trafikverket, 2012). Det 

är en säkerhetsdetalj för att dela upp passagen i två delar för fotgängaren. Främst äldre 

tenderar att endast se till ena sidan av vägbanan i tagen vid en passage över vägen 

(Dommes et al., 2014). Problemställningar och åtgärdsalternativ som berör passager 

åskådliggöras i figur 16. 

 

Figur 16. Riktlinjer för åtgärdsalternativ inom huvudområdet “passager”. 
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4.4.4 Beteendeförändringar 

Mobility management och nudging är främst metoder som används för att folk ska 

överväga andra alternativ till att köra bil. Det kan göras med information, kampanjer 

och reklam där alternativen framställs (Toulson och Mattsson, 2018). Denna metod 

med information till allmänheten kan även användas för att motverka alkohol och 

trötthet i trafiken, men även för att nå fram till distraherade och ouppmärksamma 

förare. Det kan vara i form av reklamkampanjer eller under körkortsutbildningen där 

faror och konsekvenser med denna typ av beteenden i trafiken framhävs. Figur 17 

belyser problemställningar och åtgärdsalternativ som behandlar 

beteendeförändringar. 

 

Figur 17. Riktlinjer för åtgärdsalternativ inom huvudområdet ”beteendeförändringar”. 

4.5 Tillämpning i Söderfors 

De framarbetade riktlinjerna tillämpas på Söderfors tätort i de olika fokusområdena 

som framgick under inventeringen och observationsstudierna. Riktlinjerna har även 

applicerats på ytterligare tre områden i och i närheten av Söderfors där det inte har 

skett olyckor som men som har liknande karaktärsdrag som områdena med 

problemställningar. Dessa tre platser är två delar av Gävlevägen samt en plats på 

Nygatan. 
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4.5.1 Område 1, Tamms väg 

Problemställning: Område 1 består av en lång och rak väg (figur 18), vilket leder 

till hög hastighet. Förhållandevis även dålig sikt mot flera villauppfarter som syns till 

höger i figur 19. Här framgick det att olyckor med cyklister och fotgängare var den 

vanligaste olycksorsaken vilket berodde på hög hastighet i kombination med dålig sikt 

och bristande utformning av gatan. Gatans utformning har redan förbättrats med en 

separat trottoar för fotgängare (vänster i figur 19). Problem med hög hastighet och 

förhållandevis skymd sikt återstår däremot fortfarande.  

 
Figur 18. Område 1. Översiktlig bild av Tamms väg. Källa: Ortofoto  © Lantmäteriet (2019) 

                                    
Figur 19. Område 1. Bild från marknivå på Tamms väg. 
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Åtgärdsförslag: Sänkt hastighetsbegränsning från 50 km/h till 30 km/h. Ett 

fartgupp i mitten av sträckan för att det inte ska vara någon ide för bilister att öka 

farten kraftigt från avsmalningen i område 2. Gupptypen blir lämpligast en vägkudde, 

alltså en upphöjning i körbanans mitt som bussar kan passera över utan stötar, medan 

personbilar måste sakta ned. Denna är lämplig eftersom det förekommer 

busslinjetrafik på gatan. Åtgärdsförslaget illustreras i figur 20. 

 

          Figur 20. Illustration, vägkudde och hastighetsbegränsning. 

4.5.2 Område 2–3, Tamms väg och Ankarströmms väg 

Problemställning: På den här platsen har det redan genomförts två 

trafiksäkerhetsåtgärder, nämligen en timglasbusshållplats och ett övergångställe. 

Tidigare fanns det problem med passager av fotgängare och cyklister över Tamms väg 

från Ankarströmms väg som syns till höger och vänster i foten av figur 21. Det var 

mycket fotgängartrafik i kombination med mycket biltrafik. Samt en busshållplats 

med flertalet avstigande passagerare. Tidigare utformning av gatan från 2010 visas i 

figur 21. 

 

          Figur 21. Visar Tamms väg innan åtgärderna implementeras. Källa: Google Maps, (2010). 



 

 
35 

Åtgärdsförslag: åtgärden blev att bygga en timglasbusshållplats i område 2 för 

ökad säkerhet för avstigande och väntande passagerare, men som även fungerar för 

hastighetsdämpning av passerande fordon när det inte står någon buss inne. Det 

byggdes även ett övergångställe i anslutning till hållplatsen mot korsningen som 

används av förbipasserande men även av de som kliver av bussen. Figur 22 visar hur 

utformningen av gatan ser ut i dagsläget. 

 

          Figur 22. Visar hur utformningen på Tamms väg blev efter implementering av åtgärderna. 

4.5.3 Område 4, Nygatan 

Problemställning: Fotgängare som ska till butiken har ingenstans att ta vägen och 

måste gå på bilvägen om de inte vill korsa gräsmattan som syns till höger i figur 23. 

Övergångsstället till vänster korsar Tierpsvägen och används av de fotgängare som ska 

fortsätta på Nygatan. Parkeringsytan bakom gräsmattan är parkeringen till butiken 

och pizzerian vilka är två viktiga målpunkter för många fotgängare. 

 

          Figur 23. Visar bristande gångnät på Nygatan. 
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Åtgärdsförslag: Trottoar längs Nygatan till butiksparkeringen som ansluter till 

övergångsstället på Tierpsvägen. Detta illustreras i figur 24. 

 

Figur 24. Illustrationsförslag för att åtgärda det osammanhängande gångnätet på Nygatan. 

4.5.4 Område 5, Tierpsvägen 

Problemställning: Övergångsstället är långt utan uppdelande refuger och ansluter 

inte till några gångvägar på någon av sidorna. Bilvägen är väldigt bred för att vara en 

50 km/h-väg. Mycket fotgängare som promenerar på vägkanten. Figur 25 visar 

Tierpsvägen i riktning in mot Söderfors. Figur 26 visar övergångsstället på 

Tierpsvägen. 

 

         Figur 25. Tierpsvägen, för bred väg sett till vägens hastighetsbegränsning. 



 

 
37 

 

          Figur 26. Tierpsvägen, långt övergångställe som saknar refuger. 

Åtgärdsförslag: Anpassning av övergångsstället för att hjälpa passage för framförallt 

äldre och barn med refug i mitten för att dela upp övergången. Övergången med refug 

illustreras i figur 27. Avsmalning av Tierpsvägen för bilister ska hålla 

hastighetsbegränsningen som förblir 50 km/h. Trottoar alternativt en separat gång 

och cykelväg längs vägen på sidan mot butiken där de flesta fotgängare väljer att 

promenera. Detta illustreras i figur 28. 

 

Figur 27. Illustration av åtgärdsförslag. Mittrefug som delar ut det långa övergångsstället i kortare 

sektioner.

 

Figur 28. Illustration av åtgärdsförslag. Avsmalning av körbana samt trafikseparering. 
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4.5.5 Område 6, Claes Grills väg 

Område 6 har redan en implementerad säkerhetslösning nämligen en 

timglasbusshållplats med ett övergångsställe (figur 29) och behöver inga ytterligare 

åtgärder. Detta är en lämplig lösning eftersom vägen inte är speciellt tungt 

trafikbelastad och den ökar säkerheten för bussresenärer. Den bidrar även med att 

sänka fordonshastigheterna på grund av dess trånga passage vilket märks av även i 

korsningen med Nygatan. 

 

Figur 29. Claes Grills väg, timglasbusshållplats. 

4.5.6 Område 7, butiksparkeringen 

Problemställning: Stor öppen yta vilket gör att bilister kör fort inne på 

parkeringsområdet. Ingenstans för fotgängare att ta vägen. Målpunkter finns längst in 

på parkeringen, nämligen huvudbutiken (längs bort i figur 30) samt en pizzeria (till 

höger i figuren). Bilarnas infart finns åt motsatt håll från bildens riktning. De flesta 

fotgängare kommer från Tierpsvägen till vänster i figur 30 och från samma infart som 

bilisterna. 

 

Figur 30. Butiksparkeringen och målområdet längre fram i område 7. 
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Åtgärdsförslag: Inskjutning av parkeringsrutorna mot mitten för att smalna av 

ytan i mitten och ge fotgängare plats att promenera framför parkeringsrutorna. En 

översikt uppifrån illustreras i figur 31. 

 

Figur 31. Illustrerar åtgärdsförslagen för butiksparkeringen. 

4.5.7 Applicering av riktlinjer i förebyggande syfte 

Nedan appliceras riktlinjerna på ytterligare tre områden i och i närheten av Söderfors 

där det inte har skett olyckor som men som har liknande karaktärsdrag som områdena 

med problemställningar. De anses därför vara riskområden och i behov av olika 

åtgärder. Dessa tre platser är två delar av Gävlevägen (tabell 6, och Gävlevägen 2, 

tabell 7) samt en plats på Nygatan (tabell 8). 
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Tabell 6. Problemställningar och åtgärdsförslag på Gävlevägen. 

 

 

 

 

 

Område Problemställningar Åtgärdsförslag 

Gävlevägen  Gatans utformning visas i 

bilden där det går att se att 

den inte är trafikseparerat, 

saknar gångvägar och har 

skymd sikt (vegetation). 

Passager finns ej. Sett till 

hastigheter är gatan en 

lång och rak lokalgata 

vilket orsakar risker för 

höga hastigheter. 

Hastighetsbegränsningen 

är 30 km/h. 

 

 

 

Gävlevägen, avsaknad av trafikseparering. 

 

 

Gatans 

utformning 

Implementera upphöjd trottoar för 

trafikseparering, samt gallring och 

rensning av vegetation för förbättrad 

sikt.  

 

Passager Finns ej tillräckligt behov. 

Hastigheter Applicera ett cirkelgupp som 

hastighetsdämpande åtgärd eftersom 

gatan är en lokalgata utan busstrafik. 

Hastighetsbegränsningen behöver inte 

ändras eftersom den redan är låg. 



 

 
41 

Tabell 7. Problemställningar och åtgärdsförslag på Gävlevägen 2. 

 

Område Problemställningar Åtgärdsförslag 

Gävlevägen  Gatans utformning syns i 

bilden och saknar 

trafikseparerade gångvägar 

samt har skymd sikt på 

grund av vegetation. 

Passager finns ej. 

Hastighetsbegränsningen 

är 70 km/h och vägen är 

smal och krokig. 

 

 

 

 

 

Gävlevägen, skymd sikt på grund av kurva och vegetation. 

 

Gatans 

utformning 

Ej behov av separat gångväg eftersom 

det är långt ifrån målpunkter och inte 

tillräckligt underlag för 

fotgängartrafik. Gallring och rensning 

av vegetation vid vägkanten, främst 

vid kurvans hörn till höger i bilden, 

för förbättrad sikt. För ytterligare 

förbättring av siktsträckan kan det 

kurviga partiet av vägen rätas ut.  

Passager Finns ej behov.  

Hastigheter Hastighetsreglering är inte nödvändig. 

En landsväg som är utom tätbebyggt 

område har lämplig 

hastighetsbegränsning på 70 km/h. 

Vägen är förhållandevis krokig vilket 

håller nere fordonshastigheterna. 
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Tabell 8. Problemställningar och åtgärdsförslag på Nygatan. 

Område Problemställningar Åtgärdsförslag 

Nygatan Gatans utformning: 

skymd sikt på grund av 

byggnader som 

skymmer åt båda hållen 

i korsningen (a). (b) 

visar korsningen från 

Storgatans perspektiv 

med Nygatan till höger 

mellan husen. Sikten är 

mycket skymd. 

Passager finns ej och 

hastighetsbegränsninge

n är 30 km/h.  

 

 

 

(a) Nygatan, skymd sikt på grund av 

huskroppar.  

 

(b) Nygatan in mellan husen till höger. Skymd 

sikt på grund av huskroppar. 

Gatans 

utformning 

Applicering av vägspeglar för 

ökad sikt runt huskropparna. 

Passager Observationsstudie krävs för att 

avgöra den mängd fotgängare som 

passerar vägen och om ett 

övergångställe är nödvändigt. 

Hastigheter Hastigheten 30 km/h är lämplig på 

grund av vägens placering tätt 

intill byggnaderna och skymd sikt. 

 



 

 
43 

5 Diskussion 

Trafiksäkerhet är ett ämne som behandlats av många forskare. Genom 

litteraturöversikten har det framkommit underlag hur trafiksäkerhet har 

implementerats på andra platser. För att besvara examensarbetets första frågeställning 

har handböcker som bland annat TRAST (2015) och SKL (2009) studerats och delats 

upp till specifika åtgärdsförslag. Även exempel från platser där det redan genomförts 

åtgärder som i Kivik (Trafikverket, 2014) och Grums (Ekman, 2018) har det också 

hämtats underlag från. Utöver detta har flera vetenskapliga artiklar använts för 

forskningsunderlag inom området.  

Genom olycksstatistik, litteraturöversikt, inventeringar och observationer har det 

framgått vilka trafikrelaterade olyckor som sker i Söderfors samt underlag hur dessa 

olyckor kan förhindras. Litteraturöversikten och olycksstatistiken har givit en grund 

för våra riktlinjer som kan appliceras på små tätorter. 

På lokal nivå i mindre tätorter kan det finnas brist på kompetens och riktlinjer för hur 

trafikrelaterade olyckor ska bearbetas. Därför är det viktigt att det finns generella 

riktlinjer att inhämta som är baserad på kunskap och praktiska tillämpningar från 

tidigare beprövade studier. Riktlinjerna som arbetats fram kan användas av kommuner 

med mindre tätorter vid; datasammanställning inventeringar, observationsstudier för 

att framställa åtgärdsförslag. De syftar till att kunna användas genom hela 

arbetsprocessen. Riktlinjernas fyra kategorier är indelade för att täcka de viktigaste 

faktorerna i trafikmiljön vilket inkluderar; gators utformning, hastigheter, passager 

och beteendeförändringar. Studien har främst fokus på hastigheter och 

fotgängarsäkerhet eftersom olycksstatistiken visar att de områdena är utsatta, se tabell 

3. Vid observationerna i Söderfors styrkts detta när det noterades tydliga brister i den 

fysiska miljön som hade kopplingar till risker för fotgängare, exempelvis avsaknad av 

trottoarer och övergångsställen som resulterar i ett osammanhängande gångnät. Sett 

till hastigheter noterades brist på hastighetsdämpande åtgärder. Riktlinjer är 

utformade på ett generellt sett och anpassning till de lokala förutsättningarna måste 

tas till hänsyn. Riktlinjerna kan användas enskilt eller för att komplettera varandra. 

Det finns mycket som kan genomföras för vidare forskning, bland annat mer 

djupgående studier i de enskilda komponenterna som ligger till grund för olyckor. 

Det går även att undersöka fler typer av åtgärder. 

5.1 Granskning av olycksstatistik 

För att komma med åtgärdsförslag för att förhindra olyckor är det viktigt att ta reda 

på vad som ger upphov till olyckorna. Granskningen av olycksstatistiken hjälpte att få 

fram vilka typer av trafikrelaterade olyckor som sker och vilka de bakomliggande 

orsakerna till olyckorna är. Olycksstatistiken i studien är tagen från tre mindre 
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tätorter i Regionen Uppsala. Storleken på tätorterna var snarlika till dess yta och 

invånarantal för att få ett likvärdigt underlag.  

Resultatet av sammanställningen av olycksstatistiken visar att det finns likheter i de 

bakomliggande faktorerna till att olyckor sker. De två mest påtagliga faktorerna är; 

för hög hastighet och distraherade förare/ouppmärksam. De tätorter som granskats 

är Söderfors, Björklinge och Örbyhus. Resultatet hade troligtvis blivit likvärdigt ifall 

dataunderlaget hade bestått av fler eller andra tätorter, eftersom det var tydliga 

kopplingar i data mellan orterna. 

5.2 Inventering och observationsstudie som metod 

Det är viktigt att se till de lokala förutsättningarna i arbetet med att ta fram 

trafiksäkerhetsåtgärder i en tätort (Trafikverket, 2015). Det har därför genomförts 

inventeringar på de platser som framgick som mest olycksdrabbade av statistiken. 

Inventeringen gav övergripande lokalkännedom i Söderfors och underlag till 

framställning av kartor. Det är viktigt att identifiera områden för att få en djupare 

förståelse för det geografiska mönstret och varför olyckor sker på de specifika 

platserna (Hu et al., 2018). 

Vid observationsstudierna som utfördes på de specifika platserna användes checklistor 

med inspiration från Agarwal et al. (2013). Detta gav en bra struktur på arbetet och 

säkerhetsställer att inget nödvändigt för studien missades vid observationerna. 

Vid inventeringen och observationen undersöktes det hur de olika trafikslagen 

samverkar och hur vägbanan utnyttjas samt observera hur de passerande fordonen 

håller hastigheten. Även hur passager nyttjas av fotgängare och cyklister samt vart de 

tar vägen efter passagen. Det fanns mycket brister, bland annat bilister med hög 

hastighet och avsaknaden av gångvägar för fotgängare var vanligt förekommande. Det 

fanns även brist av passager över bilvägarna. Examensarbetet grundar sig på två 

observationsstudier vilket resulterar till en översiktlig bild av nuläget, men för att 

säkerhetsställa en mer ingående slutsats vid en nulägesanalys krävs det mer omfattande 

observationstillfällen. Observationsstudierna genomfördes på eftermiddagar och 

helgdagar eftersom dessa tidpunkter var vanligt förekommande i olycksstatistiken. 

Väderlek och tidpunkt kan ha betydande effekt på hur mycket folk som var i rörelse 

och därmed påverkar resultatet. När studien genomfördes var det soligt och varmt 

ute vilket kan bidragit till att det var folk i rörelse. Hade studien genomförts under 

sämre väderlek hade det troligtvis blivit ett mindre omfattande underlag.  
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Olycksstatistiken från de tre små tätorterna ger en fingervisning över vad som behöver 

undersökas noggrannare och vilken typ av litteratur som skulle studeras för att 

inhämta fakta från tidigare studier. Det resultat som utarbetats i examensarbetet har 

således stor påverkan från olycksstatistiken. I olycksstatistiken framgår det att de 

främsta orsakerna till trafikrelaterade olyckor är hastigheter och ouppmärksamma 

förare. 

Dai och Jaworski (2016) föreslår att implementera tekniska åtgärder som separerar 

fordon och grångtrafikanter, för att minska gångtrafikanternas exponering från 

fordonen. I observationsstudien noterades bristfälliga trafikseparerade åtgärder på de 

mest olycksdrabbade vägarna i Söderfors. Åtgärdsalternativen som åsyftar till 

trafikseparering mellan fordonsförare och gångtrafikanterna återfinns i 

examensarbetets riktlinjer. Åtgärdsalternativen har inhämtat inspiration till 

åtgärdsförslag som återfinns i Dai och Jaworski (2016), till exempel förhöjda 

trottoarer. Under observationsstudien uppfattades det att gångnätet hade brister och 

inte var sammanhängande vilket kan leda till en ökning av att invånare går längst med 

vägen och blir exponerade för fordon. NATCO (2013) påpekar att ett 

sammanhängande gångnät är viktigt för säkerhet för gångtrafikanter. Trafikseparering 

och ett sammanhängande gångnät minskar exponeringen för fotgängare och fordon, 

vilket bidrar till att gångtrafikanter separeras från ouppmärksammare förare och risker 

elimineras. 

Under observationsstudien noterades det att Tierpsvägen var bredd i förhållande till 

sin hastighetsbegränsning. Vilket kan bidra till höga hastigheter. Det framgår i 

olycksstatistiken att Tierpsvägen är en av de mest olycksdrabbade vägarna i Söderfors. 

Enligt SKL (2009) påverkar vägbredden vilken hastighet fordonen håller. För att 

minska olycksrisken och sänka hastigheterna framgår det åtgärdsalternativ i 

examensarbetes riktlinjer som syftar till att smalna av vägen och således sänker 

hastigheterna. 

Tamms väg var lång och rak vilket ledde till höga hastigheter. Eftersom det var mycket 

fotgängare på platsen ansågs 50 km/h vara en för hög hastighet och hastigheten 

föreslås sänkas till 30 km/h. Enligt Vadeby & Forsman, (2018) så sänks den totala 

medelhastigheten på vägen vid en hastighetssänkning även om bilisterna fortfarande 

kör för fort. I kombination med fartgupp som är en effektiv hastighetsdämpande 

åtgärd enligt Antic et al. (2013) regleras hastigheten ytterligare på den här vägsträckan 

5.3 Sammanställning och tillämpning av riktlinjer 

Vid sammanställningen av riktlinjerna användes samma problemställningar från tabell 

3 vid jämförelsen av olycksstatistiken från de olika tätorterna. Problemställningarna 

matchades sedan med framkomna åtgärdsförslag. Dessa åtgärdsförslag är samlade 

under fyra huvudrubriker som är våra framtagna riktlinjer.  Denna tydliga struktur 
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med uppdelade beståndsdelar av både olycksorsaker och åtgärder gjorde det 

okomplicerat att applicera dessa på tillämpningen i Söderfors. Åtgärdsförslagen som 

finns i riktlinjerna har sin grund i den största aktören inom ämnet; trafikverket, samt 

inspiration och fakta från tidigare studier. Åtgärdsalternativen är därmed väl 

framtagna och beprövade. 

Resultatet med de föreslagna riktlinjerna är generella lösningar och syftar till att ge 

kommuner vägledning vid arbete med trafiksäkerhet. Trafikverkets handbok TRAST 

innehåller dokument och guider för trafikproblem (Trafikverket, 2015). De 

framtagna riktlinjerna kan komplettera TRAST på ett nyanserat och lättläst sätt i ett 

flödesschema. Riktlinjerna har även fördelen att det är fokuserat på mindre tätorter 

som tidigare har saknat konkreta åtgärdsförslag till sina problem. Studien syftar till att 

minska antalet olyckor i mindre tätorter och därmed komma närmare trafikverkets 

nollvision. Likt Thulin (1998) visar sammanställningen av olycksstatistiken att det 

finns ett fortsatt forskningsbehov inom hastighetsfrågor och MM-åtgärder i små 

tätorter för att få kontroll över den nuvarande trafiksituationen. För vidare forskning 

och studier inom området behövs fler och mer genomgripande fallstudier där ett 

större antal av observationsstudier genomförs. För att få ett helhetsgrepp som täcker 

hela året bör observationsstudierna vara utspridda under olika årstider och tidpunkter. 

Eftersom vintertid med snö och is ändrar förutsättningarna för hur trafikanter beter 

sig. För ökad noggrannhet kan tekniska verktyg såsom laserinstrument för 

hastighetsmätning och andra olika verktyg för trafikmätning användas. 
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6 Slutsats 

Små tätorter har inte samma förutsättningar som större tätorter när det kommer till 

trafiksäkerhet. Det finns mer forskning och underlag för de större tätorterna. Små 

tätorter kräver istället mindre åtgärder i det lokala vägnätet, vilket kan vara 

förbättrade gångnät, förbättrade passager för fotgängare, olika hastighetsdämpande 

åtgärder som fartgupp, smala vägar etc.  

Majoriteten av trafikolyckorna i Söderfors var kopplade till för höga hastigheter och 

distraherade/ouppmärksamma förare. För en förbättring av trafiksäkerhetsåtgärder 

och generella trafiklösningar har vi bearbetat fram riktlinjer som är indelat i fyra 

kategorier; gator, hastigheter, passager och beteendeförändringar. Vi har sedan 

applicerat riktlinjerna på befintliga problem och parat ihop problemställningar och 

åtgärdsförslag utifrån riktlinjerna. Exempel på hastighetsdämpande åtgärder var 

fartgupp, sänkta hastighetsbegränsningar, ökad övervakning, smala vägar och skyltar 

som informerar om regelbrott. För att motverka distraherade och ouppmärksamma 

förare kan metoder som mobility management, nudging, räcken i förebyggande syften 

och ökad övervakning användas. 

Litteraturöversikt har fungerat bra som metod i arbetet för att undersöka vad andra 

forskare, myndigheter och aktörer har skrivit om tidigare och gett en fingervisning 

vad som saknas och hur behovet ser ut för vidare forskning. Inom den begränsade 

tiden för uppsatsen har inte litteratur inom till exempel miljöpsykologi och 

trafiksäkerhet kunnat inkluderas. Möjligheter att sänka hastigheter på trafikströmmar 

genom estetisk utformning av angränsande ytor till vägområdet med grönska och 

belysning bör undersökas. Ett komplement till denna studie kan vara att utreda 

ägoförhållanden, ansvarsfrågor och möjligheter till projekt tillsammans med 

medborgarna om estetisk utformning av gaturummens inramning som en kombinerad 

trafiksäkerhets- miljö och trivselåtgärd.  

Inventeringar, observationer och analys av dataunderlag var resterande av metoderna 

som användes. Metoderna har visat sig vara tillräckliga för att hitta problemområden, 

göra kopplingar och identifiera mönster för att ge underlag till riktlinjerna. 

Riktlinjerna och förslagen i uppsatsen kan fungera som underlag till ytterligare 

bearbetning i samråd med medborgarna och ansvariga tjänstemän. 

För vidare studier föreslås även mer ingående fallstudier där fler observationsstudier 

genomförs som dessutom täcker fler årstider och tidpunkter. För ett mer utförligt 

resultat rekommenderas att en större bredd av tekniska verktyg används vid 

observationsstudierna. 
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