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Sammanfattning 

 
Syftet med detta kandidatexamensarbete var att undersöka hur utformningen av gångpassager på 

spårväg påverkar olycksrisken för fotgängare. En inventering av faktorer som påverkar planeringen av 

gångpassager, skyddsanordningar och statistik har gjorts för att skapa en överblick över utformningen av 

gångpassager på spårväg.  

För att bedöma hur trafiksäkra olika typer av utformningar är, har fallstudier utförts i Stockholm, 

Göteborg och Norrköping där fotgängarna som passerade på gångpassagerna studerades. Under 

fallstudierna noterades allvarliga konflikter mellan fotgängare och spårvagnar samt riskfyllda beteenden 

från fotgängarnas sida. 

I studien påvisas att det finns ett samband mellan utformningen av en gångpassage och olycksrisken. Det 

verkade dock inte vara så att det fanns typutformningar som alltid är mer trafiksäkra än andra 

utformningar.  

De faktorer som också visade sig ha inverkan på risken att en olycka inträffar var sikten, vilken typ av 

plats det är, trafiksituationen i övrigt och uppmärksamheten hos fotgängarna. Därför är det viktigt att 

försöka skapa uppmärksamhet och ta hänsyn till hur den specifika platsen ser ut vid utformning av 

gångpassager på spårväg.   

Av de studerade platserna var det en undersökt Shared Space lösning i Norrköping som bedömdes vara 

den mest trafiksäkra platsen därför att den var utformad på fotgängarnas villkor. En oreglerad 

gångpassage i Göteborg visade sig vara minst trafiksäker då detta var en plats med en komplex 

spårsituation, dålig sikt för fotgängarna och hög hastighet för inkommande spårvagnar.  

Metodiken som användes för att studera trafiken på gångpassagerna baserades på den ”svenska 

konflikttekniken”. Vidareutveckling av metodiken har gjorts för att kunna användas för spårvägar och för 

kortare observationsperioder. 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning ............................................................................................................................................. ii 

Innehållsförteckning ...................................................................................................................................... iii 

1 Inledning ................................................................................................................................................ 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte och avgränsning.................................................................................................................... 1 

1.3 Hypotes .......................................................................................................................................... 2 

1.4 Rapportstruktur ............................................................................................................................. 2 

2 Definitioner............................................................................................................................................ 3 

3 Inventering ............................................................................................................................................ 4 

3.1 Val av utformning med svenska förutsättningar ........................................................................... 4 

3.2 Skyddsanordningar för fotgängare ................................................................................................ 6 

3.3 Utformningsprinciper och aspekter ............................................................................................ 11 

3.4 Regler och lagar som påverkar utformningen för fotgängare på spårväg .................................. 13 

3.5 Olyckor och Olycksstatistik .......................................................................................................... 14 

4 Metoder för trafiksäkerhetsstudier ..................................................................................................... 16 

4.1 Trafiksäkerhetsbegreppet ........................................................................................................... 16 

4.2 Den svenska konflikttekniken ...................................................................................................... 16 

4.3 Vald metodik för fallstudierna ..................................................................................................... 18 

5 Observationsstudier ............................................................................................................................ 20 

5.1 Observationer av allmänna skillnader på spårväg i Sverige ........................................................ 20 

5.2 Utformningstyper som undersökts ............................................................................................. 21 

5.3 Övertäckt grönt ........................................................................................................................... 23 

5.4 Traditionellt trafikljus .................................................................................................................. 29 

5.5 Varningssignal .............................................................................................................................. 35 

5.6 Oreglerad passage ....................................................................................................................... 41 

5.7 Shared Space och oordnadpassage ............................................................................................. 44 

5.8 Minifallstudier ............................................................................................................................. 47 

6 Resultat och diskussion ....................................................................................................................... 50 

6.1 Allvarliga konflikter ...................................................................................................................... 50 

6.2 Riskfyllda beteenden och andra iakttagelser .............................................................................. 53 

6.3 Felkällor och metodkritik ............................................................................................................. 55 



iv 
 

7 Slutsatser ............................................................................................................................................. 56 

7.1 Utformningar och skyddsanordningar ........................................................................................ 56 

7.2 Riskfyllda beteenden, allvarliga konflikter och olycksrisker ........................................................ 56 

7.3 Sikt och uppmärksamhet ............................................................................................................. 56 

7.4 Hypotesprövning – utformning och olycksrisk ............................................................................ 56 

8 Förslag på vidare studier och utveckling av denna studie .................................................................. 57 

8.1 Utveckling av denna studie ......................................................................................................... 57 

8.2 Vidare studier .............................................................................................................................. 57 

9 Litteraturförteckning ........................................................................................................................... 58 

 

  



1 
 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet byggdes det spårvägar i många svenska städer. Det har 

totalt funnits elektrifierad spårväg i drift i 13 svenska städer. Under 1900-talet lades dock de flesta ner 

och länge var det bara Göteborg och Norrköping som hade utbyggda spårvägsnät. Stockholm hade från 

1967 till 1991 ingen spårväg, då invigdes Djurgårdslinje 7 (museispårväg). Sedan dess har Tvärbanan 

byggts och byggts ut i flera etapper, Södra Lidingöbanan har klassificerats om till spårväg och delar av 

Spårväg City har byggts. 

Nu planeras ännu fler spårvägar i Stockholm och även i Malmö, Lund, Jönköping, Uppsala och Linköping 

finns planer på att bygga spårväg. Politikerna vill minska bilberoendet genom att öka kollektivtrafikens 

tillgänglighet. Att valet av kollektivtrafikmedel är spårväg, motiveras ofta med hög kapacitet, 

miljöfördelar med eldrift, driftsäkerhet och positiva effekter på stadslivet. Detta passar bra ihop med de 

transportpolitiska delmålen om ”tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet” och ”god miljö”.  

En nackdel som diskuteras är trafiksäkerhetsaspekten, eftersom spårvagnar har lång bromssträcka och 

till skillnad från järnväg och tunnelbana är blandad med annan trafik. 

Mellan 2005-01-01 och 2010-01-01 inrapporterades 84 olyckor mellan fotgängare och spårvagnar i 

Göteborg, varav 8 dödsolyckor. Antalet olyckor mellan personbilar och spårvagnar var 97 stycken varav 0 

var dödsolyckor. Statistiken visar att det är viktigt att ta hänsyn till fotgängarnas utsatthet vid planering 

av spårvägar. (STRADA) 

1.1.1 Problembeskrivning 

När det uppstår olyckor mellan oskyddade trafikanter och motorburen trafik som spårvagnar är 

olyckspåföljden ofta mycket allvarlig. Det är därför viktigt att minimera denna typ av olyckor och försöka 

minska skadornas allvarlighet. En stor del av det olycksförebyggandearbetet sker redan i planeringsfasen 

av spårvägen. Därför är det av stor vikt att avgöra hur olika fysiska utformningar påverkar risken för 

olyckor. 

1.2 Syfte och avgränsning 

1.2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur fysiska utformningen av gångpassager och 

övergångsställen på spårvägar påverkar olycksrisken samt hur gångpassager kan utformas för att 

minimera risken för olyckor. Även hur utformningen påverkar gångtrafikanters beteende ur ett 

trafiksäkerhetsperspektiv undersöks. 

1.2.2 Avgränsning 

Här studeras endast utformningen av gångpassager och övergångsställen i plan och inte planskilda 

lösningar eftersom planskilda lösningar eliminerar de konflikter som ska undersökas. Fallstudierna har 

avgränsats till att huvudsakligen omfatta gångpassager i anslutning till hållplats eftersom gångflödena på 

spårsträckorna mellan hållplatser ofta är mycket små. 
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1.3 Hypotes 
Dessa två hypoteser testas i detta kandidatexamensarbete: 

 Det finns samband mellan utformningen av gångpassager på spårväg och olycksrisken. 

 Det finns typutformningar av gångpassager på spårväg som alltid är trafiksäkrare än andra 

typutformningar.  

1.4 Rapportstruktur 
Det här kandidatexamensarbetet består av två huvudmoment. Första momentet är en inventering av 

vilka olika lösningar som finns och hur de fungerar, samt en genomgång av olycksstatistik för att 

översiktligt belysa problemet. Andra momentet består av observationsstudier av 7 typfall av 

gångpassager. Studierna har utförts i Stockholm, Göteborg och Norrköping. 

Rapporten avslutas med resultat, diskussion och slutsatser. 

Inventering 

Inventeringen omfattar fem delområden baserat på litteraturstudier och intervjuer. Först behandlas vilka 

andra faktorer än trafiksäkerhet som påverkar valet av utformning. Den andra delen tar upp vilka olika 

skyddsanordningar och utformningsdetaljer som finns. Den tredje delen behandlar några olika principer 

för utformning av gångpassager på spårväg. Fjärde delen tar kort upp några lagar som gäller för 

gångpassager på spårväg. Den sista delen redovisar nationell olycksstatistik och lokal statistik från 

Göteborg. 

Observationsstudier 

Genomgången av observationsstudierna inleds med en översiktlig genomgång av hur 

gångpassageutformningen ser ut i Sverige. 

Observationsstudiekapitlet innefattar även en mindre genomgång av trafiksäkerhetsanalysmetoder och 

teorier om gångtrafikantbeteende som använts till att utforma metoden för observationsstudierna. 

Metoden har utarbetats genom litteraturstudier, deltagande i föreläsningar och intervjuer. Denna 

genomgång utfördes för att kunna förstå och värdera hur olika utformningar påverkar gående. 

Observationsstudierna delades upp i 9 fallstudier av gångtrafikantbeteende vid sju olika typer av 

spårvägsövergångar för gångtrafikanter. Även 4 minifallstudier utfördes. Därefter analyserades vilka 

typer av utformningar som uppmanar till ett ur säkerhetsperspektiv sett positivt gångtrafikantbeteende. 

Jämförelser av olika lösningar utfördes med hjälp av studier i fält. Litteraturstudierna ligger till grund för 

valet av platser för observationsstudier, men även olycksstatistik användes som underlag vid valet av 

studieobjekt. Analysmetoden som används baseras på trafiksäkerhetsanalysmetoder från 

litteraturstudierna.  
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2 Definitioner 
Gångpassage: I denna uppsats benämns ordnade gångpassager enbart som gångpassage.  

Markmarkering: Målade markeringar på marken (exempelvis ”Zebra markering”) eller markeringar som 

utgörs av skiftande materialanvändning.  

Ordnad gångpassage: En plats som är avsedd för gående att passera en körbana (i detta fall spårväg) och 

har utformats eller utrustats för trafiksäkerhet, framkomlighet och tydlighet. 

Plattform: Upphöjd yta där passagerare stiger av och på ett spårfordon, även benämnt perrong. 

Semiotik: Läran om tecken och teckensystem. Exempel på teckensystem kan vara talade språk, bilder, 

trafiksignaler och sjukdomssymptom. 

Skyddsanordning: Skyddsanordningar är de fysiska detaljer och anordningar vid spårvägen som är till för 

att höja trafiksäkerheten. Exempelvis en skylt eller trafiksignal. Att installera en skyddsanordning är en 

skyddsåtgärd. 

Spårvagn: Ett spårfordon som trafikerar gator i en stad men kan även gå på egen bana. 

Spårväg: En väg där det bedrivs lokaltrafik med spårvagn. Kan vara avsedd för bilar, bussar och 

spårvagnar eller enbart för spårvagnar. Ofta är det både räls och asfaltsbeläggning. 

Trafiksäkerhet: Ett kvalitetsbegrepp bestående av risken för att en olycka inträffar, konsekvensen av 

olyckan och exponeringen (hur många använder trafikslaget som var inblandat). 

Utformning: Hur skyddsanordningar, placering av olika delelement och designen ser ut på en plats 

skapad av människan. 

Övergångsställe: En gångpassage med specifik utmärkning och företrädesregler för gående. Kan vara 

bevakad med signaler eller obevakad. 

Övertäckt grönt: Används för att beskriva traditionella trafikljus för gående där det inte finns någon grön 

signal utan endast rödsignal (kallas ibland för släckt signal). 
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3 Inventering 

3.1 Val av utformning med svenska förutsättningar 
Trafikverket delar upp valet av utformning av vägkorsningar (bilvägar) i kunskap om trafiken, 

anläggningen och omgivningen. Det här kandidatexamensarbetet kommer fokusera på hur anläggningen 

kan utformas. Det går antagligen dåligt att välja utformning enbart baserat på trafiksäkerhet utan att ta 

hänsyn till trafiken och omgivningen, därför fokuserar det här kapitlet på andra faktorer som påverkar 

valet av utformning. (Trafikverket, 2011) 

3.1.1 Klimatförutsättningar 

Klimatet är en viktig faktor som ofta påverkar vilka trafikutformningar som är möjliga. I Sverige måste en 

utformning fungera även då det är is och snö vilket bland annat innebär att det behövs utrymme för att 

kunna snöröja. Det kan innebära att en viss utformning som kan vara mycket bra i ett land med varmare 

klimat inte fungerar i Sverige. Även halkrisken är något som den som utformar spårvägar behöver ta 

hänsyn till vid till exempel val av lutning på gångramper. (Gruhs, Johansson, C, Niska, Grönvall, & Caesar, 

2011) 

Andra klimatfaktorer som kan vara viktiga att ta hänsyn till är exempelvis solljus vid val av material och 

placering av olika element för att undvika reflektioner som bländar fotgängare. Även nederbörd kan vara 

viktigt att tänka på i form av avrinning. (Gruhs, Johansson, C, Niska, Grönvall, & Caesar, 2011) 

3.1.2 Rumsliga förutsättningar 

Vilka lösningar som är möjliga på en plats påverkas i stor utsträckning av hur det ser ut på platsen. Om 

spårväg ska anläggas på en plats som redan är bebyggd begränsas ofta valmöjligheterna av hur stora 

utrymmen som finns att tillgå. Relativa höjdskillnader är viktiga att tänka på vid planering av spårvägar, 

då exempelvis maximal lutning och kurvradie på rälsen ofta har tekniska begränsningar från spårvagnens 

sida. Även stora lutningar på plattformen kan medföra problem. (Hansson, Andersson, Möller, & 

Petersson, 2010) 

3.1.3 Trafiksituationen 

Hur en gångpassage kan se ut påverkas av hur stora gångflöden som passerar på den och hur stora 

flöden den korsar. Detta eftersom olika trafikanläggningar har olika stor kapacitet. Även vilken typ av 

flöden som korsas spelar in, eftersom bussar, bilar, lastbilar och spårvagnar har olika förutsättningar på 

en rad punkter. (Hydén, 2008) 

Det är därför viktigt att avgöra vilket flöde som ska prioriteras, om ska det vara lättast att komma fram 

för exempelvis bilar eller för gående. Prioriteringen avgörs av dimensionering och utformning av 

trafikanläggningen. (Hydén, 2008)   

Ett exempel är att trafikljus som reglering mellan gående och bilar ofta brukar anses ge fördelar åt 

biltrafiken när det är stora gångflöden jämfört med om det skulle ha varit ett obevakat övergångsställe i 

stället. Om det hade varit ett obevakat övergångsställe hade fotgängarna haft företräde vilket gör det 

svårt för biltrafiken att komma fram om det är många som vill korsa övergångsstället. 
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3.1.4 Tillgänglighet 

Precis som att trafiksäkerhet ingår i det transportpolitiska hänsynsmålet är tillgänglighet en del av det 

transportpolitiska funktionsmålet. Tillgänglighet handlar om att göra det möjligt för invånarna att ta sig 

dit de vill. Hänsynsmålet innefattar tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet i transportsystemet, men 

också att transportsystemet ska vara användbart för personer med funktionsnedsättningar och även att 

barn själva ska kunna nyttja transportsystemet på ett säkert sätt. (Näringsdepartementet, 2009) 

Vid planering av gångpassager är det därför viktigt att tänka på att även äldre, synskadade, 

hörselskadade, rullstolsbundna och barn ska kunna passera på ett säkert sätt. För äldre är det exempelvis 

ofta av stor vikt att ha stora marginaler vid bestämning av säkerhetstider för signaltidssättningen så att 

de som går långsamt hinner utrymma gångpassagen. Synskadade behöver taktilledning och lösningar 

som är lätta att förstå ur användarens synvinkel. Det är även viktigt att all säkerhet vid en passage inte 

bygger enbart på intryck från hörsel- eller synorganen. Rullstolsbundna och de med rollatorer eller 

liknande behöver jämna nivåer och därför bör det planeras för exempelvis nedsänkningar i kanstenen vid 

trottoarer. (Vägverket, 2004) 

Barn är kanske ännu svårare att planera för då de har snävare synfält, ingen stereohörsel, de är kortare, 

spontana, impulsiva, saknar ofta insikt i innebörden av trafikregler, bristfällig koncentration och liten 

erfarenhet. Det kan bland annat vara svårt för barn att förstå hur nya platser fungerar och komma ihåg 

att se sig för. Vid planering av övergångsställen på skolvägar handlar en stor del av trafiksäkerhetsarbetet 

om att sänka hastigheten på bilarna. På spårväg är det antagligen lättare att sänka den faktiska 

hastigheten om det är en plats med mycket barn. Andra åtgärder som gynnar barn 

trafiksäkerhetsmässigt är siktförbättringar och trafikseparering. (Abelsson & Båge, 2001)  

3.1.5 Drift 

Vid planering av en anläggning såsom en gångpassage är det viktigt att tänka på vilka driftsbehov den har 

och göra det möjligt för driften att utföras. Det rör allt från tillräckliga utrymmen mellan räcken för 

snöröjning och att placera taktila plattor så att det taktila mönsteret inte hyvlas av till att ta hänsyn till 

driftkostnader för trafiksignaler. (Gruhs, Johansson, C, Niska, Grönvall, & Caesar, 2011) 
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3.2 Skyddsanordningar för fotgängare 
En skyddsanordning kan vara allt från en skylt som upplyser om fara till helbommar med ljus och 

ljudsignaler. Syftet med skyddsanordningar är att ge en bekväm och riskfri passage. I detta avsnitt 

undersöks vilka vanliga skyddsanordningar som finns för fotgängare på spårväg och hur de fungerar.  

Att överdimensionera skyddsanordningen innebär förutom ökade kostnader, en risk för att skyddet 

anses vara ett hinder och får motsatt effekt genom att smitvägar används eller att uppmärksamheten 

minskar tillföljd av falsk trygghet. Därför anses det på järnväg viktigt att välja rätt dimension och 

utformning när skyddsanordningar väljs för en plankorsning, samt att kombinera de valda 

skyddsanordningarna så att skyddet blir så bra som möjligt. (Sundström, 1998) 

De vanligaste skyddsåtgärderna för plankorsningar mellan gångtrafik och spårväg är: 

 Varningsskyltar 

 Hänvisningsskyltar  

 Ljussignaler 

 Ljudsignaler 

 Bommar  

 Gångfållor 

 Svänggrind 

 Skyddsräcke och pollare 

 Markering 

 Refug 

3.2.1 Skyltning 

Skyltning bör vara tydlig och lätt förståelig så att den inte misstolkas. Det är viktigt att inte ha för många 

skyltar och med för mycket information eftersom det kan vara förvirrande och trafikanten riskerar att 

ignorera det budskap som ska förmedlas. Även placeringen av skyltar är viktig och bör göras så att 

skylten fångar läsarens uppmärksamhet vid rätt tillfälle så att den inte stjäl uppmärksamhet från de faror 

som den försöker varna för. (Transit Cooperative Research Program, 1999) 

Varningsskyltar 

Varningsskyltar är sådan skyltning som upplyser om att det finns en fara. Varningskyltar på 

spårväg upplyser om att det finns en spårväg och att vid passage bör uppmärksamhet 

iakttas. Skyltarna kan även varna för t.ex. strömförande ledningar. (Sundström, 1998) 

Varningsskyltar kan även vara av typen detekterande, vilket betyder att skylten tänds då 

en spårvagn närmar sig passagen. För att undvika risken att gående tror att faran är över 

när första spårvagnen passerat och missar andra spårvagnen kan en tilläggsskylt användas som varnar 

när en till spårvagn närmar sig. (Transit Cooperative Research Program, 1999) 

Figur 1. Varningsskylt 
spårvagn (Wikimedia) 
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Hänvisningsskyltar 

En hänvisningsskylt på järnväg är till för att tydligt visa var det går att passera en järnväg (Sundström, 

1998). Vid spårvägar är tillämpningen densamma, även om det ofta snarare är att visa var passagen bör 

ske. 

3.2.2 Signaler 

Ljussignaler 

Det finns två typer av vanligt förekommande ljussignaler vid spårvägsövergångar.  

 Varningssignal – När spåret inte ska beträdas visas blinkande gult sken 

 Traditionellt trafikljus – Visar rött respektive grönt sken (ofta grön/röd gubbe) för respektive 

delpassage, för att leda de gående stegvis över gator och spårområde. 

En tredje ovanligare variant är stoppsignal som innebär att spåret inte ska beträdas och då visas ett rött 

sken. Den här varianten är mycket vanlig på järnväg. (Johansson & Rosén, 2010) 

Stoppsignalens röda sken som symbol för fara är väl förankrad bland gångtrafikanter och skapar därför 

trygghet. Eftersom stoppsignalen skiljer sig från signalerna vid bilväg visar det att andra regler gäller vid 

spårväg än vid bilväg. När stoppsignalen inte signalerar fara (rött sken) visas ingen signal alls, vilket inte 

invaggar de gående i falsk trygghet och förmedlar att passage alltid sker på egen risk. (Johansson & 

Rosén, 2010) 

Varningssignalens blinkande gula sken är inte lika väl förankrad som symbol för fara då det ibland 

betyder att signalen är ur funktion. (Johansson & Rosén, 2010) 

Traditionellt trafikljus har stark semiotik då de flesta vet vad rött respektive grönt innebär, men risken 

finns att ett trafikljus som berör en senare del av passagen uppfattas i stället för det närmaste. De 

traditionella trafiksignalerna invaggar de gående i en trygghet som kan vara farlig. (Johansson & Rosén, 

2010) 

I Göteborg är det vanligt med övertäckt grön ljussignal vid gångpassager vilket är en kombination av 

stoppsignalen och det traditionella trafikljuset. Signalen visar en röd gubbe när det inte är säkert att 

beträda spåret för att en spårvagn eller buss ska passera och annars är signalen släckt i stället för att visa 

en grön gubbe. I Stockholm är det vanligast med det traditionella trafikljuset men på minst en plats finns 

övertäckt grönt. I Norrköping finns både övertäckt grönt och traditionellt trafikljus. 

En studie om trafiksignaler för fotgängare vid spårväg i Göteborg har genom intervjuer visat att 

fotgängare har kunskap om vad det innebär när övertäckt grön signal inte visar rött (är släckt). Endast 29 

% svarade att släckt signal innebär att det är tillåtet att passera vilket var det rätta svaret. (Strömberg, 

Freyhall, & Osvalder, 2010)  
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Figur 2. 1a och 1b är traditionellt trafikljus. 2 är övertäckt grönt, 3 är stoppsignal och 4 är varningssignal. 

Ljudsignaler 

Ljudsignaler är bra för att fånga de gåendes uppmärksamhet men eftersom hörselproblem är vanligt bör 

de enbart användas i kombination med andra signaler och skyddsåtgärder. Signalen kan ljuda antingen 

då det är farligt att passera eller då det är säkert.  

En larmklocka (sådan som används vid bevakade järnvägsövergångar) har bara funktionen att varna för 

fara och brukar inte missuppfattas. En akustisk signal (sådan som används vid bevakade 

övergångsställen) har däremot en vägledande funktion för att gående ska hitta passagen, informera om 

att det är fritt att gå och visa vägen över passagen. (Johansson & Rosén, 2010) 

En tredje variant är att spela upp ett varningsmeddelande, exempelvis ”ett andra tåg på ingång”. (Transit 

Cooperative Research Program, 1999) 

3.2.3 Fysiska skyddsåtgärder 

Bommar 

Hel- och halvbommar är bommar kombinerat med signaler. Helbom hindrar både in och utfart från 

korsningen och halvbom hindrar endast infart. Detta är en mycket hård reglering och antagligen den 

mest reglerande skyddsanordningen då den fysiskt hindrar framfart. (Sundström, 1998) 

Bommar kan skapa en känsla av att det finns en risk att bli instängd. Så länge det inte faktiskt inträffar att 

en fotgängare blir instängd är bommar en säker lösning eftersom den hindrar fotgängarna fysiskt just när 

det är farligt att passera. (Johansson & Rosén, 2010) 
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Gångfållor 

En gångfålla sänker hastigheten på cyklar och tvingar gångtrafikanter att vända sig åt båda hållen. 

Gångfållan uppmärksammar att trafikanten närmar sig ett spår. Fållan kan kompletteras med skyltar, 

ljud- och ljussignaler. En gångfålla brukar vara staket som styr fotgängarens gångväg. (Sundström, 1998) 

Svänggrind 

Är en grind som fungerar som en vanlig dörr med gångjärn, svänggrinden hängs lämpligtvis så att de 

gående vänds mot spårvagnen för att lättare upptäcka den. Nackdelar är att det kan vara krångligt att 

passera med cyklar och de som ska passera spåret är instängda av grindarna. (Transit Cooperative 

Research Program, 1999) 

Skyddsräcke och pollare 

Används för att se till så att passager sker på rätt ställe och för att andra skyddsanordningar ska få den 

eftersträvade skyddseffekten eftersom utan skyddsräcke kan skyddsanordningarna kringgås. Pollare och 

skyddsräcken ger även visuell ledning om var passage ska ske. (Eriksson, Osvalder, & Dahlman, 2007) 

3.2.4 Markering 

Markering på mark kan vara visuell eller taktil, eller både och. Taktil är när något uppfattas med känsel 

och visuell med synen. Taktil kan således vara både räcken och stolpar samt annorlunda markbeläggning. 

Den visuella markeringen kan vara målade linjer, markeringar eller en annan färg på beläggningen. Tydlig 

utmärkning kan minska risken för olyckor genom att höja uppmärksamheten för fotgängarna, men det 

finns även en risk att uppmärksamheten i stället minskar tillföljd av ökad trygghet. (Johansson & Rosén, 

2010) 

Att ha både taktil och visuell markering underlättar för många med funktionsnedsättningar, men höga 

kanter försvårar för de med rörelsehinder. Genom att markera spårområdet både taktilt och visuellt 

särskiljs spårområdet från övriga områden och det tydliggörs att andra regler gäller där samt att det 

föreligger fara. Om enbart visuell eller taktil markering används riskerar vissa att missa markeringen. 

Platser utan markeringar blir otillgängliga för funktionsnedsatta, otrygga och otydliga. Fördelen är att 

uppmärksamheten kan öka i och med att det upplevs otryggt. (Johansson & Rosén, 2010) 

Visuell och taktil markmarkering kan exempelvis användas för att förtydliga färdriktning för spårvagnar, 

var det är lämpligt att stå, var det inte är lämpligt att stå och förtydliga storleken på diverse utrymmen så 

att trafikanter kan avgöra om de ryms eller inte. (Transit Cooperative Research Program, 1999) 

3.2.5 Refug 

En refug placerad mellan två motriktade spår på en gångpassage är till för att möjligöra etappvis passage 

av spårområdet. Det är viktigt att refugen är tillräckligt bred för att det i de flesta fall ska gå att vänta på 

refugen. En god kvalitet på refugbredd brukar anges till över 2 meter, men vid stora gångflöden kan 

större bredd behövas. Om refugen är smal (ex. under 1,5 meter) blir det mindre tryggt för de som väntar 

där och eftersom det blir små avstånd mellan mötande spårvagnar ökar olycksrisken i och med mindre 

felmarginal. (Johansson & Rosén, 2010) 
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Oavsett bredden på refugen kan det vara svårt för spårvagnsförare att bedöma om en fotgängare har 

sett spårvagnen och tänker stanna. (Wahlstedt, 2012) 

3.2.6 Skyddsavstånd 

Skyddsavståndet mellan rälen och kantstenen där det inte är hållplats påverkar både tryggheten som 

fotgängare upplever och trafiksäkerheten. Desto större avstånd desto mindre risk att fotgängare 

snubblar ut på spåret och desto mindre obehagligt upplevs det när en spårvagn passerar. Ett gott 

skyddsavstånd brukar anges till över 2 meter. (Johansson & Rosén, 2010) 
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3.3 Utformningsprinciper och aspekter 
Här ges ett par principer för hur mötet mellan spårvagnar i samma plan kan lösas samt ett par aspekter 

rörande spårvägens mer allmänna utformning. 

3.3.1 Z-passage 

En Z-passage har till uppgift att vinkla passerande så att de tittar åt rätt håll vid passage. Ett problem 

med Z-passage är att synskadade har svårt att veta hur de ska gå. Z-passagen kombinerat med gångfålla 

gör så att fotgängaren ser först i riktning mot närmsta spårvagnen när fotgängaren befinner sig i 

gångfållan. När gångfållan lämnas och den sneda passagen över spåren utförs ser fotgängaren i riktning 

mot den bortre spårvagnen. På det viset skapas uppsikt över spårvagnarna genom att fysiskt styra vilken 

väg fotgängaren går. (Transit Cooperative Research Program, 1999) 

 

 

 

3.3.2 Shared Space 

Mötet mellan olika trafikslag i städer är ofta hårt reglerat med separering, signaler, skyltar m.m. Enligt 

Shared Space principen behöver det inte vara så, den innebär att skyddade och oskyddade trafikanter 

kan dela på samma yta genom att samspela på de oskyddade trafikanternas villkor. Målet är att det 

delade rummet ska uppfattas som ett rum för social interaktion och inte bara ett trafikrum. (Brenner, 

2006) 

Bakgrunden till Shared Space är att i stället för att invagga trafikanter i falsk trygghet genom 

användandet av skyddsanordningar ska konflikter lösas genom samförstånd och på det viset skapa 

trevligare stadsrum. Hastigheten är mycket låg, för såväl biltrafik som spårvagnar och i stället för att ta 

bort otryggheten så utnyttjas den till att öka trafiksäkerheten. (Brenner, 2006) 

3.3.3 Spårvägens placering 

Stadslik spårväg som inte är blandad med övrig trafik brukar ha ett eller två körfält på vardera sidan med 

spårväg i mitten av gaturummet. Ett alternativ är att placera spårvägen invid gatukant och ha båda 

körfälten invid gatukanten på andra sidan. Det gör det lättare för fotgängare att komma till hållplatserna 

om de bara kommer från den sida där spåret ligger. (Currie & Reynolds, 2010) 

Figur 3. En Z-passage, pilarna visar spårvagnens riktning och fotgängaren 
passerar passagen som ett Z. (Transit Cooperative Research Program, 1999) 
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3.3.4 Gångpassagens placering  

En gångpassage på spårväg kan placeras antingen på sträckan, före hållplats eller efter hållplats. Om en 

gångpassage är placerad efter hållplats är spårvagnarnas hastighet låg och det är därför säkrare för de 

gående. Det blir tvärtom när gångpassagerna är placerade före hållplatsen där spårvagnarna har högre 

hastighet när de är på väg in mot hållplatsen. När det är hållplats på båda sidor om ett dubbelspår blir 

passagen före hållplats i ena riktningen och efter i andra riktningen. En lösning på det är att förskjuta 

hållplatsen så att plattformarna ligger på var sin sida om passagen i stället för mittemot varandra och på 

så sätt kan gångpassagen ligga efter båda plattformarna. (Johansson & Rosén, 2010) 

3.3.5 Spårvägens blandning med övrig trafik 

Den lösning som brukar anses mest trygg och trafiksäker är när spårvagnar har ett eget körfält. 

Tryggheten motiveras med att det är enkelt för de gående och säkerheten med att det är tydligare vilka 

regler som gäller. Att blanda spårvagn med buss eller med buss och bil anses vara sämre än eget 

spårvägskörfält eftersom det blir en komplexare situation för de gående med flera trafikslag och olika 

väjningsregler i samma körfält. När spårvagnar blandas med andra trafikslag blir trafiken även mer 

oförutsägbar för gångtrafikanterna eftersom spårvagnar har andra köregenskaper än bussar och bilar. Ett 

exempel är om en gående försöker passera framför en bil som i normalfallet kan stanna men har en 

spårvagn efter sig och därför inte kan stanna. (Johansson & Rosén, 2010) 

Ett problem med uppdelning av olika trafikslag i var sitt körfält är utrymmesåtgången, vilket också leder 

till att det krävs långa gångpassager som försämrar framkomligheten för fotgängare. 
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3.4 Regler och lagar som påverkar utformningen för fotgängare på spårväg 
Obevakat övergångsställe 

I Trafikförordningen (1998:1276) 3e kapitlet 61a paragrafen står det:  

”Vid ett obevakat övergångsställe har en förare väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just skall 

gå ut på övergångsstället".  

Det innebär att de fordon som omfattas av Trafikförordningen måste lämna företräde till gående vid 

övergångsställen. Det gäller inte för spårvagnar eftersom spårvagnar inte omfattas av Trafikförordningen 

utan av ”Förordning (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg”. Det leder till att obevakade 

övergångsställen inte kan användas vid utformning av spårvägar. 

Bevakat övergångsställe 

Den lagstiftliga konflikten som uppstår vid användandet av obevakade övergångsställen på spårväg 

uppstår inte om övergångsstället regleras med signaler (bevakat övergångsställe). Däremot om 

trafiksignalerna skulle vara ur funktion gäller reglerna för obevakat övergångsställe och då uppstår den 

lagliga konflikten. 

Gångpassage 

Eftersom gångpassager inte har några specifika regler utan enbart är en avsedd plats för passage gäller 
samma regler som vid passage av körbanan på valfri plats. Enligt Trafikförordningen (1998:1276) 7e 
kapitlet 4e paragrafen ska gående ge förtur mot övrig trafik:  

”…utanför ett övergångsställe får gående korsa vägen endast om det kan ske utan fara eller olägenhet 
för trafiken.” 

Vilket alltså innebär att fotgängare på en gångpassage inte har företräde gentemot bilar, bussar eller 
cyklister och inte mot spårvagnar (det har de aldrig). 
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3.5 Olyckor och Olycksstatistik 

3.5.1 Orsaker till olyckor mellan fotgängare och spårvagnar 

En sammanställning av 200 olyckor i Norge mellan 1986 och 1996 visade att det i 2/3 av kollisionerna 

mellan fotgängare och spårvagnarna var ett fel från fotgängarens sida som var enda orsak till kollisionen. 

Det var mycket ovanligt att det var ett fel från spårvagnsförarens sida som var den enda orsaken till en 

kollision med en fotgängare. (Sagberg & Saetermo, 1997) 

Enligt en sammanställning av trafiksäkerheten i EU gjord på uppdrag av Europa Kommissionen i projektet 

SafetyNet var en av de viktigaste faktorerna för att undvika olyckor där fotgängare och cyklister var 

inblandade att förbättra sikten så att cyklister och gående blir mer synliga och ser faran lättare. 

(SafetyNet, 2009) 

3.5.2 Statistik i Sverige 

Olycksstatistiken i Sverige baseras på polisrapporter och sjukhusrapporter, polisrapporteringen har länge 

varit ganska komplett och brukar ligga till grund för officiell statistik. Rapporteringen från sjukhusen har 

varierat i olika delar av landet och från olika sjukhus när det gäller hur bra de är på att rapportera in 

olyckor. Dessa brister påverkar tillförlitligheten i statistiken extra mycket när det gäller olyckor som är 

ovanliga såsom mellan spårvagnar och fotgängare. Därför har ingen detaljerad sammanställning och 

analys av olycksstatisken gjorts i Norrköping, där sjukhusrapportering enbart har skett ett fåtal år. I 

Stockholm är större delen av spårvägsnätet förhållandevis nytt och därför är underlaget mycket 

begränsat. Det är framförallt i Göteborg det finns statistik. 

Nationell statistik 

Under perioden 2006 till och med 2010 omkom 11 personer på spårväg varav ett fall rubricerades som 

självmord. 97 personer blev allvarligt skadade vilket innan 2007 innebar en personskada som medförde 

mer än 2 veckors sjukskrivning och från 2007 en personskada som medför mer än 24 timmars 

sjukhusvård. (Trafikanalys, 2011) 

Utslaget per 1 miljard personkilometer var det i medeltal 27.4 avlidna eller allvarligt skadade på spårväg 

2006-2010. För järnväg är det 0.35 och tunnelbana 0.60 avlidna eller allvarligt skadade per 1 miljard 

personkilometer. Detta resultat får det att verka som om det är nästan 80 gånger så farligt med spårväg 

jämfört med järnväg. Det beror antagligen på att statistiken tar med allvarliga olyckor. För att undersöka 

detta kan förhållandet mellan dödsfall och allvarliga olyckor beräknas utifrån den officiella statistiken 

(självmord uteslutet) och då fås att det sker 0.1 dödsfall per allvarlig olycka på spårväg, 1.5 dödsfall per 

allvarlig olycka på järnväg och 0.85 dödsfall per allvarlig olycka på tunnelbana. Tas nu hänsyn till detta 

blir det 2.7 avlidna per 1 miljard personkilometer på spårväg, 0.5 avlidna per 1 miljard personkilometer 

på järnväg och 0.5 avlidna per 1 miljard personkilometer på tunnelbana. Det innebär alltså att risken att 

skadas allvarligt eller dö på spårväg är nästan 80 gånger större än på järnväg och risken att dö är ca 5,5 

gånger större per personkilometer. (Trafikanalys, 2011) 

Notera att all undersökt officiell svensk statistik använder sig av personkilometer och inte 

fordonskilometer eller utbudskilometer (fordonskilometer tillgängliga för resenärer). Skillnader i 

passagerarkapacitet och medelbeläggning för de tre transportslagen bör därför påverka jämförbarheten. 
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År 2010 var det 9 utbudskilometer/invånare på järnväg, 2 på spårväg och 9 på tunnelbana. Avlidna per 

utbudskilometer/invånare blir då 5 för spårväg, 9.1 för järnväg och 1.2 för tunnelbana. (Trafikanalys, 

2011) (Trafikanalys 2, 2011) 

Om alla olyckor skulle tas med (även lindriga) bör dock den mest olycksdrabbade vara spårväg oavsett 

om det är per personkilometer eller utbudskilometer eftersom spårvägen är mer blandad med andra 

trafikslag.   

Göteborg 

I Göteborg mellan första januari år 2005 och samma datum 2010 inträffade 84 olyckor (inrapporterat av 

polis eller sjukhus) med lindrig skada, svår skada eller dödsfall som påföljd. Av dessa olyckor var det 57 

lindriga olyckor, 19 svåra olyckor och 8 dödsolyckor. Antalet olyckor och fördelningen är eventuellt 

felaktig på grund av de tidigare nämnda problemen med inrapportering och bör därför enbart ses som 

ett bevis på att fotgängare är mycket utsatta vid spårvägstrafik. (STRADA) 

En genomgång av beskrivningarna av olyckorna ovan ger att cirka 37 % av olyckorna inträffade vid eller 

på en hållplats. Resterande olyckor skedde på egen bana eller längs med en spårvägsträcka i gatumiljö. I 

denna genomgång uteslöts 15 av de 84 olyckorna på grund av att det inte tydligt framgick vilken typ av 

plats olyckan inträffat på. När genomgången i stället avgränsas till att enbart omfatta dödsolyckor blev 

resultatet att 4 av 8 olyckor var vid eller på en hållplats, 3 av 8 på väg mellan hållplatser och 1 av 8 var på 

egen bana. (STRADA) 
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4 Metoder för trafiksäkerhetsstudier 

4.1 Trafiksäkerhetsbegreppet  
 Storleken av olycksproblemet i trafiken kan ses som att den beror av de tre variablerna risk, konsekvens 

och exponering. Det betyder exempelvis att en typ av olycka som sker mycket sällan (låg risk) och för ett 

trafikslag med få trafikanter (låg exponering) kan vara ett stort problem om konsekvensen är allvarlig.  

(Hydén, 2008) 

4.2 Den svenska konflikttekniken  

Bakgrund 

Den svenska konflikttekniken är en metod för att utvärdera trafiksäkerhet som har tagits fram vid Lunds 

Tekniska Högskola.  Den går ut på att i stället för att observera inträffade olyckor observera konflikter, 

vilket ger ett mycket större analysunderlag då det sker många fler konflikter än faktiska olyckor. 

Eftersom det sker många fler konflikter går det även mycket snabbare att utvärdera hur farlig exempelvis 

en korsning är. En annan fördel är att konflikttekniken inte kräver avancerad utrustning. (Trafikteknik 

LTH) 

Definitionen av konflikt som denna metod baseras på är att en konflikt är en oönskad händelse där 

trafikanter ofrivilligt försätts i en farlig trafiksituation. En alternativ definition som är tydligare är samtida 

ankomst till ett begränsat utrymme. (Laureshyn, Hydén, & Svensson, 2009) 

Konflikttekniken är dock som effektivast kombinerat med andra studier, exempelvis beteendestudier, 

olycksstatistik och intervjuer. Den vanligaste användningen av konflikttekniken är vid analys av 

trafiksäkerhet i tätort. Metoden har visat sig vara effektiv vid utvärdering av cirkulationsplatser, 

trafiksignaler, hästighetsdämpande gupp m.m. (Laureshyn, Hydén, & Svensson, 2009) 

Utförande 

I denna metod mäts tiden tills en olycka skulle ha uppstått utifrån när en konflikt uppstår. Konflikten 

klassificeras som allvarlig eller lindrig utifrån ingångshastigheten i konflikten och tiden tills en olycka 

skulle ha inträffat.  

För att kunna uppfatta när en konflikt uppstår bestäms ett antal indikatorer som är till för att avgöra vad 

som är en konflikt. När en konflikt uppstår antecknas dess omständigheter såsom händelseförlopp, ålder 

och kön på de inblandade. Det görs även en skiss av över den inträffade konflikten, med övriga 

trafikanter och eventuella orsakssamband. (Laureshyn, Hydén, & Svensson, 2009) 

De allvarliga konflikterna som noteras genom fältstudier används sedan för att skapa ett riskmått för hur 

stor risk det är att en olycka inträffar. För att kunna göra riskberäkningar krävs att trafikflödet som 

används för att beräkna sannolikheten för att en olycka inträffar. Metoden bygger på att det anses finnas 

ett samband mellan antalet händelser av en viss typ och händelsernas allvarlighet. Sambandet beskrivs 

som en pyramid där toppen består av ett fåtal allvarliga olyckor och desto lägre allvarlighetsgrad desto 

fler inträffade händelser (se figur 4a). Det är detta samband som möjliggör att antalet händelser av en 

viss typ kan beräknas utifrån ett större underlag av mindre allvarliga händelser. Senare har sambandet 
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beskrivits som en diamant form eftersom det inte bara är ovanligt med mycket allvarliga händelser, utan 

även med helt säkra händelser där trafikanten är helt opåverkad av andra trafikanter (se figur 4b). 

(Laureshyn, Hydén, & Svensson, 2009) 

 

Figur 4 Pyramiden (a) beskriver att antalet inträffade händelser minskar med allvarligheten och diamanten (b) beskriver 
samma samband samt att antalet inträffade händelser minskar med säkerheten i en händelse. (Laureshyn, Hydén, & 
Svensson, 2009) 

Allvarligheten av en händelse bestäms utifrån risken för att en kollision sker och hur stora konsekvenser 

som kollisionen får, vilket lämpligen mäts som en monetär kostnad. Faktorer som modellen använder för 

att uppskatta konsekvenserna av en kollision är t.ex. typ av fordon/trafikant, kollisionsvinkel och 

hastighet. Dessa faktorer har antagligen annan betydelse om denna metod ska tillämpas på konflikter 

mellan fotgängare och spårvagnar. Skadepåföljden bör rimligtvis påverkas marginellt av fotgängarens 

hastighet och eftersom en fotgängare har en mycket ringa storlek i förhållande till en spårvagn är 

förmodligen vinkelns inverkan på skadepåföljden både svårbedömd och mycket underordnad 

inträffandet av en kollision. (Laureshyn, Hydén, & Svensson, 2009) 

I konfliktstudier brukar termen TTC (”Time To Collision”) användas för att beskriva tiden tills en olycka 

skulle ha inträffat från att en konflikt registreras.  Detta är avståndet till kollision genom hastigheten för 

de två konflikterande fordonen/trafikanterna. Vilket fordons/trafikants hastighet och avstånd till 

konflikten som används väljs enligt olika kriterier beroende på kollisionsvinkel (se formel 1). I fallet 

spårvagn och fotgängare är det rimligtvis lämpligast om spårvagnens avstånd och hastighet används vid 

beräkningen av TTC eftersom spårvagnen är påkörande och har störst inverkan på olyckspåföljden. 

(Horst, 1990) 

    
 

 
                                                         

Formel 1 Tid till collision (TTC) 

I den svenska konflikttekniken mäts TTC från den första undanmanövern påbörjas av något fordon och 

kallas då för TA (”time to accident”). (Laureshyn, Hydén, & Svensson, 2009) 
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4.3 Vald metodik för fallstudierna 
Under fallstudierna och vid analyser av det filmade materialet har riskfyllda beteenden ur ett 

trafiksäkerhetsperspektiv och allvarliga konflikter använts som indikatorer för att bedöma risken för 

olyckor. Vid blandtrafik noteras även riskfyllda beteenden allvarliga konflikter med avseende på 

bilar/bussar då även potentiella kollisioner mellan trafikslagen och fotgängare är viktiga att försöka 

undvika vid utformning av gångpassager på spårväg.  

Under fallstudierna iakttogs även vilka skyddsanordningar som fanns, hur utformningen såg ut, i vilka 

riktningar och var de gående passerade. 

4.3.1 Definition av riskfyllt beteende 

Ett riskfyllt beteende definieras här som ett beteende där en fotgängare utsätter sig för eller utsätts för 

en situation där möjligheten att utföra en undvikande manöver om en spårvagn skulle komma är 

obefintlig eller begränsad. Alternativt att fotgängaren passerar spåren på ett sådant sätt att han/hon 

saknar uppsikt över spårvagnar som är på kollisionskurs med fotgängaren.  

Dessa typer av beteenden noteras enbart som riskfyllt beteende om de är vanligt förekommande 

eftersom enstaka individers riskfyllda beteenden antagligen inte behöver ha någon koppling till 

utformningen.  

4.3.2 Definition av allvarlig konflikt 

En allvarlig konflikt definieras här som när en fotgängare och en spårvagn är på kollisionskurs med 

varandra och antingen fotgängaren och/eller spårvagnsföraren utför en åtgärd som är till för att avvärja 

en kollision. Dessa åtgärder är från spårvagnsförarens sida inbromsning, ljudsignal eller ljussignal (inte 

iakttagits). Från fotgängarens sida är det enbart väjande åtgärder såsom ett hopp, en kraftigt ökad 

gångtakt, ett långt kliv eller dylikt som finns att tillgå för att avvärja en möjlig kollision. Även ett eventuellt 

ingripande av någon annan än den som är på kollisionskurs är att beteckna som en allvarlig konflikt. 

Till skillnad från den vanliga konflikttekniken är det enbart när spårvagnen är på kollisionskurs med en 

fotgängare som anses vara en allvarlig konflikt och inte omvänt, då den omvända kollisionen inte bör vålla 

lika stora skador. Den monetära kostnaden, kollisionsvinkel och tid till kollision är andra detaljer i 

konflikttekniken som inte beräknas i denna studie. 

4.3.3 Kopplingen till risk för olyckor 

Anledningen till att både riskfyllda beteenden och allvarliga konflikter iakttas i denna studie för att 

bedöma risken för olyckor är att allvarliga konflikter enligt konfliktteknikernas förespråkare har starka 

samband med risken för faktiska olyckor. 

Riskfyllda beteenden är situationer där om en icke allvarlig konflikt skulle ha varit allvarlig hade det inte 

varit möjligt att utföra den avvärjande åtgärden som skiljer en allvarlig konflikt från en faktisk olycka.    

4.3.4 Filmning och bearbetning av videomaterial 

Eftersom endast delar av fallstudierna filmades är det främst studier i fält som ligger till grund för 

iakttagandet av riskfyllda beteenden och allvarliga konflikter. Filmandet utfördes med handhållen 

videokamera som placerades så att den inte skulle upptäckas och störa fotgängarna (ofta på en bänk eller 

mur). 
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Ur videofilmerna beräknas ett gångtimflöde. Vidare kompletterades de iakttagelser som gjordes vid 

studietillfället med nya iakttagelser och tolkningar från videofilmerna. 

4.3.5 Information om platserna 

Spårvagnsflödet på fallstudie platserna antas vara det från tidtabellen för respektive linje vid den tid som 

fallstudien utfördes. Alla spårvagnsflöden anges som dubbelriktade, det vill säga att det är totala antalet 

spårvagnar som passerar gångpassagen under en timme.  
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5 Observationsstudier 

5.1 Observationer av allmänna skillnader på spårväg i Sverige 
I detta avsnitt behandlas översiktligt hur spårvägarna ser ut i Sverige. Skillnaderna baseras på de 

iakttagelser som gjorts under fältstudierna då hela Norrköpings, Stockholms och en stor del av 

Göteborgs spårvägsnät har provåkts.  

5.1.1 Planeringen 

Sveriges tre befintliga spårvägsstäder skiljer sig åt när det gäller hur spårvägen har planerats. Göteborg 

som har ett mycket större spårvägsnät än Stockholm och Norrköping har till stora delar ett gammalt 

system där förbättringar av säkerheten har gjorts allt eftersom kraven på trafiksäkerhet har ökat. 

Stockholms spårvägar är till stora delar nyanlagda och under uppbyggnad. Norrköping är en mindre stad 

som har både äldre spårväg som förbättrats allteftersom och nyare spårväg. Norrköping har spårväg som 

går på gräsbelagd bana, eget spår, blandad med biltrafik och på gågata med fotgängare. 

I Göteborg används i mindre utsträckning målad markmarkering och skyltning än i Stockholm och 

Norrköping. I Norrköping används dock ofta olika material för att skilja spårväg från bilväg eller 

gångpassage. Ett exempel på detta är den gräsbelagda spårvägen i Norrköping där gångpassagerna är 

belagda med cement eller asfalt.  

Refuger mellan bilkörfält och spårväg kan ofta vara mycket smala i Göteborg, så att det inte ryms flera 

personer efter varandra eller så att det kan vara svårt att rymma cyklar. I Stockholm och Norrköping är 

ofta refugerna så breda att flera fotgängare ryms efter varandra, det finns dock undantag på exempelvis 

Spårväg City i Stockholm. 

5.1.2 Fotgängarna 

I Göteborg där det finns mycket mer spårväg än i Stockholm och Norrköping verkade medeltrafikanten 

gå med mindre tidsmarginal till spårvagnarna än i Stockholm och Norrköping.  

5.1.3 Spårvagnstrafiken 

I stadsmiljö uppfattades det som att spårvagnarna i Norrköping körde mycket långsammare än de i 

Göteborg och även långsammare än de i Stockholm.  Spårvagnstrafiken bestod av många fler linjer som 

delade spår i centrala Göteborg än i Stockholm och Norrköping.  
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5.2 Utformningstyper som undersökts 
Här undersöks fem typer av utformningar genom nio fallstudier (två fallstudier på Drottninggatan i 

Norrköping redovisas som en fallstudie) på ca 2 timmar vardera. Förutom detta har även fyra mindre 

fallstudier, vilka benämns som minifallstudier i utförts. Minifallstudierna undersöker ytterligare två typer 

av utformningar. I tabell 1 visas vilka platser som undersökts och hur de kategoriserats.  

 

I tabell 2 visas vilka minifallstudier som utförts och hur de har kategoriserats. Notera att Redbergsplatsen 

och Linnéplatsen även har traditionellt trafikljus respektive varningssignal men eftersom endast 

funktionen hos gångfållan respektive pollarna iakttogs är de angivna som enbart gångfålla och pollare. 

 

 Göteborg   Norrköping 

Utformningstyp Redbergspl. Linnépl. Nordstan Bastuban/Torsten F. g. 

Övertäckt grönt 
    Traditionellt trafikljus 

    Varningssignal 
    Oordnad 
    Oreglerad  
  

X 
 Shared Space 

    Gångfålla X   
 

X 

Pollare 
 

X 
  Tabell 2. Visar vilka platser som undersökts under minifallstudierna och hur de klassificerats. 

  

 Stockholm   Göteborg    Norrköping  

Utformnings- 
typ 

Mårtens-
dal Gröndal 

Årsta-
berg 

Järn-
torget 

Olskroks-
torget 

Ullevi 
Norra Chalmers 

Drottningg. 
dubbelspår 

Drottningg. 
enkelspår 

Övertäckt grönt 
   

X 
  

X 
  Traditionellt 

trafikljus 
 

X X 
      Varningssignal X 

   
X 

    Oordnad   
   

  
  

X 
 Oreglerad  

     
X 

 
  

 Shared Space 
       

  X 

Gångfålla 
         Pollare 
         Tabell 1. Visar vilka platser som undersökts under fallstudierna och hur de klassificerats. 
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I tabell 3 ses en summering av de utförda fallstudierna för respektive utformningstyp och 

fallstudiestorlek. Notera att inga stora fallstudier utfördes på platser med gångfålla eller pollare. 

Utformningstyp Stora Små 

Övertäckt grönt 2 0 

Traditionellt trafikljus 2 0 

Varningssignal 2 0 

Oordnad 1 0 

Oreglerad  1 1 

Shared Space 1 0 

Gångfålla 0 2 

Pollare 0 1 
Tabell 3. Visar hur många fallstudier av respektive storlek som utförts för varje utformningstyp. 
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5.3 Övertäckt grönt 
Med övertäckt grönt menas trafiksignaler som liknar traditionella trafikljus för gående men där det inte 

finns en grön gubbe. Signalen visar alltså bara en röd signal formad som en gubbe. Benämningen 

övertäckt grönt används i detta arbete för att särskilja dem från släckta signaler som från början inte var 

avsedda för att enbart visa rött. 

5.3.1 Göteborg Järntorget - övertäckt grönt 

Platsbeskrivning 

Hållplatsen Järntorget är en knutpunkt i Göteborg där spårvagnslinjerna 1, 3, 6, 9 och 11 går samman 

sydväst om Centralstation. Spårvagnshållplatsen är triangelformad med spår på alla tre sidor. På de två 

längre sidorna är det kombinerade buss- och spårvagnshållplatser och på den kortare sidan busshållplats. 

Spåret i riktning från Centralstation är dubbelspårigt och precis innan plattformarna vid Järntorget 

övergår det till fyrspårig spårväg som delar upp sig i motriktade dubbelspår på vardera sidan den 

triangelformade hållplatsen. 

 

Figur 5. Karta över Järntorget. (Eniro) 

Vid hållplatsens ena långsida är det ett torg och vid den andra passerar en tvåfilig dubbelriktad bilväg där 

körriktningarna är separerad av en allé med gångstråk i mitten.  Gångpassagen som undersökts är vid 

hållplatsens triangelspets precis efter att spåren från Centralstationen delat på sig. Passagen över de fyra 

spåren är tvådelad där spetsen på plattformsön agerar refug åt de som vill passera alla spåren. Passagen 

har larmklocka och övertäckt grönt när ett tåg är på väg in till eller ut från hållplatsen. Vid bilvägen är det 

ett bevakat övergångsställe med traditionell ljussignal med grön och röd gubbe, samt akustisk ljudsignal.  
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Figur 6. Foto från Järntorget under studien. Den tvådelade passagen syns närmast i bild. 

Spåren vid plattformarna separeras av ett mitträcke och mot torget finns det pollare längs med spåret 

mellan gångpassagen och plattformen där spårvagnen stannar. De gående som går från bilvägen och 

passerar första delen av gångpassagen möts av ett räcke. 

Det finns inga skyltar, markeringar eller speciella beläggningar vid passagen. Det finns spår på marken 

som inte används (antagligen planerad utbyggnad). 

Gångflödet vid gångpassagen var 714 fotgängare/timme och ytterligare 210 fotgängare/timme genade 

över spårområdet där spåren går ihop. Vilket ger ett totalt flöde om 924 fotgängare/timme. Det passerar 

40-70 spårvagnar per timme i rusningstrafik. 

Iakttagelser 

Studien varade två timmar och ägde rum mellan klockan 14:45 och 17:15 med 30 minuter rast efter en 

timme en torsdag i slutet på april 2012. De första och sista 45 minuterna filmades. De iakttagelser som 

gjordes av gångtrafiken vid gångpassagen var: 

Riskfyllda beteenden: 

 Fotgängare genar över området där spåren delar på sig – 23 % av fotgängarna genade. 

 Fotgängare väntar på passerande spårvagn ståendes på spåren i området där spåren delar på sig. 

Allmänna iakttagelser: 

 Ljussignalerna ignoreras oftast och fotgängarna går i stället på sikt. 

 När larmklockan börjar ljuda skyndar de som befinner sig på spårvägen bort från spåren. 

 När en spårvagn närmar sig en gående som befinner sig på spåret eller när en spårvagn startar 

från plattformen går de gående snabbt bort från spåren. 

 Många gående går på fel sida av räcken och pollare. De väljer en mer direkt väg i stället för att gå 

runt räckena. 

 Fotgängarna är bra på att upptäcka spårvagnar som är på väg mot dem. 

 Spårvagnsförarna använder ofta varningsklockan (ett pling ljud) för att varna gående. 
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Analys och problemidentifiering 

Räcken 

Eftersom de som går på platsen ska åt många olika håll fanns det gångflöden i många olika riktningar 

mellan många olika punkter. Det gjorde att många fotgängare valde att inte utnyttja de ordnade 

gångpassagerna utan i stället genade. De räcken som fanns på platsen medförde därför att vissa 

riktningar inte var möjliga att gå i och att fotgängarna vistades längre tid på spårvägen eftersom de var 

tvungna att runda räckena. 

Stanna vid rödsignal 

Få stannar vid röd signal om inte en spårvagn är nära men de flesta som inte stannar verkar ha uppsikt 

och hinner passera utan fara. Det verkar alltså inte vara direkt farligt att de går mot rött. 

Genare 

Att så många som 210 per timme genar i stället för att utnyttja passagerna utgör en ganska stor fara då 

det är svårt att undvika en spårvagn utan att ställa sig på ett annat spår. Fotgängarna genar även ofta 

med ryggen mot riktningen på spåret vilket gör det svårt att upptäcka en eventuell spårvagn. Flera av 

dessa fotgängare som genar med ryggen mot trafiken blir varnade av spårvagnen (pling signal) och flyttar 

sig från spåret först då. Det betyder att även om det inte är en allvarlig konflikt eftersom det ofta är 

långa avstånd mellan fotgängaren och spårvagnen är det ett riskfyllt beteende för om fotgängaren 

missar varningen kan en kollision uppstå då spårvagnen ofta har hög fart in på området. 

5.3.2 Göteborg Chalmers Platsen – övertäckt grönt 

Platsbeskrivning 

Hållplats Chalmers är en spårvagns- och busshållplats utanför Chalmers Tekniska Högskola som endast 

har en gångpassage i den norra ändan av hållplatsen. Hållplatsen trafikeras av spårvagn 6, 7, 8, 10 och 

spårvagn 13. Även stombuss 16, buss 58, 753 och 158 stannar på hållplatsen.  

 

Figur 7. Karta över Chalmers platsen. (Eniro) 



26 
 

Det är en hållplats med mycket tät trafik, spårvagn 6, 8 och 13 kommer ut ur en tunnel precis norr om 

hållplatsen och går in på samma spår som spårvagn 7 och 10 samt bussarna. Detta medför att det är 

långa väntetider för bussar och spårvagnar att komma in på hållplatsen. Norr om hållplatsen mellan den 

undersökta gångpassagen och tunnelmynningen är en utfart för bilar från Chalmers och söder om 

hållplatsen är infarten. Biltrafiken i vardera riktningen passerar på varsin sida om hållplatsen.  

Gångtrafiken som korsar bilkörfälten på vardera sidan hållplatsen regleras av bevakade övergångsställen 

med grön och röd gubbe samt akustisk ljudsignal. Själva passagen över spårvägen har övertäckt grönt 

med enbart röd gubbe och larmklocka när en spårvagn eller buss är på ingång eller lämnar hållplatsen. 

Passagen över spårvägen är utmärkt som övergångsställe med Herr Gårman skylt och har zebrarandig 

markmarkering. 

 

Figur 8. Foto över gångpassagen/övergångstället som är närmast i bild. 

Gångpassagen var markerad både taktilt genom annorlunda stenläggning och visuellt med 

färgmarkering. Cykelpassagen som var placerad i anslutning till gångpassagen, mellan gångpassagen och 

tunneln, var skild från gångpassagen genom att inte vara upphöjd såsom gångpassagen var (endast ett 

par centimeter) och en liten kantstensremsa. Plattformen har räcken ut mot bilkörfälten men inga 

räcken mot spåren. De båda spårriktningarna är separerade av ett mitträcke som i andra änden av 

hållplatsen sträcker sig extra långt för att gående inte ska passera spåren där. Vid tunnelmynningen 

fanns förbudsskylten förbud mot gångtrafik (gubbe med streck över). 

Iakttagelser 

Studien ägde rum mellan klockan 14 och 16 en fredag i slutet av april. Gångflödet över passagen var 

dubbelriktat då folk var på väg både till och från Chalmers. Den första och sista halvtimmen av studien 

filmades. Det var växlande regn och uppehåll när studien genomfördes. De iakttagelser av de gående 

som gjordes var: 
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Riskfyllda beteenden: 

 Inga noterade 

Allmänna iakttagelser: 

 De flesta respekterar den röda gubben och larmklockan. 

 Vissa noterar den gröna gubben på övergångsställena på andra sidan gångpassagen och agerar 

efter den och får hejda sig när de ser att spårvagnen börjar röra sig.  

 

Figur 9. Visar problematiken med misstolkning av signaler. Grön signal bortanför och röd närmast. 

 

 Eftersom spårvagnarna stannar innan de kommer in till växelpunkten där spårvagnarna från 

tunneln går in på spåret med bussar och övriga spårvagnar är hastigheterna mycket låga både in 

till och ut från hållplatsen därför hinner de gående passera utan att det uppstår någon konflikt 

även om ett misstag begås. 

 En gående uppfattade att det inte var fritt att gå när det inte visades en rödgubbe, utan verkade 

vänta på något som signalerade att det var fritt att passera. När det sedan slog om till röd gubbe 

blev han otålig och passerade ändå. 

 När det regnade mycket hade vissa bråttom att passera för att undkomma regnet. 

 De gående har svårt att veta vilken spårvagn som är den som är inkommande till hållplatsen 

eftersom det är två spår som går ihop till ett. Vissa missar därför en inkommande spårvagn när 

de ser en annan stå still och går då över passagen trots att det är röd gubbe och larmklockan 

låter. 

 Få gående passerar spåren på andra platser än gångpassagen. 

Analys och problemidentifiering 

Komplexiteten 

Det var en mycket komplex situation med spår som anslöt till varandra, biltrafik som korsade spårvägen 

och biltrafik parallellt med hållplatsen. Trots detta inträffade inga konflikter och inga riskfyllda 

beteenden. Det kan bero på att spårvagnarna åkte med mycket låg hastighet och att det då blev 

tydligare att den kom en spårvagn så att fotgängarna kunde flytta sig om de redan var ute på 

gångpassagen. 
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Misstolka signaler  

Flera fotgängare misstolkade signalerna på olika sätt. Den vanligaste misstolkningen var att den gröna 

gubben på övergångsstället bortanför gällde gångpassagen, men även att när den övertäckta signalen 

inte visade rött (var bara svart) var det inte okej att passera. Misstolkningar på detta sätt när en 

fotgängare står still i stället för att passera tyder på att symbolvärdet hos släckta signaler inte är 

jättestort.  
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5.4 Traditionellt trafikljus 
Det traditionella trafikljuset avser platser som antingen är gångpassage eller övergångsställe reglerat 

med trafikljus med grön och röd gubbe. 

5.4.1 Stockholm Tvärbanan Gröndal – traditionellt trafikljus 

Platsbeskrivning 

Vid hållplatsen Gröndal på Tvärbanan i Stockholm delar bilar, bussar och spårvagnar på två motriktade 

körfält. Hållplatsen är uppdelad med plattform för spårvagnar i respektive riktning på var sin sida om den 

sekundära tillfarten i den trevägskorsningen som hållplatsen är placerad i. Mellan plattformarna på 

vardera sidan om den sekundära tillfarten finns två signalreglerade övergångsställen, även den 

sekundära tillfarten har ett signalreglerat övergångsställe. Signalregleringen sker med hjälp av 

traditionell ljussignal med röd/grön gubbe och akustisk ljudsignal. Övergångsställena har refug på mitten 

där det går att vänta. 

 

 
Figur 10. Ena övergångsstället som undersöktes. 

 
Figur 11. Samma övergångsställe som i Figur 10 är 
närmast i bild, längst till höger i bild ligger det 
andra övergångsstället. 

 

Mitt emot den sekundära tillfarten ligger en park/lekpark (under ombyggnad vid studietillfället) och 

längs med gatan affärer, restauranger och kaféer. Det är tät bebyggelse med mycket folk som passerar. 

Det är även många barn som passerar vägen utan hjälp av vuxna, antagligen på grund av att det ligger en 

låg- och mellanstadieskola i närheten.  
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Figur 12. Karta over gröndal. (Eniro) 

Iakttagelser  

Under 2 timmar en måndag i slutet av april mellan klockan 16 och 18 studerades och filmades de två 

signalreglerade övergångsställena på den kombinerade bil-, buss- och spårvägen. Eftersom bilarna 

påverkades av förekomsten av spårväg noterades även hur fotgängarna och biltrafiken interagerade. 

Iakttagelserna som gjordes av de gående var: 

Riskfyllda beteenden: 

 Två barn lekte på övergångstället. 

 Små barn verkar ofta vilja springa rakt över gatan trots att det är bilar i närheten och rött. De blir 

dock hejdade av vuxna som de går tillsammans med. 

Allmänna iakttagelser 

 Övergångsställena är de vanligaste platserna för passage av gatan (ovanligt att passera mellan 

eller bortanför dem). 

 När de gående inte ser någon bil eller spårvagn i närheten av övergångsstället väljer de att gå 

mot rött (gäller även barn och gamla). 

 När gående har bråttom till en spårvagn eller buss går de mot rött med ganska små 

tidsmarginaler till bilar. 

 När de gående väl har hunnit ut på övergångsstället väljer de ofta att fortsätta att gå även om de 

fått rött och bilarna grönt. 

 Ganska många hade svårt att hinna passera gatan på gröntiden. 

 Refugerna på mitten av övergångsställena rymde inte en cykel om två spårvagnar möttes utan 

att den som leder cykeln måste ställa den lite på tvären för att vara helt säker på att rymmas. 

Andra iakttagelser: 

 Två fall av bilar som gör U-sväng framför spårvagn som ska lämna plattformen och tvingas vänta. 

 Flera fall av bilar som gör U-sväng framför andra bilar. 

 En bil försöker köra ut framför spårvagn som står vid hållplats från en utfart, men får vänta i 

mötande körfält och blockerar mötande bilar. 
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 Bilar som har hunnit förbi trafiksignal som har rött och är mellan övergångsställena försöker 

tränga sig förbi gående på övergångsställena som har grönt. 

 Bilar som stannar för att plocka upp eller lämna av passagerare blockerar för andra bilar. 

Analys och problemidentifiering 

Gå mot rött 

Att fotgängare går mot rött verkar vara vanligt förekommande här men det verkar inte uppstå många 

farliga situationer för de gående. För de flesta av fotgängarna verkar ändå trafiksignalen fungera väl. 

Dock verkade gröntiderna korta för fotgängare med rollator och äldre med gångsvårigheter. 

Barn 

Det var många barn som passerade på platsen och de verkade inte uppfatta platsen som farlig. De var 

upprymda och tänkte inte på att när trafikljuset visar rött innebär det fara.  

Bilarna 

En lång, bred och låg trottoar gjorde att många bilar stannade för att släppa av och på passagerare uppe 

på trottoaren. Bilar gjorde även U-sväng där, vilket blockerade för andra bilar och gör trafiksituationen 

än mer komplex för fotgängarna. Eftersom dessa U-svängar och utfarter sker precis vid övergångsstället 

blir trafiksituationen komplex och oförutsägbar för både bilister och fotgängare.  

5.4.2 Stockholm Tvärbanan Årstaberg – traditionellt trafikljus 

Platsbeskrivning 

Vid hållplatsen Årstaberg på Tvärbanan i Stockholm finns en gångpassage reglerad med traditionellt 

trafikljus (röd och grön gubbe) och larmklocka. Passagen går parallellt med Svärdlångsvägen där den 

korsar spåret. Sydväst om gångpassagen, parallellt med spåren går den tvåfiliga vägen Årstabergsvägen 

med busshållplatser åt båda hållen och norr om gångpassagen och hållplatsen finns flera busshållplatser 

och en ingång till pendeltågsstationen Årstaberg. Många av resenärerna som kliver av och på spårvagnen 

är på väg till eller från pendeltåget. Parallellt med spåret på samma sida som ingången till 

pendeltågsstationen går en cykelväg som sedan korsar Svärdlångsvägen precis innan vägen korsar 

spårvägen. 
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Figur 13. Foto på gångpassagen vid Årstaberg. 

Spårvägen är inte belagd med asfalt (spårvagnarna går på egen bana) utan är enbart till för spårvagn. 

Spåret är dubbelriktat med mitträcke mellan spåren och ledstång/räcke längs med den ramp som är 

mellan passagen och hållplatsplattformarna som finns på varje sida om spåren.  

 

Figur 14. Karta över Årstaberg. (Eniro) 

Iakttagelser 

Studien genomfördes en torsdag i början på maj mellan klockan 16 och 18. Det största gångtrafikflödet 

på platsen utgjordes av passagerare på spårvagnarna som var på väg till bussar eller pendeltåg. 45 

minuter mellan 16:30 och 17:15 filmades. Parallellt med den första halvtimmen av filmningen (16:30 till 

17:00) utfördes även en räkning och loggning av antalet gående som gick mot rött respektive grönt. 
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För att räkna antalet som gick mot rött användes programmet TurnCount Lite till Apples Iphone. En 

knapp användes för de som gick mot grönt och en för de som gick mot rött. Programmet registrerar tid 

och datum för varje knapptryckning. Gångflödet på platsen var 730 fotgängare/timme. 

Riskfyllda beteenden 

 En stor mängd fotgängare gick efter andra i en ström gåendes mot röd gubbe. Då hade inte alla 

uppsikt på inkommande spårvagnar eftersom de gick så att deras sikt var blockerad av andra 

fotgängare.  

Allmänna iakttagelser 

 239 gående gick mot rött och 126 mot grönt under mätperioden på 30 minuter, nästan två av tre 

gick mot rött.  

 De som gick mot rött gick tätt följda av varandra (som i en ström) över passagen på väg till 

pendeltåget från spårvagnen. 

 De gående som gick mot rött blockerade den spårvagn som stod på hållplatsen så att den inte 

kunde lämna hållplatsen.  

 Gående fotsatte att passera över passagen tills spårvagnen var i rullning och verkade ha stort 

fokus på den. 

 De gående missade inkommande spårvagn i andra riktningen när de gick mot rött. Spårvagnen 

signalerade och de gående väjde, skyndade över eller backade tillbaka. Detta innebar 4 allvarliga 

konflikter. 

 En fotgängare gjorde i stället för att stanna när en spårvagn var precis på väg att passera framför, 

ansatsen att springa över men hejdade sig och ramlade nästan ut framför spårvagnen. 

Analys och problemidentifiering 

Gå mot rött 

Att nästan dubbelt så många går mot rött som mot grönt tyder på att trafikljuset inte fungerar speciellt 

bra för att ge prioritet till varken spårvagnar eller fotgängare. Eftersom ett flertal allvarliga konflikter 

inträffar när signalen visar rött verkar det dessutom inte som om trafiksignalen fungerar bra 

trafiksäkerhetsmässigt. 

De flesta som går mot rött klarar sig över utan problem eftersom det är rött hela tiden en spårvagn i 

riktning mot gångpassagen står vid plattformen. Fotgängarna söker då kontakt med spårvagnsföraren för 

att bedöma om spårvagnen är på väg att lämna plattformen. De allvarliga konflikterna har uppstått när 

en andra spårvagn har kommit in till stationen och fotgängare har försökt att skynda sig över för de tror 

att varningsklockan som då går igång varnar för spårvagnen på hållplatsen. 

Det finns ett behov på den här platsen av att uppmärksamma fotgängarna på att det kommer en 

spårvagn från andra hållet. Det skulle kunna vara automatiska skyltar som visar ”second train incoming” 

eller en liknande ljudmeddelande. Problemet med detta skulle dock vara att gångflödet är så tätt att 

fotgängarna riskerar att missa eller få ett sådant meddelande för sent då de redan börjat gå över 

passagen. En lösning lik den i Göteborg med övertäckt grönt och att det enbart är rött när en spårvagn 
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ska lämna eller är på ingång kan ge mer tid för gångflödet att avvecklas utan att ge missvisande signal om 

att det är helt fritt att gå när det inte är rött.  

Räcken och egenbana 

Det var inga fotgängare som genade från plattformen till gångpassagen på fel sida om räcket som fanns 

parallellt med spåret mellan rampen ner till passagen och spåret. Det beror antagligen på att spårvagnen 

har egen bana med järnvägslikräls vid plattformen som inte är lika inbjudande att gena över som om det 

skulle varit asfalts- eller stenbeläggning.  
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5.5 Varningssignal 
Varningssignal är ljussignaler med gult blinkande sken med eller utan kompletterande varningsklocka. 

5.5.1 Stockholm Tvärbanan Mårtensdal - varningssignal 

Platsbeskrivning 

Hållplatsen Mårtensdal är en kombinerad spårvagns- och busshållplats. Hållplatsen är placerad i mitten 

av gaturummet med ett enkelriktat bilkörfält på vardera sidan om hållplatsen. Spårvagnar som kommer 

från Gullmarsplan på väg ut mot slutstationen Sickla Udde övergår vid Mårtensdal från att åka på egen 

trafikseparerad bana till att dela körfält med bussar och ha plankorsningar med bilar, gående och 

cyklister. Spåren separeras från biltrafiken med trädplanteringar och till höger om bilarna finns cykelfält i 

båda riktningarna. 

 

Figur 15. Fotot visar gångpassagen vid Mårtensdal.  

I båda ändorna av hållplatsen finns mot spåret vinkelräta gångpassager över spåret och obevakat 

övergångsställe över bilkörfältet. Gångpassagerna har både ljud- och varningssignal (ljussignal med 

gulblink då spåret inte ska beträdas). I anslutning till den ena gångpassagen är det en 

trevägsplankorsning där fordon från de enkelriktade bilkörfälten kan korsa spårvägen.  
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Figur 16. Karta över Mårtensdal. (Eniro) 

Iakttagelser 

Under 2 timmar mellan klockan 17 och 19 på en onsdag i mitten av april studerades beteendet hos de 

som korsade gångpassagen vid Mårtensdal. Beteendet hos de gående filmades i samband med att bussar 

och spårvagnar angjorde och avgick från hållplatsen. Nedan listas de iakttagelser som gjordes. 

Riskfyllda beteenden 

 Folk genar på fel sida om skyddsräcke (många) - räcket var eventuellt för långt från spåret, folk 

genade inte på andra sidan som hade ett räcke närmare spåren, vid Sickla Udde var räcket böjt 

på ett sådant sätt att det uppfattades som smalare mellan räcke och spår. 

Allmänna iakttagelser 

 Flera av fotgängarna väntar mellan spåren blockerad av en spårvagn. 

 Kvinna väntar mellan två spårvagnar (ett mycket smalt område utan refug på ca 1 meter). 

 De flesta passerar över spåret på gångpassagen i stället för att gena genom bil-spårvagns 

korsningen, men flera genar över bilkörfältet. 

 Två separata sällskap genar över spårområdet på tvären i stället för att använda passagen. 

 Cyklist som ska göra högersväng från Ica butiken in i bilkörfältet på andra sidan spåren (mot 

enkelriktad trafik) blir blockerad av en bil och tvingas göra en undanmanöver för att inte bli 

påkörd av spårvagn. 

 Många som passerar spårvägen tittar bara åt ena hållet innan de passerar och åt andra hållet 

först efter halva vägen . 
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 Positivt att bussar stannade långt från gångpassagen så att passagerarna inte hann fram till 

passagen innan bussen åkte och därför inte hann passera framför bussen och hindra dess 

framfart. 

Platsen har även besökts en kväll vid klockan 00.00 och då användes enbart varningssignal och ingen 

larmklocka.  

Analys och problemidentifiering 

Skyddsräcke 

Det skyddsräcke som finns längs med den ramp som går mellan gångpassagen och plattformen fick en 

barriäreffekt för de som sprang till spårvagnen. Många fotgängare på väg till spårvagnen valde därför att 

gena över spåret på fel sida om räcket i stället för att gå på rampen. När detta sker saknar fotgängarna 

uppsikt bakåt mot inkommande spårvagnar, samt att räcket och mitträcket skulle om det kom en 

spårvagn bakifrån göra det svårt för fotgängarna att utrymma spårvägen då de befinner sig instängda 

mellan räckena. 

Bredden mellan spåren 

Bredden mellan spåren är så pass stor att det går att rymmas där men det är så smalt att en liten 

felplacering från fotgängarens sida riskerar att medföra personskada. Risken med smala avstånd som 

detta där det ändå går att rymmas är att de tolkas som bredare än vad de är då bredden mellan de båda 

inre rälen är bredare än det faktiska utrymmet som är mellan spårvagnarna då de möts. 

Uppmärksamheten 

De flesta fotgängarna upptäcker inkommande och avgående spårvagnar med hjälp av varningssignalen 

och larmklockan. Dock missas ibland spårvagnar i den ena riktningen när två möts, det var dock oftast 

med så goda marginaler att fotgängaren hann utrymma spårvägen i god tid så att ingen allvarlig konflikt 

uppstod. Det är ändå en risk när en fotgängares fokus hamnar på en spårvagn så att en annan missas. 

Det viktiga på den här gångpassagen är därför att uppmärksamma fotgängarna på att det kan komma en 

spårvagn i andra riktningen. 

5.5.2 Göteborg Olskrokstorget - varningssignal 

Platsbeskrivning 

Hållplats Olskrokstorget trafikeras av spårvagnslinje 1, 3, 6 och 8 samt stombuss 17. På vardera sidan om 

hållplatsen är det ett bilkörfält och i de båda ändarna av hållplatsen finns en gångpassage. Den studerade 

gångpassagen är den av de två som ligger längst ut från Centralstation. Gångpassagen ligger precis 

nedanför en lång backe, vilket gör att inkommande spårvagnar har svårt att stanna. I backen är 

spårvägen upphöjd till samma höjd som trottoararen i förhållande till bilvägen och vid gångpassagen blir 

den något lägre i förhållande till vägen. 
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Figur 17. Karta över hållplatsen vid Olskrokstorget. (Eniro) 

I linje med gångpassagen vid spårvägen är det på båda sidorna om hållplatsen ett oreglerat 

övergångsställe över bilvägen med farthinder innan övergångsstället. Mellan övergångsstället och 

passagen finns en refug (ca 3-4 m bred) som är sammanhängande med plattformen med hjälp av en 

ramp. Det är visuell markering på refugen innan steget ut på spårvägen i form av vit plattläggning i 

kontrast till asfalten på själva refugen. I botten av rampen där den övergår till refug och längs med 

rampen ut mot spåret är det taktil markering i form av taktila plattor (kupol och sinus). 

 

Figur 18. Foto på gångpassagen som studerades vid Olskrokstoget. 

Gångpassagen har varningssignal med gult blinkande sken och larmklocka. Det finns inga varningsskyltar 

för gångtrafikanterna, det finns dock en uppmärksamhetspåkallande skylt i gatuhöjd på varje sida om 

övergångsställena som upplyser om att det är ett övergångsställe (utöver Herr Gårman), denna skylt är 

synlig för både gående och bilister. Ut mot bilkörfältet på plattformarna finns det räcken och även mellan 

spåren. 
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Iakttagelser 

Studien ägde rum från klockan 08:30 till 09:45 och från klockan 12:15 till 13:00 en fredag i slutet av april. 

Första 45 minuterna av första passet filmades och hela sista passet. Under det första passet var 

gångflödet uppskattningsvis hälften så stort som under andra passet. Eftersom studien var uppdelad 

används gångflödet för den första och längre delen av studien vid senare beräkningar. Flödet första 

delen var 210 fotgängare per timme och andra delen 360 fotgängare per timme. 

Riskfyllda beteenden 

Inga noterade. 

Allmänna iakttagelser 

 Varningssignalen och larmklockan var inte konsekvent (varnade inte för alla spårvagnar och 

varnade mycket sent för vissa). 

 Många klev ut på gångpassagen utan att titta åt båda hållen. 

 Fotgängarna var ouppmärksamma på en andra eller tredje spårvagn och vissa fick skynda sig 

undan eller bli varnade av varningsklockan på spårvagnen, men avstånden var mycket långa så 

dessa händelser bedömdes inte vara allvarliga konflikter. 

 Många missbedömde spårvagnens hastighet nerför backen och fick skynda sig när den närmade 

sig.  

 Den breda refugen gjorde att gående utförde passagen över gatan stegvis men hela spårvägen 

passerades på en gång. Om det var fritt för bilar passerades bilkörfältet och därefter undersökte 

de om det var fritt att passera spårvägen. 

Skillnader mellan de två passen: 

 Fler konflikter skedde under det andra passet än under det första. 

 Gångflödet var mycket större det andra passet. 

Analys och problemidentifiering 

Hastigheten 

Trots att det inte skedde några allvarliga konflikter verkade ganska många fotgängare missa spårvagnar 

som kom med hög fart ner för backen. Anledningar till att de kan ha missat dem och behövt öka sin 

gångtakt för att känna sig trygga kan vara den höga hastigheten, att varningssignalen ibland varnade sent 

eller att fotgängarna fokuserar på den spårvagn som står inne på hållplatsen. 

Inkonsekvent varningssignal 

Att ha ett konsekvent varningssystem är antagligen viktigt för att fotgängare ska veta när det är säkert 

att passera. När systemet agerade inkonsekvent genom att varningssignalen startade senare än vanligt 

för vissa spårvagnar blev fotgängarna förvånade och skyndade sig snabbt över passagen. Antagligen 

uppfattade de att något var konstigt. 

Om systemet är inkonsekvent riskerar fotgängare som inte vet att systemet är inkonsekvent att 

misstolka varningssystemet som säkrare än det är och invaggas i falsk trygghet. Fotgängare som är vana 
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vid att systemet är inkonsekvent kanske är mer uppmärksamma. Det inkonsekventa systemet lär alltså 

kunna skapa trygghetkänslor utan att faktiskt bidra med säkerhet.  
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5.6 Oreglerad passage 
Den oreglerade passagen har ordnade passageplatser men det finns ingen reglering förutom att 

passagen är utmärkt. 

5.6.1 Göteborg Ullevi Norra - oreglerad 

Platsbeskrivning 

På andra sidan kanalen sett från Ullevi (nya) ligger hållplatsen Ullevi Norra. Hållplatsen trafikeras av 

spårvagn 1, 3, 6 och 8. Det är två motriktade spår/körfält som bilarna delar med spårvagnarna. Spårvagn 

6 och 8 åker kommer rakt in på hållplatsen från en bro över kanalen medan spårvagn 1 och 3 kommer 

längs med kanalen för att sedan svänga runt en husknut och gå in på samma spår som spårvagn 6 och 8.  

 

Figur 19. Karta över gångpassagen vid Norra Ullevi. (Eniro) 

Den plats som studerats är den passage som ligger i den änden av hållplatsen som är närmast kanalen 

och Ullevi stadion. Den studerade passagen har bara en egentlig utformningsdetalj som gör att den kan 

kallas för ordnad gångpassage, vilket är en nedsänkning av trottoarkanten för att underlätta passage 

med barnvagn, rullstol med mera. Vid hållplatsen finns ett mitträcke mellan spåren. Mitträcket gör så att 

den naturliga passagepunkten blir från där räcket slutar till där bron börjar. Eftersom svängen som 

spårvagnslinjerna 1 och 3 ansluter ifrån gör att avståndet mellan de sidorna av spårvägen ökar desto 

närmare bron passagen sker är den vanligaste platsen för passage nära mitträckets slut. 
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Figur 20. Foto på gångpassagen vid Ullevi Norra. Passagen är precis till vänster om mitträcket till höger i bild. 

Det fanns alltså inga skyltar, signaler, markeringar eller andra skyddsanordningar förutom en taktil 

markering i form av sinusplattor bredvid nedsänkningen. 

Iakttagelser 

Studien genomfördes mellan klockan 10 och 12 en fredag i slutet av april. En timme i mitten av passet 

filmades. I början av studien gick en spårvagn sönder och blev stående på hållplatsen i riktning från Ullevi 

under ungefär 20 minuter. Det gjorde att inga andra spårvagnar kunde passera utan det byggdes upp en 

spårvagnskö på bron, bortanför bron och i svängen. Spårvagnskön blockerade gångtrafikanternas 

passage över gatan och de fick passera närmare i en lucka i två spårvagnar eftersom den främre luckan 

mellan den trasiga spårvagnen och den första efterföljande blockerades av räcket. Även bilar som 

passerade hållplatsen i den andra riktningen fick problem eftersom en avfart åt andra hållet blockerades 

av spårvagnar och därför blockerades spårvagnar i motsatt riktning av bil. Bilflödena på platsen var dock 

mycket små (vid studien mindre än antalet spårvagnar). 

Riskfyllda beteenden 

 De gående var mycket dåliga på att se sig för innan de passerade. 

Allmänna iakttagelser 

 De gående missade ofta spårvagn 1 och 3 som kommer från svängen eftersom sikten runt hörnet 

är begränsad. 

 När det kommer spårvagn från både svängen och bron efter varandra missar de gående ofta den 

andra spårvagnen eftersom de tror att det är fritt att passera efter att första spårvagnen 

passerat. 

 Även den motriktade spårvagnen missas ibland. 
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 Tre allvarliga konflikter uppstod där den gående fick göra snabb undanmanöver för att inte bli 

påkörd. Det var mycket nära en olycka två av gångerna. Alla tre var inkommande spårvagnar till 

hållplatsen som kom från bron. 

 En allvarlig konflikt uppstod när en spårvagn i vardera riktningen hade passerat över bron och en 

tredje spårvagn svängde runt husknuten mot hållplatsen och en fotgängare som hade väntat på 

de andra två spårvagnarna ståendes på spårvägen fick backa undan. 

 Mitträcket gjorde att passagen sällan skedde vinkelrätt, utan när de gående rundade räcket hade 

de ofta ryggen mot trafiken under en del av passagen. 

 En blombutik på ena sidan av spårvägen verkade vara ett mål för vissa som gjorde att uppsikten 

ibland var dålig. 

Analys och problemidentifiering 

Komplex situation 

Med ganska hög hastighet åker spårvagnar över bron bortanför gångpassagen och de andra 

spårvagnarna svänger runt en husknut. Detta gör att det är en ganska svår trafiksituation att tolka för 

fotgängarna. Det är en kombination av att två dubbelspåriga spårvägar ansluter till varandra, dålig sikt 

runt husknuten och hög hastighet. 

Ouppmärksamhet 

Ett problem på platsen är att fotgängare missar inkommande spårvagnar till hållplatsen. Det kan bero på 

att de inte tänker på att det är en spårväg de korsar eller att spårvagnarna på grund av den komplexa 

situationen är svåra att upptäcka.  

På spårvagnens villkor 

Den höga hastigheten hos spårvagnarna gör att den större delen av ansvaret för att undvika kollision är 

upp till fotgängarna. Detta verkade inte fungera då flera konflikter noterades. 
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5.7 Shared Space och oordnadpassage 
Shared Space är platser där gående och spårvagnar samspelar på samma yta utan ordnade passager eller 

någon form av separering. 

En oordnad passage är här en gata som är som Shared Space men där gatan är skild från gångytorna och 

där det inte finns ordnade passager utan gående passerar längs med hela gatan. 

5.7.1 Norrköping Drottninggatan – oordnad passage och Shared Space 

Platsbeskrivning. 

Drottninggatan i Norrköping är en gågata med spårväg som är dubbelspår större delen av gatan men en 

del är enkelspår. Spårvägen trafikeras av en linje och har längs med gatan flera hållplatser. Den plats som 

undersökts är en 55 meter lång del av gågatan där det är enkelspår samt en 50 meter lång del av gågatan 

lite längre söderut där det är dubbelspår. Längs med gatan är det tät bebyggelse med mycket butiker i 

botten och flera köpcentra. Enkelspårssträckan ligger vid flera stora köpcentra, medan 

dubbelspårssträckan har mer butiker i botten och bostäder eller kontor ovanför. Spårvagnarna har på 

platsen en maxhastighet på 10 km/h och förarna letar efter ögonkontakt med de gående. 

 

Figur 21. Kartor över Drottninggatan i Norrköping. Enkelspåret är streckat rött och dubbelspåret är heldraget rött. Den övre 
inzomningen är enkelspåret och den nedre dubbelspåret. (Eniro) 

Enkelspårssträckan hade smalare gatubredd (hus till hus) än dubbelspårssträckan. Enkelspårssträckan var 

Shared Space medan dubbelspårsträckan hade lite upphöjd trottoar. Färre vistades på spårvägen där det 

var dubbelspår utan passagerna skedde snabbare. På båda sträckorna var gatan belagd med gatsten och 

gatstenen på trottoaren var av annan typ än den på trottoarerna. Bredvid spårvägen fanns lycktstolpar 

och blomkrukor, de separerade spårvägen från trottoaren. 
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Figur 22. Enkelspårssegmentet av Drottninggatan. 

 

Figur 23. Markbeläggningen vid dubbelspåret på Drottninggatan. 

Trafikanträkning utfördes under 20 minuter på respektive del av gågatan. Eftersom det i detta fall inte 

var en ordnad passage som studerades utan en plats av Shared Space typ, har en fotgängares passage 

definierats som att vara när en fotgängare befinner sig mellan rälsen.  Det är alltså inte enbart det 

korsande gångflödet som beräknats utan även det gångflöde som är parallellt med spårvägen på 

spårvägen, men inte gångflöde längs med spårvägen utanför rälsen. 

Trafikanträkningen gav att det var 227 fotgängare på 20 minuter där det var enkelspår och 137 

fotgängare på 20 minuter vid dubbelspåret. Det är således 681 fotgängare per timme på 

enkelspårsträckan och 411 fotgängare per timme på dubbelspårssträckan. Spårvagnarna åkte med 15 

minuters trafik i vardera riktningen, vilket betyder att det passerade cirka 8 spårvagnar per timme under 

studien. 

Iakttagelser 

Studien genomfördes en lördag i mitten på maj. Enkelspårsträckan studerades från klockan 11 till 12:30 

och dubbelspårsträckan från klockan 13 till 14:30. Båda sträckorna filmades under 30 minuter. 

Riskfyllda beteenden 

Inga noterade. 
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Enkelspår 

 När det inte finns en spårvagn i närheten går fotgängare till viss del på spårvägen och inte 

bredvid på trottoaren. 

 När det kommer en spårvagn flyttar fotgängarna sig från spårvägen i god tid. 

 Det inträffade inga konflikter. 

 Alla verkade upptäcka spårvagnarna, men vid något enstaka tillfälle plingade spårvagnsföraren 

med klockan i vad som verkade vara ett förebyggande syfte. 

Dubbelspår 

 Fotgängarna går inte i samma utsträckning på spårvägen utan vistas mer bredvid på trottoarerna 

jämfört med på enkelspårsträckan. 

 Det inträffade inga konflikter men ett fåtal fotgängare upptäckte spårvagnen sent och valde att 

hejda sig innan passage. 

Analys och problemidentifiering 

På fotgängarnas villkor 

Båda platserna verkade fungera bra, inga problem upptäcktes eftersom fotgängarna flyttade sig för 

spårvagnen i god tid. Spårvagnarna åkte i mycket låg hastighet och det var god sikt, vilket gjorde att de 

upptäcktes i tid.  

Shared Space jämfört med oordnad passage 

Skillnaden mellan de två segmenten av Drottninggatan som studerades var att där det var enkelspår 

vistades folk i större utsträckning på spårvägen än där det var dubbelspår. Det som antagligen gör att 

denna skillnad uppstår är att gatan och trottoaren särskiljs genom upphöjning, kantsten och material i 

dubbelspårssegmentet.   
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5.8 Minifallstudier 
Tre gångpassager i Göteborg och en i Norrköping studerades under en kortare tid än de två timmar som 

de större fallstudierna omfattar. Eftersom studierna var korta går det inte att analysera beteendena hos 

de gående lika djupt och därför har analyserna av dessa platser inte lika stor tillförlitlighet. Av dessa 

platser var det enbart Redbergsplatsen som filmades i 20 minuter och därför har enbart den översiktliga 

funktionaliteten av gångpassagerna iakttagits. Gångtrafikant beteenden har alltså inte analyserats lika 

djupt. 

5.8.1 Gångfålla 

Gångfållor är fysiska hinder som ämnar bromsa upp fotgängaren och få fotgängaren att upptäcka 

spårvagnar. 

Göteborg Redbergsplatsen – gångfålla med trafikljus 

Passagen som studerades var en passage över dubbelfilig spår- och busskörfält mellan två refuger. På 

andra sidan om de båda refugerna finns 3 körfält för bilar och bussar, över dessa är det bevakade 

övergångsställen med traditionella trafikljus. Passagen är reglerad med ljussignal med övertäckt grönt 

och larmklocka.  Refugerna är omringade med räcken som gör att de som kommer från 

övergångsställena tvingas göra en sidoförflyttning innan de kan passera gångpassagen. De vinklas inte 

innan passagen för att hamna i riktning så gångtrafikanterna är vända mot mötande spårvagn. Alltså har 

de gående ryggen mot riktningen på det närmsta spårvagnskörfältet vid passage åt ena hållet och 

framsidan mot riktningen åt andra hållet. På refugen på den ena sidan om passagen är det också bortom 

passagen räcken som leder de som kommer längs med refugen (inte från övergångsstället) från 

hållplatsen som ligger där, på den andra sidan är det räcken ut mot bilkörfältet och pollare mot 

spårvägen. 

Studien genomfördes klockan 13 till 13:40 en fredag i slutet på april. Studien varade ca 40 minuter varav 

20 minuter filmades. Det som iakttogs var att: 

 En fotgängare genade till hållplatsen från passagen längs med spårvägen instängd mellan räcket 

och pollarna (uppskattningsvis 50 meter). 

 Fotgängare verkade ibland missa att det kom en spårvagn bakom ryggen på dem när de gjorde 

sidoförflyttning på den sidan där de var vända med ryggen mot den närmaste spårvagnen. 

 Vissa fotgängare som hade bråttom genade från sidan med räcken till sidan med pollare. 

Norrköping mellan Bastuban och Torsten Fogelkvists gata - gångfålla 

Mellan hållplatserna Bastuban och Torsten Fogelkvists gata i Norrköping ligger en gångpassage med 

gångfålla på båda sidor. Spårvagnarna åker här på egen järnvägslik bana med staket på sidorna. Studien 

genomfördes under 30 minuter en lördag i mitten på maj mellan klockan 16 och 16:30. Endast 10-20 

fotgängare passerade platsen under studien och ingen fotgängare passerade när en spårvagn var i 

närheten. Gångfållan hade mycket väl tilltagna mått där ekipage drygt 1,5 meter breda bedömdes kunna 

passera problemfritt.  
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De iakttagelser som gjordes var: 

 Gångfållorna var förskjutna i sidled så att fotgängarna passerade vinkelrätt över spåret men klev 

ändå ut på passagen med riktning mot körriktningen för det närmaste spåret.  

 Fotgängarna såg åt båda hållen, men vändes inte automatiskt så att de såg åt det håll som den 

bortre spårvagnen kom från. 

5.8.2 Pollare 

Pollare används för att uppmärksamma passagen och är placerade där fotgängarna kliver in på passagen.  

Göteborg Linnéplatsen – passage med pollare 

Vid Linnéplatsen finns en passage över två motriktade spårvagns- och busskörfält i samband med en 

hållplats där det har placerats ut pollare så att fotgängarna uppmärksammar passagen (hjälper även 

synskadade). På ena sidan är det 3 pollare och på den andra sidan är det 2 pollare som är placerade i 

ändarna av passagen i linje med refugkanten. Refugen är vid passagen nedsänkt och visuellt markerad 

med vita plattor. Spåren separeras av ett mitträcke som finns på båda sidor om passagen. På den sidan 

med två pollare är det en triangelformad refug som sitter ihop med hållplatsplattformen med ett räcke i 

bakkant. På den sidan av passagen som det är tre pollare är det en stor öppen hårdgjord yta som är 

sammanhängande med en park. 

 

Figur 24. Gångpassagen med pollare vid Linnéplatsen, Göteborg. 

Studien omfattade 30 minuter mellan 07:40 och 08:10 en fredag i slutet på april. De iakttagelser av 

pollarnas funktion som gjordes var: 

 Räcket på den ena sidan gjorde att de gående blev ledda mot pollarna och passerade nära eller 

mellan dem. 
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 På den andra sidan som var mer öppen kom de gående mest från höger och vänster och mer 

sällan rakt på vilket gjorde att de ofta genade över spåret och passerade ganska långt från 

pollarna. 

 Gående verkade se sig mer om efter spårvagnar när de passerade på den sidan som hade räcket. 

5.8.3 Oreglerad 

Göteborg Östra Hamngatan utanför ingång till Nordstan - oreglerad 

Dubbelriktad buss- och spårväg i mitten med enkelriktad biltrafik åt var sitt håll på sidan. Bilar separeras 

från spårvägen med en refug. På spårvägen är det en gångpassage utan skyltar, signaler och markering. 

Över bilkörfälten är det obevakade övergångsställen. Den separerande refugen är ca 1,5 -2 meter bred 

och eftersom passagen inte ligger i direkt anslutning till en hållplats håller spårvagnar och bussar jämn 

fart förbi passagen. Studien omfattade 30 minuter mellan halv tio och tio på en torsdag i slutet på april.  

 

Figur 25. Gångpassagen och överångsställena vid Östra Hamngatan, Göteborg. 

De iakttagelser som gjordes var: 

 Bilarna stannar nästan alltid för de gående. 

 De gående uppmärksammar ibland spårvägen först efter att de passerat övergångsstället. 

 Sikten är mycket bra och därför kan gående upptäckas tidigt av spårvagnsföraren som kan plinga 

med varningsklockan. 

 Gående går oftare framför bussarna än spårvagnarna. 
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6 Resultat och diskussion 
Resultat från sammanställningen av fallstudierna redovisas löpande tillsammans med diskussionen för 

att göra det lätt att följa de resonemang som förs. För Gröndal redovisas enbart ena övergångsstället 

eftersom de var mycket lika och riskerar därför att snedfördela resultaten. 

6.1 Allvarliga konflikter 
I tabellen nedan ses spårvagnsflöden, gångflöden och kvot mellan gång- och spårvagnsflöde, samt hur 

många allvarliga konflikter som noterades. Regressionsanalys mellan antalet allvarliga konflikter och 

variablerna spårvagnstimflöde och gångtimflöde gav inget statistiskt samband. Det var dock starkare 

samband mellan spårvagnstimflöde och antalet allvarliga konflikter än med gångtimflöde. Sambandet 

även om det är svagt visar att högre flöden ger fler konflikter. 

Plats Spårvagnstimflöde Gångtimflöde Gående/Spårvagn 
Allvarliga 
konflikter 

Mårtensdal 16 Okänt Okänt 2 

Gröndal 16 240 15 0 

Årstaberg 16 730 46 4 

Järntorget 50 924 18 2 

Olskrokstorget 24 210 9 0 

N. Ullevi 48 336 7 4 

Chalmers 60 412 7 0 

Drottningg. 2x 8 411 51 0 

Drottningg. 1x 8 681 85 0 
Tabell 4. Tabellen ovan visar spårvagnsflöde, gångflöde, kvoten mellan gångflöde/spårvagnsflöde och antalet allvarliga 
konflikter för respektive fallstudie. Notera att gångflöde saknas för Mårtensdal. 

Att det inte finns något starkt samband mellan flödena och antalet allvarliga konflikter som noterats 

tyder på att det är någon annan faktor som avgör hur farlig en gångpassage är. Det betyder därför att 

antagandet om att utformningen inverkar på olycksrisken inte är helt orimlig.  

För att veta om de inträffade allvarliga konflikterna har någon statistisk betydelse utfördes en statistisk 

hypotesprövning med hjälp av t-intervalltest. Ett t-intervalltest i det 95 procentiga konfidensintervallet 

gav att antalet allvarliga konflikter ligger mellan 0 och 2,66. Vilket betyder att det verkar vara statistiskt 

relevant att 4 allvarliga konflikter inträffar. Ett annat t-intervalltest i det 70 procentiga 

konfidensintervallet ger att antalet allvarliga konflikter ligger mellan 0,69 och 1,97. Det betyder att det 

finns belägg, även om det är ganska svagt, för att platserna med 2 inträffade allvarliga konflikter är 

farligare än de med 0. För beräkning se bilaga 1. 

Tabellen nedan visar att för de utformningstyper där två fallstudier har utförts så blev resultaten olika. 

Det innebär att det inte går att säga att någon av signaltyperna alltid är farligare än de andra.  
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Om de iakttagna konflikterna i stället studeras i detalj märks att de flesta konflikterna sker när en andra 

spårvagn kommer in i bilden som fotgängarna inte har noterat. På hälften av platserna med någon form 

av ljussignal registrerades allvarliga konflikter och på en tredjedel av platserna utan ljussignal. 

Underlaget är dock för litet för att det ska gå att dra slutsatser från det.  

I tabellen nedan ses att antalet allvarliga konflikter per gående är 2 respektive 5 gånger så stort vid Ullevi 

Norra jämfört med Årstaberg och Järntorget. Om det höga antalet konflikter där inte enbart tillskrivs 

slumpen är det antagligen rimligt att påstå att den plats med högst olycksrisk som undersökts är Ullevi 

Norra.  

Plats Allvarliga konflikter/1000 gående 

Mårtensdal Okänt 

Järntorget 2,2 

Årstaberg 5,5 

Drottningg. 
enkelspår Ingen konflikt 

Chalmers Ingen konflikt 

Drottningg. 
dubbelspår Ingen konflikt 

N. Ullevi 11,9 

Gröndal Ingen konflikt 

Olskrokstorget Ingen konflikt 
Tabell 6. Visar allvarliga konflikter per tusen fotgängare för de platser där gångflöde och allvarliga konflikter finns. 

6.1.1 Spårsituationen 

Vid Järntorget, Chalmers och Ullevi Norra gick fyra spår ihop till två precis vid eller innan passagen. Vid 

Järntorget och Ullevi Norra skedde det också allvarliga konflikter. Det finns inte något statistiskt samband 

 Stockholm   Göteborg    Norrköping  

Utformnings- 
typ 

Mårtens-
dal Gröndal 

Årsta-
berg 

Järn-
torget 

Olskroks-
torget 

Ullevi 
Norra Chalmers 

Drottningg. 
dubbelspår 

Drottningg. 
enkelspår 

Övertäckt grönt 
   

2 
  

0 
  Traditionellt 

trafikljus 
 

0 4 
      Varningssignal 2 

   
0 

    Oordnad   
   

  
  

0 
 Oreglerad  

     
4 

 
  

 Shared Space 
       

  0 

Gångfålla 
         Pollare 
         Tabell 5. Tabellen visar hur många konflikter som inträffade uppdelat på plats och utformningstyp. 
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mellan antalet konflikter och om spåren går ihop eller inte. Det är dock värt att notera att de allvarligaste 

konflikterna (kortast bedömd tid till kollision) skedde vid Ullevi Norra, där spåren inte bara gick ihop utan 

ett av spårparen också svängde runt en husknut och sikten således var mycket begränsad.  

6.1.2 Inte utnyttja passagen 

En skillnad mellan de två undersökta platserna med övertäckt grön signal är att vid Chalmers passerade 

alla fotgängare på gångpassagen medan på Järntorget genade många över spårvägen på andra ställen. 

Detta är ett stort problem då de säkerhetshöjande åtgärder som görs vid uppförandet av en passage 

förlorar sin effekt om passagen inte utnyttjas. Det borde alltså vara viktigt vid planerandet av 

gångpassager att se till så att de blir attraktiva.  

Vad som är en attraktiv passage är dock antagligen svårt att avgöra. Att passagen är placerad där 

fotgängarna vill passera och att passagen inte utgör för stor omväg jämfört med att exempelvis gå 

bredvid är antagligen viktiga faktorer. Vid Järntorget fanns det förmodligen väldigt många 

intressepunkter då fotgängare gick i alla möjliga riktningar över spårvägen. Då blir det svårt att placera 

ordnade passager. Vid exempelvis Chalmers och Årstaberg var det nästan inga alls som genade utan 

fotgängarna passerade vinkelrätt över passagen. Orsaken till detta var att passagen var placerad så att 

den var den snabbaste vägen till gångtrafikanternas mål. 

På de studerade platserna med varningssignal och traditionellt trafikljus använde de flesta passagen. Det 

var dock vanligt att gena i början eller slutet av passagen. Denna skillnad bör dock inte tillskrivas 

signaltypen utan platsen i övrigt. 

6.1.3 Gå trots att signalen varnar/visar rött 

Vid Årstaberg och Järntorget gick en stor del mot rött, vid Årstaberg var det till och med vanligare än att 

gå mot grönt. Även vid Mårtensdal gick en ganska stor andel trots att varningssignalen varnade. Vid de 

övriga signalförsedda passagerna var det ganska eller mycket ovanligt att gå mot rött eller varningssignal. 

Detta innebär att det verkar finnas ett samband mellan att gå mot varnande eller röd signal och att det 

sker en konflikt. Sambandet är rimligt eftersom när varningssignalen varnar eller trafikljus visar rött är 

det vanligen ett konflikterande trafikslag vid eller på väg mot gångpassagen. 

Att fotgängare går mot rött verkar även ha samband med stora flöden då Årstaberg och Järntorget var de 

platser där gångflödena var som störst. Det kan vara så att gröntiden eller den icke röda tiden är för kort 

för att klara av de stora flödena. 

6.1.4 Skillnaden mellan Shared Space, oordnad och oreglerad passage 

Tre platser som hade mycket liten eller nästan ingen reglering i form av skyddsanordningar undersöktes 

varav två inte hade några allvarliga konflikter och en av dem hade fyra stycken. Den skillnaden kan nog 

förklaras med att vid Drottninggatan i Norrköping där en Shared Space lösning och en oordnad passage 

undersöktes skedde mötet mellan spårvagn och fotgängare på fotgängarens villkor medan vid den 

oreglerade passagen vid Ullevi Norra i Göteborg där fyra konflikter inträffade var det mer på spårvagnens 

villkor. 
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Att inte använda skyddsanordningar och samtidigt ha höga hastigheter verkar utifrån iakttagelserna vid 

Ullevi Norra fungera dåligt. Däremot när hastigheten var låg, som den var på Drottninggatan, fungerade 

det mycket bättre för då hann de gående undvika spårvägen innan en spårvagn närmade sig. Vidare var 

den dåliga sikten runt husknuten vid Ullevi Norra en försvårande faktor som gjorde det svårt för 

fotgängarna att upptäcka spårvagnarna. Det större spårvagnsflödet och fler riktningar vid Ullevi Norra 

var nog en bidragande faktor till att fotgängarna inte klarade av att se när det var fritt att passera.  

God sikt, låg hastighet och en enkel trafiksituation verkar alltså vara förutsättningarna för att fotgängare 

säkert ska kunna passera spårväg utan reglering i form av signaler, gångfållor eller dylikt. 

6.2 Riskfyllda beteenden och andra iakttagelser 
Denna del av diskussionen bygger på antagandet om att det finns ett samband mellan allvarliga 

konflikter och risken för en faktisk olycka. Vidare antas att det finns riskfyllda beteenden som medför 

ökad risk för olyckor genom att om en allvarlig konflikt uppstår leder den på grund av det riskfyllda 

beteendet i stor utsträckning till olycka. Detta på grund av att den avvärjande manövern som definieras 

som skillnaden mellan konflikt och olycka inte skulle utföras. 

6.2.1 Falsk trygghet 

Ett mycket bra exempel på när falsk trygghet uppstod var när barn i Gröndal lekte på övergångsstället 

och ville gå rakt ut. Det uppfattades antagligen som tryggt med ett övergångsställe. Barnen tänkte 

kanske att när det var grönt för dem så kommer det inga bilar. Även vid Årstaberg kan det diskuteras om 

det inte var en känsla av trygghet som gjorde att fotgängarna valde att följa efter varandra över passagen 

trots att det var rött. De tänkte nog inte på att handlingen kan vara farligt trots att det är många som 

utför den. Denna trygghetskänsla gjorde att de saknade uppsikt och betedde sig riskfyllt. Det riskfyllda 

beteendet som noterades vid Årstaberg var att de följde efter andra som då blockerade dem så att de 

inte hade kunnat flytta sig om det kommit en spårvagn från andra hållet. 

Den andra trygghetskänslan som kan ha gjort att de valde att gå mot rött var att de kände att de hade 

koll på den stillastående spårvagnen inne vid plattformen. Att det sedan var spårvagnen som kom från 

andra hållet som var den farliga missades. Just fokus på den stillastående spårvagnen i stället för den 

eventuellt inkommande spårvagnen var ett mycket vanligt problem som noterades på flera platser och 

var även orsaken till en av konflikterna vid Mårtensdal. 

Det iakttogs misstolkningar av trafiksignaler som gäller för nästa del av passagen (bortomliggande 

övergångsställe) vid Chalmers, vilket innebar att de gick trots att de hade rött för att de trodde att de 

hade grönt. Detta är farligt eftersom den gående då känner sig trygg och kanske släpper på 

uppmärksamheten och då skulle kunna bli påkörd om spårvagnsföraren inte hinner varna eller bromsa. 

Detta talar för att inte använda sig av traditionell trafiksignal utan av övertäckt grönt. Att övertäckt grönt 

däremot enligt andra studier hade väldigt dåligt symbolvärde och därför ur ett semiotiskt perspektiv är 

dåligt talar emot det. 

6.2.2 Begränsade möjligheter att väja 

Det riskfyllda beteende som iakttagits mest är att gå på spårvägen med ryggen mot en spårvagn och 

därmed sakna uppsikt bakåt utan möjlighet att göra en undvikande manöver. Detta inträffade flest 
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gånger vid Mårtensdal, Järntorget, Olskrokstorget och Ullevi Norra. Vid alla dessa platser utom 

Olskrokstorget inträffade det allvarliga konflikter. Om antagandet görs att detta samband mellan 

förekomsten av allvarliga konflikter och avsaknad av uppsikt med begränsade möjligheter till 

undanmanöver stämmer talar det emot användandet av räcken i vissa situationer. Dessa situationer är 

då fotgängare har en tendens att gå längs med spårvägen då ett räcke längs med spåret skulle medföra 

att det blir svårt att gå undan från spårvägen. Att det finns platser med räcken där fotgängare inte genar 

eller går längs med spårvägen talar dock för att det genom utförandet av räckena går att undvika denna 

typ beteenden. 

En annan situation där det kan vara svårt eller olämpligt för en fotgängare att göra en undanmanöver är 

då enda möjligheten är att kliva ut på ett annat spår för att undkomma kollision med en spårvagn.  

6.2.3 Dålig uppsikt 

Att fotgängare inte såg sig för innan passage var antagligen orsaken till flera av konflikterna vid Ullevi 

Norra och det var också ett mycket vanligt riskfyllt beteende vid Ullevi Norra. Anledningen till att de inte 

såg sig för var förmodligen att de ofta var väldigt fokuserade på att nå över till andra sidan spårvägen. 

Eventuellt hade någon form av skyddsanordning kunnat uppmärksamma dem på att de borde se sig för.  

Gångfållor och pollare verkar kunna skapa uppsikt men dess funktioner är väldigt beroende av att 

passagen sker på en väl avgränsad plats. Eftersom inga större fallstudier utfördes på dessa utformningar 

är det inte möjligt att bedöma hur väl de fungerar trafiksäkerhetsmässigt. 

Det verkade som att vid de platser där det var god sikt var fotgängarna mer uppmärksamma på 

spårvagnarna. De platserna med sämst sikt var Årstaberg och Ullevi Norra, vilka också hade flest 

allvarliga konflikter. Det visar att det kan finnas ett samband mellan olycksrisk och dålig sikt. 

6.2.4 Förskjutna hållplatser 

Vid Gröndal kan en mer överblickbar trafiksituation för fotgängarna fås om bilarna inte uppehöll sig lika 

mycket vid övergångsstället. Genom att korta av utfarten mitt emot hållplatsen skulle utfarten inte vara 

lika populär för vändningar, på- och avsläpp. Ett annat sätt att minska antalet bilar vid gångpassagen kan 

vara att införa förbud att stanna. Det fungerade dock bra eftersom spårvagnarna alltid hade låg hastighet 

innan de passerade övergångsställena. Detta talar för att det kanske är mindre farligt med passage efter 

hållplats och att förskjutna plattformar som vid Gröndal är en bra lösning. Det stora utrymmesbehovet 

gör det många gånger svårt att använda denna typ av lösningar. Förskjutna hållplatser bör även kunna ge 

negativa effekter på tryggheten då det blir större sannolikhet att någon befinner sig helt ensam vid 

hållplatsen. 

6.2.5 Framkomlighet för spårvagnarna eller trafiksäkerhet 

Valet mellan olika lösningar blir nog ofta en avvägning mellan trafiksäkerhet och framkomligheten för 

spårvagnarna. Sänkt hastighet verkar ge en lättare situation för fotgängarna att tolka och det blir därmed 

även säkrare, men det minskar attraktiviten hos spårvägen (tar längre tid att resa). Sänkt hastighet 

minskar också ofta skadepåföljderna vid en kollison.  När framkomligheten på spårvägen ska vara hög 

blir det svårare för fotgängare att korsa spårvägen. Vid Drottninggatan i Norrköping märktes att när 
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hastigheten var mycket låg verkade trafiksäkerheten vara mycket god för fotgängarna och fotgängarna 

hade lätt att korsa spårvägen. 

6.3 Felkällor och metodkritik 

6.3.1 Riskfyllda beteenden och allvarliga konflikter 

Vid de platser där allvarliga konflikter inträffade också riskfyllda beteenden. Enda platsen som inte hade 

allvarliga konflikter där det förekom riskfyllda beteenden var Gröndal. Dessa samband kan bero på 

bristande objektivitet hos studieutföraren, på att definitionen av riskfyllda beteenden är bristfällig eller 

att det finns ett samband mellan att ta den här typen av risker och allvarliga konflikter.  

6.3.2 Tillförlitligheten hos de allvarliga konflikterna 

Definitionen av allvarlig konflikt var tydlig då det krävdes en undanmanöver för att räknas som allvarlig 

konflikt. En mindre sträng definition hade antagligen gett fler allvarliga konflikter, dock så ger denna 

snävare definition eventuellt bättre samband med risken för faktiska olyckor. Bedömningen av vad som 

var en allvarlig konflikt påverkas av utförarens objektivitet.  

6.3.3 Studiernas omfattning 

Omfattningen på fallstudierna var både till antalet undersökta platser och till studietiden sett liten. 

Längre studier och studier under olika tider på dygnet och året bör ge mer tillförlitliga resultat. Det 

förefaller exempelvis orimligt att antalet allvarliga konflikter på vissa av studieplatserna alltid är noll. De 

flesta passagerna som undersöktes var vid hållplatser där hastigheterna är lägre än ute på linjen, vilket 

kan ha påverkat utfallet av studierna.  

6.3.4 Uppföljning 

På grund av bristande statistik har inte olycksstatistik undersökts för varje undersökt plats. Den hade 

kunnat jämföras mot förekomsten av allvarliga konflikter för att på så sätt se hur bra den använda 

fallstudiemetodiken har varit. 

6.3.5 Valet av segment på Drottninggatan (Detta är ett tillägg efter inlämning) 

Storleken på det studerade segmentet påverkar hur många konflikter som kan uppstå. Eventuellt hade 

längre studiesträckor på Drottninggatan inneburit fler allvarliga konflikter. Eftersom gångflödena var i 

samma storleksordning som de andra platserna som studerats bör dock längden på segmenten vara 

rimliga och jämförbara. 
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7 Slutsatser 

7.1 Utformningar och skyddsanordningar 
Vid val av skyddsåtgärder vid en gångpassage bör stor hänsyn tas till hur platsen ser ut eftersom en 

skyddsåtgärd som har positiva effekter på trafiksäkerheten på en plats kan ha negativa effekter på en 

annan plats. Ett exempel på detta är att det traditionella trafikljuset fungerade sämre vid Årstaberg än 

vid Gröndal. 

Vid användning av räcken, ledstänger eller andra hinder parallellt med spåret vid gångpassager bör de 

utformas på ett sådant sätt att fotgängare ogärna går innanför dem. Annars kan det vara bättre ur 

trafiksäkerhetssynpunkt att inte använda räcke. Traditionella trafiksignaler verkar fungera dåligt för 

mycket stora gångflöden och kan då leda till högre olycksrisk.  

Oreglerade lösningar som är på fotgängarnas villkor verkar fungera mycket väl, exempelvis Shared Space 

lösningen i Norrköping. När det är svåra situationer med höga hastigheter verkar det dock fungera dåligt. 

De enda lösningarna helt utan trafiksäkerhetsproblem var den oordnade passagen och Shared Space 

lösningarna i Norrköping. 

7.2 Riskfyllda beteenden, allvarliga konflikter och olycksrisker 
De allvarliga konflikternas och de riskfyllda beteendenas koppling den faktiska risken för en olycka är inte 

bevisad i denna studie. Tidigare studier har däremot påvisat samband mellan allvarliga konflikter och 

riskfyllda beteenden. De riskfyllda beteendenas samband med olycksrisken förblir dock obevisad, de 

sammanföll dock väl med de allvarliga konflikterna. 

7.3 Sikt och uppmärksamhet 
Två ledord för att fotgängarna ska kunna undvika konflikter med spårvagnarna verkar vara 

uppmärksamhet och sikt. Det viktiga är att fotgängarna uppmärksammar att det kommer en spårvagn, 

vilket verkar kunna ske genom god sikt, låg hastighet, enkel spårsituation, markeringar, skyltar, signaler 

m.m.  Huvudsaken är dock att det som ska skapa uppmärksamheten inte stjäl uppmärksamhet från det 

som ska uppmärksammas (spårvagnen). Det var nog fallet vid Årstaberg där att trafiksignalen visade röd 

signal och att det fanns en spårvagn vid hållplatsen gjorde att den inkommande spårvagnen missades.  

7.4 Hypotesprövning – utformning och olycksrisk 
Hypotes: Det finns samband mellan utformningen av gångpassager på spårväg och olycksrisken. 

 Det tycks finnas ett samband mellan utformningen av en gångpassage och olycksrisken. 

Trafiksäkerheten kan påverkas med utformningen. Därmed har den ställda hypotesen bekräftats.  

Hypotes: Det finns typutformningar av gångpassager på spårväg som alltid är trafiksäkrare än andra 

typutformningar.  

 Det tycks inte finnas trafiksäkerhetsmässigt bra eller dåliga typutformningar utan 

detaljutförandet och platsen i övrigt avgör hur väl en utformning fungerar på en viss plats. 

Därmed förkastas hypotesen.  



57 
 

8 Förslag på vidare studier och utveckling av denna studie 

8.1 Utveckling av denna studie 
Genom att utföra fallstudierna under en längre tid, vid flera tider på dygnet och året skulle underlaget 

för analyser blir bättre och det skulle gå att dra fler slutsatser. 

Att djupare analysera tillgänglig olycksstatistik och försöka kombinera den analysen med studierna kan 

förbättra kopplingen mellan allvarliga konflikter och olycksrisk, vilket skulle göra det lättare att värdera 

olika utformningar. 

8.2 Vidare studier 
Det skulle vara intressant att undersöka lämpliga metodiker för utvärdering av trafiksäkerhet på spårväg 

djupare, för att sedan kunna använda det vid åtgärdsplanering. 

En annan studie som skulle vara intressant är att titta på hur framkomlighet för spårvagnarna, 

tillgängligheten för fotgängarna och tryggheten för fotgängarna är vid de olika platserna. Det resultatet 

skulle kunna användas för att prioritera mellan olika intressen. 
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Bilaga 1 Beräkning av konfidensintervall 

Genom att använda miniräknarfunktionen ”TInterval” för listan med antalet allvarliga konflikter och C-

level 0.95/0.70 enligt nedan fås intervallet för 95 procentiga och 70 procentiga konfidensintervallet. Det 

som beräknas är i vilket intervall antalet allvarliga konflikter hamnar med 95 respektive 70 procents 

säkerhet. Det som då bedöms är i vilken grad utfallets spridning kan förklaras med slumpen. 

TInterval bygger på t-fördelningen som liknar en normalfördelning men fungerar bättre för små urval 

såsom i denna studie. 

Resultat 95 %: 

 (0.00196,2.6647)     (intervallet) 

    = 1.3333333     (medelvärdet som en skattning av väntevärdet) 

 Sx = 1.73205     (Standardavvikelsen) 

 

Resultat 70 %: 

 (0.69355,1.9731)     (intervallet) 

    = 1.3333333     (medelvärdet som en skattning av väntevärdet) 

 Sx = 1.73205     (Standardavvikelsen) 

 

Alltså ligger med 95 % konfidens antalet allvarliga konflikter mellan 0 och 2,66. Vilket betyder att fler än 

2,66 allvarliga konflikter är en avvikelse från det som kan förklaras med slumpen. Med 70 % konfidens är 

antalet allvarliga konflikter mellan 0,69 och 1,97. 

Miniräknaren som användes var en Texas Instruments TI-82 STATS. 


