
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikplatser med överliggande cirkulationsplats 

- faktorer som påverkar trafiksäkerheten för oskyddade 
trafikanter 

 

 

 

 

 

Kandidatarbete 

Stockholm 2012 

 
 

 

 

 

Mitzie Molin 

Malin Österlind 



2 

 

Sammanfattning 

I Sverige används nollvisionen som strategi för att forma ett säkert vägtransportsystem. Nollvisionen 
innebär att människor inte ska dödas eller skadas i vägtrafiken då det anses oacceptabelt att vägtrafiken 
kräver människoliv. För att förhindra olyckor vidtas åtgärder, men hänsyn måste tas till att människor gör 
misstag varför också nollvisionen accepterar olyckor men inte sådana som leder till allvarliga personskador 
eller död. 

Trafikplatser med överliggande cirkulationsplats har kommit att bli ett allt vanligare inslag i den byggda 
miljön då de i regel är mindre utrymmeskrävande än traditionella trafikplatser såsom ruter-, klöver- och 
trumpetkorsningar. Avsaknaden av analyser huruvida trafikplatser med överliggande cirkulation påverkar 
trafiksäkerheten är påtaglig. De förekommer vanligen i tätortsmiljö med höga trafikflöden vilket gör att en 
felaktig utformning skulle kunna få stora konsekvenser. Enligt konsultföretaget WSP förekommer 
personskadeolyckor i denna typ av trafikplatser vilket även stöds av statistik från STRADA.  

Detta projekt syftar till att få en ökad förståelse för hur utformningen av en trafikplats med överliggande 
cirkulation påverkar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Då olyckor förekommer, som nämndes 
ovan, studeras närmare i detalj varför de kan tänkas inträffa. Fyra platser har valts till studien; 

 Sofielundsplan, Stockholm 

 Lindhagensplan, Stockholm 

 Emausmotet, Västerås 

 Skallbergsmotet, Västerås 

Dessa trafikplatser har valts ut för djupstudier med avseende på lokalisering, utformning, geometriska 
faktorer, trafikflöden och vilka olyckor som förekommer.  

För att kunna analysera platserna krävs data, vilket WSP till viss del tillhandahåller. Olycksstatistik från 
STRADA, från perioden 2006-01-01 – 2010-12-31, har sammanfattats och är till stor hjälp. 
Kompletteringar krävs med avseende på trafikflöden, siktförhållanden och hastigheter, vilka alla samlas in 
manuellt. Trafikflöden räknas under morgonens rusningstimme under perioder om fem minuter vilka 
sedan räknas om till dygnstrafik, ÅDT. Vad gäller siktförhållanden mäts avståndet från konfliktpunkt till 
den punkt där god sikt uppnås. Hastighet innan, efter och i cirkulationsplatsen noteras vid platsbesök. 
Med hjälp av insamlad data söks samband med regressionsmodeller mellan dessa parametrar och antalet 
olyckor.  

Från olycksstatistiken studeras endast olyckor med oskyddade trafikanter samt upphinnandeolyckor. De 
sistnämnda har valt att inkluderas med teorin att oskyddade trafikanter kan vara indirekt involverade i 
dessa olyckor med tanke på bilisters väjningsplikt vid övergångsställe vilket kan leda till plötsliga 
inbromsningar.  

Analysen visar att flera av de olyckor som inträffat med oskyddade trafikanter beror på att någon 
inblandad part har kört eller gått mot rött. Detta kan bero på otydliga trafiksignaler såsom ”släckta” 
gångsignaler eller på dålig sikt. Trots att regressionsanalyserna inte visar på några tydliga samband kan 
konstateras att ett flertal olyckor inträffat på tillfarter där motorfordon kommer från höghastighetsmiljöer. 
Vid platsbesök upplevdes både siktförhållande samt vägvisning som bristfällig. Sikten i trafikplatserna 
varierar för de olika till- och frånfarterna då vissa av dem exempelvis har räcken, stänkskydd och/eller 
geometriska förutsättningar som begränsar sikten. Även vägvisningen varierar i kvalitet då vissa tillfarter 
har försetts med moderna skyltar som tydligt markerar cirkulationsplats medan andra har äldre vägvisning 
där detta inte är lika tydligt. 

Till sist konstateras att tydlighet är viktigt för att kunna hålla en hög trafiksäkerhet i trafikplatser med 
överliggande cirkulation. Lättolkad vägvisning och goda siktförhållanden bör därför prioriteras vid 
utformningen. På de platser där signalreglering förekommer rekommenderas att antingen ha ett 
traditionellt bevakat övergångsställe, det vill säga att signalen ständigt är tänd, eller ett traditionellt 
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obevakat. ”Släckt” signal upplevs inte som en säker lösning trots att denna ska ge oskyddade trafikanter en 
säker passage som annars kan kännas svår.  

Att hitta en generell lösning som passar alla trafikplatser med överliggande cirkulation går antagligen inte 
då varje enskild trafikplats har olika förutsättningar vad gäller exempelvis flöden, lokalisering, storlek och 
därmed hastighet, samt andra utformningsdetaljer.  
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Förord 

Denna rapport ingår i vår kandidatexamen och är grunden till fortsatta studier till civilingenjör på 
masternivå. Idén till projektet utvecklades tillsammans med Karin Hassner på konsultföretaget WSP. På 
grund av tidsbegränsningen har det varit svårt att hinna med att undersöka allt det vi hade velat titta på. 
Därför har vi avgränsat till ett relativt smalt område med utvecklingsmöjligheter. Tack vare studien har vi 
förstått komplexiteten både hos trafikplatser med överliggande cirkulationsplats samt trafiksäkerheten i 
dessa. 

Vi vill tacka Karin Hassner på WSP, Per Strömgren på KTH/Movea/WSP och Albania Nissan på KTH 
för all hjälp. 

Stockholm 

Maj 2012 

Mitzie Molin 
Malin Österlind 
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Problembeskrivning 

Bakgrund och projektmotivering 

I Sverige utgör nollvisionen grunden för arbetet med trafiksäkrare vägar (Trafikverket, 2010). Nollvisionen 
innebär att människor inte ska dödas eller skadas i vägtrafiken då det anses oacceptabelt att vägtrafiken 
kräver människoliv. För att forma ett säkert vägtransportsystem används nollvisionen som strategi, men 
den är också ett etiskt förhållningssätt. Ansvaret för säkerheten ska delas mellan de som utformar 
transportsystemet och de som använder det, det vill säga vägar, gator och fordon ska anpassas till 
människors förutsättningar. Åtgärder vidtas för att förhindra olyckor men hänsyn måste tas till att den 
perfekta människan inte finns, det vill säga människor gör misstag, varför också nollvisionen accepterar 
olyckor – men inte sådana som leder till allvarliga personskador eller död.   

Trafikplatser med överliggande cirkulation har kommit att bli ett allt vanligare inslag i den byggda miljön 
(Hassner, 2012), se Figur 1. Traditionella trafikplatser som ruter-, klöver- och trumpetkorsningar är i regel 
mer utrymmeskrävande och har därför ersatts av överliggande cirkulationsplatser. De anses även bidra till 
en mer ”stadsmässig” karaktär vilket blivit en fluga i nutida stadsbyggnadsärenden. Enligt planerna för 
aktuella infrastrukturprojekt föreslås ytterligare trafikplatser av detta slag.  

Trots att överliggande cirkulationsplatser blir allt vanligare, är avsaknaden av analyser påtaglig huruvida de 
påverkar trafiksäkerheten. Dessa trafikplatser förekommer vanligen i eller nära tätorter med höga 
trafikflöden vilket har till följd att en felaktig utformning kan leda till ökad risk för konflikter och olyckor. 
Enligt konsultföretaget WSP har det framkommit av tidigare utförda undersökningar att 
personskadeolyckor förekommer i denna typ av trafikplats (Hassner, 2012). Detta stöds av statistik från 
STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition), ett informationssystem för data om skador och 
olyckor i vägsystemet.  

WSP har för närvarande ett pågående forskningsprojekt som omfattar denna typ av trafikplatser. De har 
valt ut 19 platser runtom i landet som ska studeras med avseende på trafiksäkerhet. Deras syfte är att 
skapa ett utformningsråd för den här typen av trafikplats, för att kunna generera trafiksäkra utformningar 
där antalet trafikolyckor minskas samt att skadegraden blir lindrigare i de olyckor som sker. 

 

Figur 1. Trafikplats med överliggande cirkulation, Lund Norra (Eniro, 2012). 
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Syfte och avgränsning 

Syftet med projektet är att få en ökad förståelse för hur utformningen av en trafikplats med överliggande 
cirkulation påverkar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Då det har visat sig att trafikplatser med 
överliggande cirkulation är en typ av trafikplats som är olycksdrabbad studeras närmare i detalj varför 
rapporterade olyckor kan tänkas förekomma just i de utvalda trafikplatserna. Sju av de nitton 
trafikplatserna innefattar olyckor med oskyddade trafikanter varför fokus lagts på just dessa. För studien 
har följande fyra platser valts ut;  

 Sofielundsplan, Stockholm 

 Lindhagensplan, Stockholm 

 Emausmotet, Västerås 

 Skallbergsmotet, Västerås 

Dessa trafikplatser har valts ut för djupstudier med avseende på lokalisering, utformning, geometriska 
faktorer, trafikflöden och vilka olyckor som förekommer. De tre övriga trafikplatser som även har 
oskyddade trafikanter valdes bort med hänsyn till projektets omfattning då de anses vara belägna på för 
stora avstånd. 

Definitioner 

 

Figur 2. Beskrivande bild av definitioner (Flygfoto från Eniro 2012-05-16). 

Avfart Rampen från primärväg till sekundärväg.  

Ben Till- eller frånfart vid cirkulationsplats.  

Frånfart Avses det ben som leder ut från cirkulationsplats. Se röda pilar i Figur 2. 

GC-väg Gång- och cykelväg. 

Oskyddad trafikant Cyklist, mopedist och/eller fotgängare. 

Påfart Rampen från sekundärväg till primärväg. Se blåa pilar i Figur 2. 

Tillfart Avses det ben som leder in i cirkulationsplats. 

ÅDT Årsdygnstrafik. Medeltrafikflöde per dygn för ett visst år.  
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Litteraturstudie 

I syfte att få grundkunskap om trafikplatser med överliggande cirkulation har litteratur sökts, dock har det 
varit svårt att hitta relevant litteratur då få undersökningar verkar ha gjorts på denna typ av trafikplats.  

En planskild trafikplats utgörs av vägar i skilda plan förbundna med ramper, då minst en av vägarna är fri 
från korsande trafikströmmar, enligt Vägar och gators utformning (VGU) (Vägverket, 2004a). En korsning 
mellan motorväg eller motortrafikled, primärväg, och annan väg, sekundärväg, ska utformas som 
trafikplats med av- och påfartsramper. En av de vanligare lösningarna kallas ruterkorsning, se Figur 3.  

Trafikplats med överliggande cirkulationsplats, även kallad ruter med cirkulation, se Figur 4, har högre 
kapacitet och smidigare trafikavveckling än vanlig ruter genom högre lägsta hastighet i lågtrafik 
(Vägverket, 2004a). Den är sannolikt bättre ur trafiksäkerhetssynpunkt, dock har den en högre 
anläggningskostnad genom att den kräver två broar. När sekundärvägen går över primärvägen kan 
broräcken ge siktproblem vid ramptillfarter till sekundärväg/cirkulationsplats. 

 

Figur 3. Trafikplats typ ruter (Vägverket, 2004a). 

 

 

Figur 4. Trafikplats med överliggande cirkulation (Vägverket, 2004a). 

Trafikverket har utöver VGU ingen ytterligare information angående trafiksäkerhet och utformning av 
trafikplatser med överliggande cirkulation. Däremot finns pågående projekt där dessa är planerade eller 
redan byggda, ett exempel är Förbifart Stockholm, en planerad motorvägsförbindelse väster om 
Stockholm. 

Nurmiranta (1999) utför olycksanalyser för trafikplatser med överliggande cirkulationsplats i sitt 
examensarbete där hon undersöker var i trafikplatserna olyckorna sker, typ av olyckor och vilka 
skadepåföljderna blir. Dessutom har undersökts om parametrar såsom utformning och trafikflöde 
påverkar trafiksäkerheten i den här typen av trafikplats. I slutsatsen skriver Nurmiranta att skadepåföljden 
är låg, det vill säga lindriga skador, vilket skulle kunna förklaras av att kollisionsvinklar i konfliktpunkter är 
små samt att hastigheten är relativt låg i cirkulationsplatsen jämfört med en ordinär fyrvägskorsning. Hon 
menar också att det finns farligheter med att blanda oskyddade trafikanter i denna typ av trafikmiljö då 
hon kommit fram till att en femtedel av olyckorna med svårt skadade och dödade utgjordes av oskyddade 
trafikanter. I studien har samband sökts mellan trafikflöden och olika parametrar som exempelvis antal 
olyckor per år, antal skadade per år och skadeföljd, dock utan att tydliga samband funnits.  

Sekundärväg 

Primärväg 

Primärväg 

Sekundärväg 



9 

 

Att söka utländsk litteratur har resulterat i liknande information som finns i svenska VGU, exempelvis 
finns i Design Manual for Roads and Bridges från brittiska The Highways Agency ingen utförlig information 
om trafiksäkerheten i trafikplatser med överliggande cirkulation (Department for Transport, 2007). Inte 
heller i amerikanska rapporten Roundabouts: An Informational Guide finns riktlinjer gällande trafiksäkerheten i 
denna typ av trafikplats (Transportation Research Board, 2010). 

Metodikbeskrivning 

Datainsamling 

För att undersöka om utformningen av trafikplatsen påverkar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter 
krävs data om exempelvis cirkulationens lokalisering, geometri, olyckor, siktförhållanden och flöden. WSP 
tillhandahåller de data som de hittills samlat in. Uppgifterna angående trafikflöden från respektive 
väghållare visade sig vara bristfälliga på grund av att mätningar oftast enbart är gjorda på primärvägen i 
anslutning till trafikplatsen. För att få fullständiga trafikflöden påbörjas en datainsamling där antalet 
fordon, cyklister och gående räknas vid varje till- och frånfart i respektive trafikplats, det vill säga i varje 
”ben”. Dessa räknas manuellt i ett visst snitt i varje till- och frånfart i trafikplatsen under 
morgonrusningen.  

Utöver att räkna samtliga trafikanter ska siktförhållanden studeras genom att själva köra till, från och 
igenom trafikplatserna med bil. För varje ben bedöms sikten genom att uppskatta avståndet från 
konfliktpunkten mellan oskyddad trafikant och fordon till den punkt där fordonet befinner sig då sikten 
anses tillräckligt god för att upptäcka den oskyddade trafikanten.  

Hastigheter på primärväg och sekundärväg är också något att beakta då detta sannolikt påverkar 
”ankomsthastigheten” till cirkulationsplatsen. Klart är att retardationstid och -sträcka skiljer sig om 
fordonen kommer från en hastighetsmiljö om 70 km/h eller 110 km/h. Fartblindhet är allmänt känt och 
kan skapa problem då fordon kommer från höghastighetsmiljö till stadsmiljö och borde därför påverka 
olycksrisken.  

Till sist studeras den generella utformningen för att se om uppenbara ”fel” kan leda till att olyckor 
inträffar. Detta för att se om dessa annars eventuellt kunnat avvärjas med hjälp av en alternativ 
utformning.  

Databearbetning 

Tillsammans med olycksstatistik från STRADA används insamlad data för att göra jämförelser 
trafikplatserna emellan.  

Olycksstudien omfattas enbart av olyckor som berör oskyddade trafikanter samt upphinnandeolyckor. 
Olyckor som exempelvis sker på primärvägen, korsandeolyckor eller övriga olyckor motorfordon emellan 
är alltså inte inkluderade i denna studie. Upphinnandeolyckorna har valts att inkluderas med teorin att 
oskyddade trafikanter kan vara indirekt inblandade i dessa olyckor; ett fordon bromsar in för att inte 
kollidera med eller släppa över en oskyddad trafikant på överfarten, varpå detta fordon blir påkört av 
bakomvarande fordon. 

För att ta fram dygnstrafik för respektive ben i trafikplatserna beräknas ett medelvärde av flödet under 
femminutersperioder med hjälp av en korrigeringsfaktor som tar hänsyn till dygnets flödesvariation. Detta 
resulterar troligtvis i mindre korrekta flöden men ger ändå en uppfattning om situationen i respektive 
trafikplats.  
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Dataanalys 

Datainsamlingen ligger till grund för jämförelse till- och frånfarterna emellan för att se om samband finns. 
Samband söks mellan; 

- Antal olyckor och trafikflöde (ÅDT) 
- Antal olyckor och cykel-/gångflöde 
- Antal olyckor och sikt 
- Antal olyckor och skyltad hastighet 
- Antal olyckor och till-/från höghastighetsmiljö 

Med trafikflöde avses bilarnas ÅDT, liksom gång- och cykelflödet. Med sikt menas avståndet mellan cykel-
/gångpassagen och punkten där god sikt uppnås. Till- och från hastighetsmiljö är de till- och frånfarter 
som anses leda till eller från en höghastighetsmiljö. Dessa undersöks då det tros finnas samband mellan 
antalet olyckor och miljöer där bilar håller en högre hastighet eller kommer från en tidigare 
höghastighetsmiljö. 

Insamling och bearbetning av data 

Datainsamling 

Olycksstatistiken omfattas av polisrapporterade olyckor som inträffat under 2006-01-01 – 2010-12-31, det 
vill säga under en femårsperiod.  

Trafikflöden har räknats manuellt i flera perioder om fem minuter under morgonens rusningstimmar med 
syfte att kunna ta fram ett medelvärde som kan användas för vidare beräkning av dygnsflödet, se Tabell 2 i 
bilaga 1. På grund av projektets begränsade tidsram valdes denna förenklade metod då det inte varit 
möjligt att samla in flödesdata under en längre tidsperiod. 

Information om skyltad hastighet på primär- och sekundärväg före respektive efter trafikplatsen har 
inhämtats, helt enkelt genom att besöka platsen och titta på skylten, se sammanställd tTabell 7 i bilaga 2.  

Vad gäller sikt har förhållanden undersökts i varje ben som korsas av oskyddade trafikanter. Avståndet 
mellan konfliktpunkten och punkten där god sikt anses uppnås har uppskattats genom att med bil färdas 
på platserna, se Tabell 8 i bilaga 2. 

Utformningen av varje trafikplats har även studerats med avseende på detaljer vid gång- och 
cykelöverfarter, om det till exempel finns signalreglering samt hur den kan påverka människors beteende i 
trafiken. 

Databearbetning 

ÅDT för motorfordon beräknas med hjälp av en trafikschablon över timindex för person- och lastbil som 
används för att beräkna ett dygnsflöde utifrån trafikuppgifter som endast avser någon eller några timmar 
av ett dygn (Vägverket, 2009). Se Tabell 3 – 6 i bilaga 1.  

För cyklister och gående finns till synes ingen liknande tabell att tillgå varför ett eget schablonvärde tagits 

fram. Inledningsvis räknades cyklister och gående under en timme vilket senare kom att jämföras med 

femminutersperioden uppräknad till en timme. Utifrån detta kan förhållandet dem emellan ses och på så 

vis kan en korrigeringsfaktor bestämmas, se Tabell 1. 

Tabell 1. Korrigeringsfaktorer vilka används för att beräkna ett timbaserat värde på flöden utifrån studerade femminutersperioder. 

 Korrigeringsfaktor 

Motorfordon 0,9 

Cykel 0,79 

Gående 0,86 
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För att vidare beräkna dygnsflödet för oskyddade trafikanter används konstaterandet att mätningar de sex 
timmar mellan klockan 7-9, 12-14 och 16-18 under en vardag i maj månad utgör 40-50 % av dygnstrafiken 
för cyklar (Stockholm stad, 2012). Med detta som grund görs antagandet att flödet under timmen från 
fältstudien utgör 20 % av dygnsflödet eftersom en hög koncentration av hela dygnets trafikanter rör sig 
under morgonrusningen, se Figur 5. Samma andel antas för gående och antagandena används för samtliga 
trafikplatser i studien. 

 

Figur 5. Dygnsvariation av cykeltrafik vid Skanstullsbron, Stockholm, åren 2004-2006 (Stockholmsförsöket, 2006). 
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Analys 

Sofielundsplan 

 

Figur 6. Till vänster: lokalisering av trafikplats Sofielund. Till höger: flygfoto på platsen med numrering av till- och frånfarter (Eniro, 2012). 

Sofielundsplan är belägen i en närförort söder om Stockholms innerstad, se röd markering i Figur 6. Den 
relativt hårt trafikerade Nynäsvägen utgör primärväg och löper under cirkulationsplatsen. Sekundärvägen 
knyter samman Globenområdet och bostadsområden varför trafikplatsen bildar en viktig punkt för 
infartstrafiken till innerstaden samt för de som ska vidare via Södra länken. I skrivande stund utförs 
vägarbete på delar av sekundärvägen intill trafikplatsen.  

Totalt har 16 olyckor inträffat varav fem av dem är olyckor som skett på cykelöverfart. Utav dessa fem är 
fyra cykelolyckor och en mopedolycka. Samtliga olyckor som inträffat hade lindrig skadepåföljd. Genom 
att titta på olycksrapporterna i STRADA kan konstateras att olyckorna uppkommit på grund av ovisshet 
om vilka regler som gäller vid släckt signal. Dessutom är det ofta någon part som gått eller kört mot rött.  

I den överliggande cirkulationen finns korsande cykelöverfart/övergångsställe på fyra av åtta ben. Samtliga 
överfarter/övergångsställen är reglerade med signal. Vid ett första platsbesök konstaterades att signalerna 
släcks till dess att en oskyddad trafikant trycker för grön signal. Detta innebär att övergångsstället vid 
släckt signal ska fungera som ett obevakat övergångsställe, det vill säga väjningsplikt råder för bilister 
(Vägverket, 2004b). Vid en av överfarterna noterades att då signalen släckts för cyklister och gående lyser 
det grönt för bilister. Dock vid ett andra platsbesök kunde ses att signalen nu aldrig släcktes för oskyddade 
trafikanter, utan fungerade som en bevakad överfart, det vill säga signalen var alltid tänd med rött då 
bilister hade grönt. 

Tanken med ”släckta” signaler vid gång- och cykelöverfarter är att erbjuda oskyddade trafikanter möjlighet 
att välja övergångsställets funktion och i och med detta underlätta passager som kan upplevas svåra (Fick, 
2010).  

Utöver viss förvirring bidrar signalerna till kö i biltrafiken då cyklister och gående trycker för grön signal. I 
morgonrusningen då flödet för både bilar och oskyddade trafikanter är högt bildas till synes kö vilket stör 
hela cirkulationsplatsens funktion. I frånfart 8, se Figur 6, med den släckta signalen finns ett litet magasin 
där bilar kan stanna vid röd signal, men detta är endast 1-2 billängder vilket inte räcker till i rusningstrafik.  

Sikten i trafikplatsen varierar för de olika benen då exempelvis somliga av dem har räcken, stänkskydd 
och/eller geometriska förutsättningar som begränsar sikten. Tydligt är att de stänkskydd som sitter på 
räcket minskar möjligheten till god sikt, framförallt om de inte hålls rena men även på grund av höjden på 
dem. Vid Sofielundsplan är de idag relativt höga vilket försvårar upptäckten av eventuella oskyddade 
trafikanter från ett fordon sett.  
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Figur 7. Till vänster: tydlig markering för cirkulation i vägvisningen (Eniro, 2012). Till höger: Mindre tydlig antydan till cirkulation (Google, 2012). 

Vid en av tillfarterna från primärvägen är det inte skyltat för cirkulationsplats förrän i höjd med 
väjningslinjen. I övriga tillfarter är kommande cirkulation tydligt markerad i vägvisningen en bit innan 
cirkulationen, se Figur 7 ovan. De tillfarter som leder från primärvägen lutar i princip hela vägen fram till 
väjningslinjen vid cirkulationsplatsen. Hastighetsbegränsningen är skyltad tidigt på avfartsramperna från 
primärvägen, likaså på sekundärvägen. 

Lindhagensplan 

 

Figur 8. Till vänster: lokalisering av Lindhagensplan. Till höger: flygfoto över platsen under ombyggnad, med numrering av till- och frånfarter (Eniro, 
2012). 

Lindhagensplan är lokaliserad på Kungsholmen i Stockholm, se röd markering i Figur 8, och binder 
samman den hårt trafikerade Drottningholmsvägen med bland annat Rålambshovsleden, med närhet till 
E4:an. Till skillnad från projektets tre övriga trafikplatser är Lindhagensplan annorlunda på så vis att här är 
primärvägen nedsänkt under cirkulationen snarare än att cirkulationsplatsen är upphöjd. 

I skrivande stund uppförs nya bostäder i nära anslutning till trafikplatsen, vilket medför byggbaracker och 
stängsel precis intill cirkulationen. Lindhagensplan har ytterligare två anslutningar jämfört med de övriga 
trafikplatserna då det ligger en bensinstation vid sidan av cirkulationsplatsen. 

Antal olyckor som inträffat på trafikplatsen uppgår totalt till 25 stycken. Av dessa är sju cykelolyckor och 
en olycka är med fotgängare. Här varierar skadepåföljden; en dödsolycka, en svår olycka samt lindrig 
påföljd för resterande. Här är det samlade intrycket från STRADA-rapporter att någon part i de flesta fall 
gått eller kört mot rött.  

Cykelöverfarter och övergångsställen finns på samtliga tio till- och frånfarter i cirkulationen. Tre av de tio 
benen har signalreglering för trafiken. Tre av överfarterna är tydligt upphöjda för att göra motorfordon 
mer uppmärksamma på oskyddade trafikanter vilket dessutom bidrar till ytterligare en 
hastighetsdämpning. 

Vad gäller siktförhållanden kan konstateras att byggbarackerna skapar siktproblem då de står mycket nära 
intill cirkulationen, se Figur 17 i bilaga 4. Detta medför att fordon får svårt att upptäcka oskyddade 
trafikanter i tid, ty de ”dyker bara upp”. I tillfart 7 finns längs höger sida en kantstensparkering som skulle 
kunna utgöra ett problem för god sikt vid gång- och cykelöverfarten. Denna överfart är dock 
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signalreglerad varför risken skulle kunna uppkomma vid exempelvis ”gulblink”, annars torde alla 
trafikanter följa signalerna.  

Infarten till bensinstationen korsas av cyklister och gående. Dock upplevs vinkeln mellan cykel-/gångbana 
och infarten vara för liten för att oskyddade trafikanter ska kunna upptäckas i tid då dessa i princip 
kommer bakifrån bilen sett (döda vinkeln). 

Cirkulationsplatsen är tydligt markerad i vägvisningen i samtliga tillfarter utom tillfart 7.  

Emausmotet 

 

Figur 9. Till vänster: lokalisering av Emausmotet. Till höger: flygfoto över platsen med numrering av till- och frånfarter (Eniro, 2012). 

Emausmotet binder samman centrala Västerås med bostads- och arbetsplatsområden, se Figur 9. Runt 
hela trafikplatsen löper ett gång- och cykelnät som används frekvent av boende i närområdet. Under 
cirkulationen löper motorvägen E18 vilket gör detta till en plats som många passerar dagligen. 

Totalt har 13 olyckor inträffat under perioden varav 11 är cykelolyckor, emellertid har en av dem okänd 
skadegrad varför den inte tas med i statistiken. Två hade svår skadepåföljd och resterande åtta var lindriga 
olyckor. Det är svårt att se någon generell orsak till uppkomst av olyckorna, dock verkar flertalet bero på 
att bilisten inte hunnit upptäcka de oskyddade trafikanterna i tillräckligt god tid för att hinna stanna.   

Samtliga till- och frånfarter har gång- och cykelöverfarter vilka är upphöjda och leder till större försiktighet 
hos motorfordon som passerar. De upphöjda överfarterna byggdes om år 2006 (Brisby, 2012). 

Generellt är sikten för bilarna relativt bra, dock mindre bra på ramperna från motorvägen där räcken 
skymmer sikten. Mycket tidigt på ramperna kan man upptäcka om cyklister eller gående befinner sig på 
GC-vägen, likaså då man befinner sig vid konfliktpunkten - cykelöverfarten. Däremellan är sikten och 
känslan av överblick dålig. På tillfart 3, se Figur 9, är räckena invid rampen höga och klumpiga vilket gör 
att sikten försämras avsevärt, se Figur 18 och 19 i bilaga 4. Om denna tillfart jämförs med tillfart 7 där 
räckena är av äldre modell och därmed lägre, kan konstateras att lägre räcken är att föredra ur detta 
perspektiv, se exemplet Skallbergsmotet fFigur 20 och 21 i bilaga 4.  

Vid tillfart 3 verkar man ha försökt skapa en yta, med hjälp av ett lågt räcke strax före gång- och 
cykelöverfarten, som styr de oskyddade trafikanterna till att korsa tillfarten just på överfarten och inte vid 
sidan av denna, se Figur 23 i bilaga 4. Ett annat sätt att skapa en sådan yta är med hjälp av vägmarkering, 
se Figur 24 i bilaga 4. 

Endast en av de fyra tillfarterna har tydlig markering i vägvisningen att en cirkulationsplats närmar sig, 
jämför Figur 7. Tillfartsramperna lutar hela vägen från primärväg till cirkulationsplats vilket gör att 
trafikplatsen går att överskåda. 
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Skallbergsmotet 

 

Figur 10. Till vänster: lokalisering av Skallbergsmotet. Till höger: flygfoto över platsen med numrering av till- och frånfarter (Eniro, 2012). 

Skallbergsmotet sammanlänkar E18 (primärväg) och riksväg 56 (sekundärväg) vilket gör det till en viktig 
knutpunkt i Västerås, se Figur 10. Trafikplatsen är lokaliserad nära centrum vilket gör att även närtrafik i 
form av både fordon och oskyddade trafikanter passerar här.  I jämförelse med de andra utvalda 
trafikplatserna upplevs här vara mer tung trafik och det är tydligt att de kör från E18 till väg 56 eller 
tvärtom.  

Det totala antalet olyckor uppgår till 10 stycken varav fem är cykelolyckor samt en mopedolycka. Samtliga 
olyckor har lindrig skadepåföljd. Flertalet olyckor har inträffat i tillfart 7, och enligt STRADA-rapporterna 
verkar bilisterna inte ha uppmärksammat de oskyddade trafikanterna. Dock framgår inte av vilken orsak 
de inte kunnat upptäckas.  

Fyra av åtta ben har gång- och cykelöverfart, vilka varken är signalreglerade eller upphöjda. Vid tillfart 1 
och 5, se Figur 10, är sikten god vid trafikplatsen. Däremot för de som kommer på ramperna, i tillfart 3 
och 7, är sikten mindre bra. I tillfart 7 är siktförhållandet allt annat än bra av flera anledningar. Det är 
otydligt att en cirkulationsplats närmar sig då primärvägen svänger åt höger i höjd med avfarten vilket 
leder till att trafikplatsen är skymd, se Figur 22 i bilaga 4. Ytterligare bidragande faktorer är rampens 
lutning och krökning vilka gör att man mycket sent har möjlighet att upptäcka oskyddade trafikanter som 
korsar tillfarten. Till skillnad från de tidigare tre trafikplatserna, där ramperna lutar hela vägen fram till 
cirkulationen, planar här rampen ut cirka 30 meter innan väjningslinjen vilket i kombination med att 
tillfarten svänger gör att det är svårt att uppnå god överblick. Kanske finns här ett samband mellan 
utformningen och att de oskyddade trafikanterna inte kunnat uppmärksammas, vilket nämndes ovan.  

För en cirkulationsplats i plan bör siktområdet för varje tillfart ge sådan sikt att en förare på väg in i 
cirkulationen kan se inkommande fordon i närmast föregående tillfart (Vägverket, 2004b). Detta borde 
även gälla för överliggande cirkulationsplatser då funktionen i korsningen är densamma.  Dock upplevs så 
inte vara fallet vid alla tillfarter från primärvägen vid de studerade trafikplatserna. 

Trafiksignaler vid från- och tillfart 4 och 5 stoppar upp trafiken i frånfart 4 vilket gör att kö bildas in i 
cirkulationsplatsen och påverkar genomströmningen. Vad gäller skyltningen är det tydligt markerat i 
vägvisningen i vissa tillfarter att man närmar sig en cirkulationsplats, men inte i alla.  
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Generellt 

En skillnad som upptäckts mellan de två trafikplatserna i Västerås och de i Stockholm är skyltningen på 
ramperna. I Västerås har man valt att placera hastighetsskyltarna i mycket nära anslutning till 
cirkulationsplatsen, ett trettiotal meter. Här fås känslan att skyltarna kommer för sent på avfartsrampen, 
det vill säga hastighetsändringen från 80 km/h till 50 km/h sker för nära intill cirkulationsplatsen. Likaså 
upplevs skyltningen på påfartsrampen bristande då den sitter för nära cirkulationen vilket kan leda till att 
bilister som befinner sig inne i cirkulationen fokuserar på skylten, och den nya hastigheten, och därmed 
tidigt accelererar för att anpassa sig till motorvägens hastighet. Detta kan i sin tur leda till att oskyddade 
trafikanter inte uppfattas varför en olycka kan inträffa. Vidare bör stoppsträckan beaktas då en människa 
har en reaktionstid på 1-2 sekunder vilken tillsammans med bromssträckan, som varierar beroende på 
hastighet, kan medföra att en sent placerad skylt skulle kunna utgöra fara. I Stockholm däremot har man 
placerat hastighetsskyltarna i början på avfartsrampen och i slutet av påfartsrampen vilket troligtvis är att 
föredra då det torde leda till ett lugnare körsätt.  

En del av de olyckor som inträffat i trafikplatserna utgörs av upphinnandeolyckor, det vill säga ett fordon 
hinner upp ett framförvarande, ofta till följd av att det främre fordonet kraftigt bromsat in. Exempelvis 
kan tänkas att denna kraftiga inbromsning är till följd av att en oskyddad trafikant upptäckts på gång- och 
cykelöverfart vilket sedan orsakar konflikt fordonen emellan. Från rapporterna i STRADA kunde utläsas 
att flertalet inträffade olyckor berodde just på att det framförvarande fordonet stannat vid cykelöverfarten 
för att släppa över cyklist eller gående. Detta visar på hur viktigt det är att göra oskyddade trafikanter så 
synliga som möjligt och därmed upptäckas i ett tidigt skede för att undvika hastiga inbromsningar. 

Samband 

Med hjälp av insamlad data har linjära regressionsmodeller skapats med avsikt att försöka hitta några 
samband mellan antal olyckor och olika parametrar, se Figur 12 – 16 i bilaga 2; 

 Antal olyckor och trafikflöde (ÅDT) 

 Antal olyckor och flöde av oskyddade trafikanter 

 Antal olyckor och sikt 

 Antal olyckor och skyltad hastighet 

 Antal olyckor och till-/från höghastighetsmiljö 

Istället för att se trafikplatsen som en stor helhet har valts att se trafikplatsen med överliggande cirkulation 
som en oändlig väg med trevägskorsningar där varje ben studeras enskilt. Orsaken är till stor del att 
cirkulationsplatser som helhet har undersökts flertalet gånger och anses i regel vara en säker lösning, 
däremot är inte trafikplats med överliggande cirkulation studerad i någon större grad, och inte i mindre 
beståndsdelar. Kanske är det så att varje ”ben” måste utformas individuellt för bästa resultat? 

Inget tydligt samband mellan någon av ovanstående punkter har funnits med avseende på R2-värdet, vilket 
är ett mått på hur väl modellen lyckas förklara variationen i antalet olyckor.  
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Diskussion 

Sofielundsplan 

Under det första platsbesöket i Sofielundsplan släcktes trafiksignaler för cyklister och gående vilket kan 
innebära en risk då bilarna fortfarande har grönt. En släckt signal vid övergångsställe/cykelöverfart 
innebär att bilisten ska bete sig som att övergångsstället är obevakat, det vill säga utan signaler. Men 
eftersom att bilarna har grönt och cyklisterna har släckt är det troligtvis många som inte reflekterar över 
det. Dessutom kanske inte den släckta signalen är synlig för bilisten. Det kan konstateras att det här skapar 
förvirring hos samtliga trafikanter. Detta hade dock korrigerats vid vårt andra platsbesök. Även om det 
första scenariot var ett misstag hade det kunna leda till konflikter som i sin tur kunnat utvecklas till 
olyckor, varför man kan fråga sig om släckta signaler borde få förekomma i den här trafikmiljön. Om man 
som gående eller cyklist vet att släckt signal betyder obevakat övergångsställe och därmed korsar gatan, 
samtidigt som bilisten med grön signal kör, slutar det säkerligen i en olycka.  

Lindhagensplan 

Trafikplats Lindhagensplan ter sig vara annorlunda mot de övriga utvalda trafikplatserna på det viset att 
det inte är någon motorväg under cirkulationsplatsen. Dessutom är primärvägen, som tidigare nämnts, 
snarare nedsänkt istället för att cirkulationsplatsen är upphöjd. Lindhagensplan är nyligen ombyggd i 
samband med uppförande av nya byggnader invid cirkulationsplatsen. Det byggs fortfarande bostäder 
nära intill varför byggbaracker placerats ut på olämpliga platser där de skymmer sikten för bilisterna; de 
oskyddade trafikanterna syns dåligt. Trots att stöd i olycksstatistiken saknas kan placeringen av dessa 
baracker diskuteras. Att förlägga skrymmande konstruktioner av detta slag nära vägbanan i en 
högtrafikerad cirkulationsplats som denna är därför inget att rekommendera. 

Ytterligare en avvikelse för Lindhagensplan är att det finns en trafiksignal mitt i cirkulationsplatsen vilket 
de andra trafikplatserna inte har. Detta påverkar naturligtvis genomströmningen av fordon och därmed 
cirkulationsplatsens funktion ty fordon stoppas upp vilket kan ge följder som köbildning. 

Emausmotet 

Trots att samtliga cykel- och gångöverfarter är upphöjda i Emausmotet syns ingen markant skillnad i 
olycksstatistiken. Därför kan diskuteras hur stor funktion dessa upphöjda överfarter fyller eftersom det 
uppenbarligen inträffar olyckor trots upphöjningen. Dessutom konstateras, med hjälp av olycksstatistiken, 
att det inträffat fler olyckor i Emausmotet jämfört med likvärdiga Skallbergsmotet där det inte finns 
upphöjda överfarter. Förhoppningsvis syns en förbättring i statistiken jämfört med tiden innan 
ombyggnationen, men då projektets utvalda data inte omfattar åren före 2006 är det inte möjligt att göra 
en sådan jämförelse. 

Skallbergsmotet 

Skallbergsmotet är en sådan plats där cirkulationsplatsen kommer plötsligt på rampen (tillfart 7, se Figur 
10) vilket troligtvis beror på en kombination av rampens lutning och dess högerkrökning. Vad gäller 
rampernas lutning upplevdes att de ramper som inte planade ut var att föredra då en bättre överblick fås. 
Kanske skulle det vara bättre att här låta rampen plana ut tidigare eller att försöka räta ut den. Generellt 
föredrogs när rampen lutade hela vägen då känslan av överskådlighet var större, om det sedan beror på 
lutning eller krökning i sig är svårt att svara på. Likaså måste man kanske även här utforma mer 
individuellt efter platsens förhållanden.  

Generellt 

För att samla in trafikflöden hade det bästa varit att lägga ut slangsensorer vilka med hjälp av luftpulser 
detekterar förbipasserande fordon och deras hastighet, då detta troligtvis hade gett de mest tillförlitliga 
data då datainsamlingen kunnat ske under en längre tidsperiod och därmed jämnat ut mätvärden (Ivdal 
och Molin, 2007). Videoinspelning är ett annat alternativ där det är sanningen som filmas, men det finns 
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såklart brister med det också. Dock ansågs dessa alternativ vara utanför projektets tidsram, framförallt 
med avseende på den efterföljande tidskrävande databearbetningen. 

Vad gäller siktförhållanden skiljer sig till- och frånfarterna åt i de olika trafikplatserna. Faktorer som 
lutning på ramper och krökning påverkar överskådligheten i trafikplatsen, likaså räcken och stänkskydd. 
Det kan tänkas att typ av räcke bör väljas efter varje individuell plats, det vill säga höga respektive låga 
räcken kanske inte passar på alla platser, utan måste anpassas till de förhållanden som råder på platsen. De 
stänkskydd som i projektet fanns vid Sofielundsplan var vid platsbesök mycket smutsiga vilket försämrade 
sikten avsevärt. Rengöring av dessa bör prioriteras på de platser där dessa används, särskilt efter en 
vintersäsong. 

I Sofielundsplan, Lindhagensplan och Skallbergsmotet kan körfältsindelningen upplevas som komplicerad 
då antalet körfält varierar antingen i cirkulationen eller vid till- och frånfart. Detta tillsammans med 
bristfällig skyltning skulle kunna leda till olyckor på grund av förvirring. 

Det finns en svaghet i informationen från STRADA-rapporterna då det alltid är olika tjänstemän som 
rapporterat in olyckan och därmed finns också skillnader i hur olyckor definieras och tolkas. I rapporterna 
är det beskrivet i olika grad hur olyckan har inträffat och varför. Vad gäller upphinnandeolyckor som 
studerats i STRADA står ibland tydligt beskrivet varför det framförvarande fordonet stannat, om det skett 
hastigt eller ej och så vidare. Detta medför att för en del olyckor finns inte fullständig information 
tillgänglig angående olycksorsak varför det kan vara svårt att dra några korrekta slutsatser.  

I flera av trafikplatserna pågick ombyggnation under perioden för olycksdata samt under platsbesöken. 
Kanske borde man innan projektet avgränsades ha undersökt närmare vilka platser som hade pågående 
eller nyligen utförda vägarbeten. Å andra sidan kommer det säkerligen alltid finnas pågående 
vägarbeten/underhållsarbeten i någon av trafikplatserna med överliggande cirkulation. Oavsett huruvida 
det påverkar olycksstatistiken är det viktigt att ta reda på sådana fakta om platsen innan jämförelser kan 
göras.  

Människors beteende tros också spela en viktig roll. Eftersom att alla har olika körstilar är det troligtvis 
svårt att hitta en generell utformning som passar överallt. Det bör dock undvikas att utforma trafikplatsen 
så att själva utformningen i sig kan uppmuntra till en dålig körstil. Kanske kan en omfattande 
beteendestudie utföras så att lämplig utformning kan tas fram utifrån de problem och kvalitéer som finns 
på respektive plats.  

Vid platsbesök konstaterades att köbildning förekom på vissa ramper vilket kan ha påverkat 
datainsamlingen då trafiken stoppades upp. Detta kan i sin tur leda till brister i efterföljande beräkningar. 
Dessutom bidrar köer till mycket lägre hastigheter vilket kan ha en positiv inverkan på antalet olyckor, 
varför observationer utförda under rusningstid kanske inte representerar dygnet som sådant. 

Kanske var tidpunkten för studier av inte optimal då både Sofielundsplan och Lindhagensplan har 
pågående vägarbeten både på primär- och/eller sekundärväg. Avspärrning och omledning av trafik på 
grund av vägarbeten påverkar naturligtvis hastighet samt framkomlighet vilket kan ha effekt på antalet 
olyckor. Det är dock oklart när dessa vägarbeten startade varför ovisshet råder angående huruvida 
olycksstatistiken har påverkats. Även Emausmotet har under statistikperioden varit under ombyggnad och 
i och med detta har trafikplatserna inte haft lika förutsättningar under den utvalda perioden för 
olycksstatistiken, varför en jämförelse trafikplatserna emellan kanske inte gör sig helt rättvis. 

Samband 

De data som använts till regressionsanalyserna har troligtvis för liten omfattning för att ge tillräcklig 
signifikans i analyserna. Troligtvis hade ett större underlag; fler inkluderade trafikplatser och/eller 
olycksdata från en längre tidsperiod, kunnat ge bättre tillförlitlighet i modellerna. Dock skulle olycksdata 
från en längre tidsperiod likväl kunna utmynna i minskad datamängd då en del av trafikplatserna 
försvinner ur urvalet på grund av byggår.  
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Slutsats 

För samtliga trafikplatser konstaterades att en tydlig markering i vägvisningen är av stor vikt vid ankomst 
till en cirkulationsplats. Då exempelvis sikten är bristfällig på flertalet tillfarter kan en sådan enkel sak som 
en tydlig vägvisning, se Figur 7, vara till stor nytta för bilister. 

Vad gäller siktförhållanden föreslås att en annan typ av räcken används, möjligtvis kan någon typ av 
vajerräcken vara ett alternativ istället för stålräcken. Intuitivt känns det som att sikten är bättre genom 
dessa då de är låga och har en avskalad design. Troligtvis finns dock en anledning till att dessa inte 
används i cirkulationsplatser trots den frekventa användningen längs motorväg, men en utvecklad modell 
kanske skulle fungera. Även stänkskydd påverkar sikten varför dessa framförallt måste hållas rena, särskilt 
efter vintersäsong. För att uppnå god sikt krävs också att man noga utformar tillfarter så att inte 
exempelvis krökningar försämrar sikten. 

För att oskyddade trafikanter ska kunna upptäckas i tid tros att, likt Emausmotet, en yta som med hjälp av 
låga räcken styr de oskyddade trafikanterna kan vara till stor hjälp då den ger ett par extra meter med 
förbättrad sikt för trafikanterna. Dock upplevs inte utformningen vid Emausmotet vara den ultimata då 
man trots denna yta inte har fullständig överblick över cirkulationsplatsen. Å andra sidan är sikten 
troligtvis bättre än om ytan inte funnits där. Därför är det förmodligen bra att använda sig av denna yta 
dock med en modifierad utformning. 

På de platser där trafiksignaler styr trafiken är det viktigt att dessa kontrolleras och underhålls så att de 
verkligen fungerar som det är tänkt. ”Släckta” gång-/cykelsignaler syftar till att underlätta passager som 
kan upplevas särskilt svåra genom att oskyddade trafikanter ges möjlighet att välja övergångsställets 
funktion som signalreglerat. Med hjälp av platsbesöken kunde vi konstatera att denna valmöjlighet kan 
skapa förvirring snarare än att ha en säkrande effekt. Därför rekommenderas att antingen ha ett 
traditionellt bevakat övergångsställe, det vill säga signalen är ständigt tänd, eller ett traditionellt obevakat. 
På platser där höga hastigheter kan tänkas förekomma, som på en avfartsramp, tros ett bevakat 
övergångsställe vara det säkraste alternativet för oskyddade trafikanter. 

Uppenbart är att de regressionsanalyser som utförts i detta projekt inte har lett till att några tydliga 
samband kunnat påvisas, vilket medför att det inte går att bevisa några brister i utformningen enbart med 
hjälp av denna metod. Dessutom tror vi inte att det går att hitta någon generell lösning som passar för alla 
trafikplatser med överliggande cirkulation då varje enskild trafikplats har olika förutsättningar vad gäller 
exempelvis flöden, lokalisering, storlek och därmed hastighet samt detaljer såsom upphöjda 
cykelöverfarter eller inte. Därför bör tydlig vägvisning, god sikt samt trafiksignalernas utförande prioriteras 
högt för att skapa en säker trafikplats med överliggande cirkulation. 
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Förslag till fortsatt arbete 

Trots osäkerhet huruvida en mer omfattande studie eventuellt kunna ge större signifikans hos 
regressionsmodellerna tros en sådan studie ha stor betydelse, om än så bara för att konstatera att större 
signifikans inte uppnås med större datamängd.  

För att kunna utröna om upphöjningen av cykelöverfarterna i Emausmotet givit någon effekt på 
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, och därmed är en fungerande åtgärd, skulle olycksdata från 
perioden före respektive efter ombyggnationen behövas. 

Under platsbesöken upptäcktes även andra problemsituationer som uppstår, troligtvis beroende på 
utformningen. I Sofielundsplan finns exempelvis separata högersvängar i tillfart 3, 5 och 7, se Figur 11. 
Dock finns inget separat körfält från dessa tillfarter till respektive frånfart vilket var tydligt att det skapar 
konflikter då många inte uppmärksammar de fordon som cirkulerat och är på väg ut ur cirkulationen. Att 
vidare undersöka samtliga olyckor som inträffat i trafikplatsen ger troligtvis mer bakgrundskunskaper till 
vad som bör undvikas i utformningen av en trafikplats.  

 

Figur 11. Separata hägersvängar i tillfart 3, 5 och 7, Sofielundsplan (Eniro, 2012). 

Projektet baseras på data från STRADA, det vill säga redan inträffade olyckor. Som nämnts ovan, 
konstaterades vid platsbesök att det förekommer konflikter, med andra ord ”nästan olyckor”, vilka i en 
direkt fortsättning kan leda till olyckor. Enligt Mattsson (1983) finns ett samband mellan antal konflikter 
och antal olyckor vilket gör att man med hjälp av konfliktstudier snabbare och säkrare kan dra slutsatser 
vad gäller trafiksäkerhetsproblem. Vidare menar Mattsson att effekter av en trafiksäkerhetsåtgärd kan 
mätas en kort tid efter färdigställandet tack vare dessa studier. Att komplettera projektet med utförliga 
konfliktstudier skulle kunna ge djupare förståelse för utformningens konsekvenser. 
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Bilaga 1 – Flöden 

Sammanfattning 

Tabell 2. Sammanställning av flöden för projektets utvalda trafikplatser. 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sofielundsplan

Fordon 7721 6975 13706 25300 16553 20244 13706 5142 - -

Oskyddade 1271 1812 2093 - - - - 986 - -

Lindhagensplan

Fordon 23594 3357 4929 1135 1651 14635 9603 14951 21961 26738

Oskyddade 614 1261 830 2352 2386 970 970 796 697 663

Emausmotet

Fordon 16207 3649 6635 4929 5603 4984 10397 10070 - -

Oskyddade 340 717 566 192 405 1088 894 340 - -

Skallbergsmotet

Fordon 5317 6362 8753 17144 14327 8165 6004 8292 - -

Oskyddade - 429 502 - - 801 848 - - -
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Sofielundsplan 

Tabell 3. Flöden från till- och frånfarter i Sofielundsplan. 

 

  

Nummer 1 - Tillfart Nummer 2 - Frånfart Nummer 3 - Tillfart Nummer 4 - Frånfart

Period 1 Period 2 Medel Timme Dygn Period 1 Period 2 Medel Timme Dygn Period 1 Period 2 Medel Timme Dygn Period 1 Period 2 Medel Timme Dygn

Bilar 29 40 35 373 7120 33 30 32 340 6501 63 65 64 691 13208 105 128 117 1258 24042

Lastbilar 4 1 3 27 395 2 4 3 32 474 1 4 3 27 395 6 6 6 65 948

MC 2 0 1 11 206 0 0 0 0 0 0 1 1 5 103 3 0 2 16 310

Moped över 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -

Cykel 26 20 23 218 1090 44 27 36 337 1683 36 36 36 341 1706 - - - - -

Gående 6 1 4 36 181 2 3 3 26 129 11 4 8 77 387 - - - - -

Andel tung trafik 11% 2% 7% 6% 12% 9% 2% 6% 4% 5% 4% 5%

Totalt motorfordon 7721 6975 13706 25300

Totalt oskyddade 1271 1812 2093 -

Nummer 5 - Tillfart Nummer 6 - Frånfart Nummer 7 - Tillfart Nummer 8 - Frånfart

Period 1 Period 2 Medel Timme Dygn Period 1 Period 2 Medel Timme Dygn Period 1 Period 2 Medel Timme Dygn Period 1 Period 2 Medel Timme Dygn

Bilar 62 89 76 815 15581 95 92 94 1010 19296 71 56 64 686 13104 28 18 23 248 4746

Lastbilar 1 10 6 59 869 4 8 6 65 948 3 2 3 27 395 4 1 3 27 395

MC 0 1 1 5 103 0 0 0 0 0 0 2 1 11 206 0 0 0 0 0

Moped över - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0

Cykel - - - - - - - - - - - - - - - 22 12 17 161 806

Gående - - - - - - - - - - - - - - - 4 3 4 36 181

Andel tung trafik 2% 10% 6% 4% 8% 6% 4% 3% 4% 13% 5% 9%

Totalt motorfordon 16553 20244 13706 5142

Totalt oskyddade - - - 986
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Lindhagensplan 

Tabell 4. Flöden för till- och frånfarter i Lindhagensplan. 

 

 

 

Nummer 1 - Tillfart Nummer 2 - Frånfart Nummer 3 - Tillfart Nummer 4 - Tillfart Nummer 5 - Frånfart

Period 1 Period 2 Medel för 5 minTimme Dygn Period 1 Period 2 Medel Timme Dygn Period 1 Period 2 Medel Timme Dygn Period 1 Period 2 Medel Timme Dygn Period 1 Period 2 Medel Timme Dygn

Bilar 107 111 109 1177 22494 16 15 16 167 3199 24 22 23 248 4746 7 4 6 59 1135 12 4 8 86 1651

Lastbilar 4 6 5 54 790 2 0 1 11 158 1 0 1 5 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MC 2 1 2 16 310 0 0 0 0 0 0 1 1 5 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Moped över 1 0 1 5 24 0 1 1 5 24 2 1 2 14 71,1 1 0 1 5 24 0 0 0 0 0

Cykel 10 4 7 66 332 8 5 7 62 308 0 7 4 33 166 24 10 17 161 806 22 9 16 147 735

Gående 1 9 5 52 258 16 20 18 186 929 0 23 12 119 593 35 24 30 304 1522 37 27 32 330 1651

Andel tung trafik 4% 5% 4% 11% 0% 6% 4% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Totalt motorfordon 23594 3357 4929 1135 1651

Totalt oskyddade 614 1261 830 2352 2386

Nummer 6 - Frånfart Nummer 7 - Tillfart Nummer 8 - Frånfart Nummer 9 - Tillfart Nummer 10 - Frånfart

Period 1 Period 2 Medel Timme Dygn Period 1 Period 2 Medel Timme Dygn Period 1 Period 2 Medel Timme Dygn Period 1 Period 2 Medel Timme Dygn Period 1 Period 2 Medel Timme Dygn

Bilar 78 58 68 734 14033 39 51 45 486 9287 68 69 69 740 14136 106 93 100 1075 20534 129 117 123 1328 25383

Lastbilar 1 4 3 27 395 2 2 2 22 316 3 6 5 49 711 4 1 3 27 395 2 6 4 43 632

MC 1 1 1 10,8 206 0 0 0 0 0 1 0 1 5 103 6 4 5 54 1032 3 4 4 38 722

Moped över 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 24

Cykel 4 1 3 24 119 4 1 3 24 119 9 5 7 66 332 8 4 6 57 284 10 5 8 71 356

Gående 12 21 17 170 851 12 21 17 170 851 11 7 9 93 464 7 9 8 83 413 1 10 6 57 284

Andel tung trafik 1% 6% 4% 5% 4% 4% 4% 8% 6% 3% 1% 2% 1% 5% 3%

Totalt motorfordon 14635 9603 14951 21961 26738

Totalt oskyddade 970 970 796 697 663
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Emausmotet 

Tabell 5. Flöden för varje till- och frånfart i Emausmotet. 

Nummer 1 - Tillfart Nummer 2 - Frånfart Nummer 3 - Tillfart Nummer 4 - Frånfart

Period 1 Period 2 Medel Timme Dygn Period 1 Period 2 Medel Timme Dygn Period 1 Period 2 Medel Timme Dygn Period 1 Period 2 Medel Timme Dygn

Bilar 81 73 77 832 15890 17 13 15 162 3096 41 21 31 335 6397 31 16 24 254 4850

Lastbilar 1 3 2 22 316 4 3 4 38 553 2 1 2 16 237 1 0 1 5 79

MC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Moped över 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cykel 3 7 5 47 237 8 7 8 71 356 8 5 7 62 308 2 5 4 33 166

Gående 4 0 2 21 103 8 6 7 72 361 4 6 5 52 258 1 0 1 5 26

Andel tung trafik 1% 4% 3% 19% 19% 19% 5% 5% 5% 3% 0% 2%

Totalt motorfordon 16207 3649 6635 4929

Totalt oskyddade 340 717 566 192

Nummer 5 - Tillfart Nummer 6 - Frånfart Nummer 7 - Tillfart Nummer 8 - Frånfart

Period 1 Period 2 Medel Timme Dygn Period 1 Period 2 Medel Timme Dygn Period 1 Period 2 Medel Timme Dygn Period 1 Period 2 Medel Timme Dygn

Bilar 30 22 26 281 5366 26 20 23 248 4746 53 45 49 529 10112 53 40 47 502 9596

Lastbilar 2 1 2 16 237 3 0 2 16 237 0 1 1 5 79 4 2 3 32 474

MC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 11 206 0 0 0 0 0

Moped över 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cykel 11 5 8 76 379 24 11 18 166 830 19 10 15 137 687 3 7 5 47 237

Gående 1 0 1 5 26 3 7 5 52 258 3 5 4 41 206 4 0 2 21 103

Andel tung trafik 6% 4% 5% 10% 0% 5% 0% 2% 1% 7% 5% 6%

Totalt motorfordon 5603 4984 10397 10070

Totalt oskyddade 405 1088 894 340
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Skallbergsmotet 

Tabell 6. Flöden för varje till- och frånfart i Skallbergsmotet. 

 

  

Nummer 1 - Tillfart Nummer 2 - Frånfart Nummer 3 - Tillfart Nummer 4 - Frånfart

Period 1 Period 2 Medel Timme Dygn Period 1 Period 2 Medel Timme Dygn Period 1 Period 2 Medel Timme Dygn Period 1 Period 2 Medel Timme Dygn

Bilar 27 23 25 270 5159 28 26 27 292 5572 41 40 40,5 437 8358 81 65 73 788 15065

Lastbilar 1 1 1 11 158 7 3 5 54 790 1 4 3 27 395 13 12 13 135 1976

MC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 103

Moped över - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -

Cykel - - - - - 8 9 9 81 403 10 9 10 90 450 - - - - -

Gående - - - - - 1 0 0,5 5 26 2 0 1 10 51,6 - - - - -

Andel tung trafik 4% 4% 4% 20% 10% 15% 2% 9% 6% 14% 16% 15%

Totalt motorfordon 5317 6362 8753 17144

Totalt oskyddade - 429 502 -

Nummer 5 - Tillfart Nummer 6 - Frånfart Nummer 7 - Tillfart Nummer 8 - Frånfart

Period 1 Period 2 Medel Timme Dygn Period 1 Period 2 Medel Timme Dygn Period 1 Period 2 Medel Timme Dygn Period 1 Period 2 Medel Timme Dygn

Bilar 72 50 61 659 12589 54 19 36,5 394 7532 20 29 24,5 265 5056 45 30 38 405 7739

Lastbilar 13 9 11 119 1739 3 5 4 43 632 8 4 6 65 948 3 4 4 38 553

MC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Moped över - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -

Cykel - - - - - 12 12 12 114 569 12 14 13 123 616 - - - - -

Gående - - - - - 2 7 5 46 232 2 7 5 46 232 - - - - -

Andel tung trafik 15% 15% 15% 5% 21% 13% 29% 12% 20% 6% 12% 9%

Totalt motorfordon 14327 8165 6004 8292

Totalt oskyddade - 801 848 -
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Bilaga 2 – Hastighet och sikt 
Tabell 7. Skyltad hastighet angivet i km/h på respektive ben i trafikplatserna. 

 

 

 

Tabell 8. Tabellen visar siffror i antalet meter ifrån cirkulationsplatsen där sikten anses vara god. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sofielundsplan 50 50 50 50 50 50 50 50 - -

Lindhagensplan 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Emausmotet 50 80 50 50 50 80 50 50 - -

Skallbergsmotet 50 80 50 50 50 80 50 50 - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sofielundsplan 0 45 35 - - - - 10 - -

Lindhagensplan 20 30 15 5 5 20 20 40 30 20

Emausmotet 40 35 10 50 40 40 15 40 - -

Skallbergsmotet - 35 15 - - 35 10 - - -
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Bilaga 3 – Sökande av samband 

 

 

Figur 12. Diagram från regressionsanalys av antal olyckor och trafikflöde. 

 

Figur 13. Diagram från regressionsanalys av antal olyckor och flöde av oskyddade 
trafikanter. 

 

Figur 14. Diagram från regressionsanalys av antal olyckor och siktförhållande. 

 

Figur 15. Diagram från regressionsanalys av antal olyckor och skyltad hastighet vid 
cirkulationsplatsen. 

 

Figur 16. Diagram från regressionsanalys av antal olyckor och om benet leder till/från 
höghastighetsmiljö. 
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Bilaga 4 – Foton 

 

Figur 17. Tillfart 3 i Lindhagensplan. Byggstängsel mitt i cykelbanan vilket skymmer sikten. 

 

 

Figur 18. Tillfart 3 i Emausmotet. Höga räcken försvårar sikten. 
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Figur 19. Tillfart 3 i Emausmotet. Ytterligare en bild på att höga räcken försämrar sikten. 

 

 

Figur 20. Tillfart 3 i Skallbergsmotet. Lägre räcken vilket ger bättre sikt. 
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Figur 21. Tillfart 3 i Skallbergsmotet. Lägre räcken ger bättre sikt. 

 

 

Figur 22. Tillfart 7 i Skallbergsmotet. Vägens lutning och krökning ger mindre god sikt. 
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Figur 23. Yta som med hjälp av räcken styr oskyddade trafikanter att gå över mitt på överfarten. 

 

 

Figur 24. Exempel på yta som med hjälp av vägmarkering styr motorfordon. Dock kommer oskyddade trafikanter nära inpå fordon åkandes på 
tillfart. 


