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Sammanfattning
Rapporten ”Nollvisionen 2.0 och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter vid resecentras ankomstzoner” har utförts av trafiksäkerhetskonsulten Magnus Andersson, Cajoma Consulting. Studien är
baserad på intervjuer, två enkätundersökningar och en litteraturstudie. Studien finansierades med
medel från Skyltfonden vid Trafikverket. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten är uteslutande
författarens egna och överensstämmer därmed nödvändigtvis inte med Trafikverkets ståndpunkter
och slutsatser inom rapportens ämnesområde.
Utgångspunkten för arbetet med säker vägtrafik i Sverige är nollvisionen. Riksdagen, regeringen,
Trafikverket, kommunerna och alla andra systemutformare, har att hantera den officiella programteori som formulerats i riksdagens nollvisionsbeslut år 1997. Enligt denna teori har systemutformarna
har det yttersta ansvaret för vägtransportsystemets utformning, skötsel och användning.
Trafikanterna har ansvar för att följa det regelverk som gäller för vägtransportsystemets utformning,
skötsel och användning. Om trafikanterna inte följer regelverket eller om personskador uppstår vid
en olycka måste systemutformarna vidta ytterligare åtgärder i den mån detta krävs för att motverka
att människor dödas eller skadas allvarligt.
Konceptet Nollvisionen 2.0 sätter fokus på ökad säker mobilitet för fotgängare och cyklister.
Nollvisionen 2.0 integrerar trafiksäkerhetsfrågorna i samhällsplaneringen, ökar fokus på de allvarliga
skadorna i tätortstrafiken och för samman trafiksäkerhetsagendan med hållbarhets- och hälsoagendorna. Nollvisionen 2.0 vill bidra till ökad vardagsmotion vilket är särskilt angeläget i Sverige som
har den mest stillasittande befolkningen i EU. Nollvisionen 2.0 har ett tydligt fokus på trafik i tätorter.
Det är viktigt att Nollvisionen 2.0 inte leder till minskade resurser för åtgärder för ökad säker
mobilitet för oskyddade trafikanter i de glest befolkade kommunerna.
I ankomstzonerna utanför resecentra rör sig bussar, cyklister och fotgängare. Trafiken i ankomstzonerna kommer att öka i takt med att resorna med kollektiva färdmedel ökar. För att förebygga
olyckor i ankomstzonerna är det generellt sett viktigt att separera trafikslagen och vara tydlig med
hur flödena av resenärer ska röra sig. Det handlar om att resenärerna lätt ska kunna se var
målpunkterna, exempelvis busshållplatserna eller cykelparkeringen, resecentrum finns. Det är viktigt
att enkelt kunna förstå hur man som resenär ska röra sig. Om den informationen är oklar kan det
leda till att vissa personer väljer fler vägar eller inte ser sig för. Vid de flesta resecentra som finns i
Sverige har trafiksäkerhetsproblemen i ankomstzonerna minimerats genom att de oskyddade trafikanterna på ett effektivt sätt har separerats från bussar och andra motorfordon. Exempel på sådana
resecentra finns i Umeå, Halmstad, Skövde och Alingsås.
Vid vissa resecentra i Sverige tvingas oskyddade trafikanter att passera gator och områden som
trafikeras av bussar och andra motorfordon. Detta innebär en förhöjd olycksrisk för cyklister och
fotgängare. Den här studien tittar närmare på tre av dessa resecentra: Uppsala, Örebro och
Cityterminalen i Stockholm.
Resecentrum i Uppsala öppnades för trafik år 2007. Samtliga delar av Resecentrum var färdiga år
2011. Sett till antalet resenärer har Uppsala Sveriges näst största pendelstation. Vid Resecentrum
finns exempel på situationer där estetiska hänsyn och busstrafikens framkomlighet har prioriterats
framför trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Rörelserna i trafiken är koncentrerade till en liten
yta där korsande flöden skapar problem. Gående som passerar Stadshusgatan i riktning mot
Centralpassagen kommer ofta farligt nära bussarna. Kolonnkörning, vilket innebär att 2-3 bussar kör
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efter varandra och då den första bussen stannar leder det till att de andra bussarna också stannar,
skapar problem vid hållplatserna för bussresenärer med funktionshinder. Regler för kolonnkörning
saknas. Vid Uppsala Resecentrum inträffar ofta olycksincidenter i samspelet mellan fotgängare och
cyklister i Centralpassagen som är en gång- och cykelpassage under järnvägen.
Bristen på utrymme i ankomstzonen vid Örebro Resecentrum leder till trängsel och dålig sikt för
både bussförare och fotgängare. I närheten av Resecentrum finns tre tunnlar för cyklister och
fotgängare. I december 2006 omkom en kvinnlig cyklist i Olaitunneln, en tunnel för cyklister och
gående under järnvägen, efter att ha krockat med en annan cyklist. Flera andra cyklister har skadats
allvarligt i samma tunnel. Vid anläggandet av nya cykeltunnlar i Örebro är god sikt ett ledord. Örebro
kommun prioriterar gående och cyklister framför biltrafiken utifrån ett hållbarhetsperspektiv men
har en svårare avvägning att göra mellan kollektivtrafiken och de oskyddade trafikanternas framkomlighet. Örebro prioriterar framkomligheten för kollektivtrafiken för att förkorta kollektivtrafikresenärernas restid. Örebro avstår därmed från vissa trafiksäkerhetslösningar som vore optimala för
de oskyddade trafikanterna.
Cityterminalen i Stockholm togs i drift 1989. På terminalområdet blandas bussar med resenärer
som går till och från bussarna. Sedan Cityterminalens öppnande har det inte inträffat någon personskada kopplat till busstrafiken på terminalområdet. Ända sedan Cityterminalen öppnade har den
högsta tillåtna hastigheten för bussarna på terminalområdet varit 15 km/tim. Hastigheten övervakas
med radarkameror. Trafikledningen interagerar löpande med både bussförarna och ledningen för
bussbolagen för att betona vikten av att alla förare och bolag respekterar den gällande hastighetsgränsen.
Två enkätundersökningar genomfördes inom ramen för detta projekt. Den ena undersökningen
riktade sig till resenärer vid Resecentrum i Uppsala och den andra riktade sig till busschaufförer vid
Gamla Uppsala Buss som kör vid resecentrum. Undersökningarna visade att resenärer och
busschaufförer i första hand efterlyser ökad separation mellan bussar och oskyddade trafikanter.
Båda enkätundersökningarna visade att det finns en acceptans för att sänka hastigheten för
busstrafiken på Stadshusgatan vid Resecentrum i Uppsala.
En central slutsats i denna studie är att högsta tillåtna hastighet för motorfordon som trafikerar
gator och områden i resecentras ankomstområden som korsas av gående och cyklister bör, i likhet
med Cityterminalen i Stockholm, sänkas till 15 km/tim. Cityterminalens erfarenhet visar att
hastighetsövervakning med kamera och en trafikledning som på ett aktivt och frekvent sätt
interagerar med chaufförer och företagsledning bidrar till att säkerställa att hastighetsgränsen följs.
Bland de oskyddade trafikanterna som rör sig i stationsområdenas ankomstzoner finns tre grupper
som är särskilt utsatta ur trafiksäkerhetssynvinkel: barn, äldre och funktionshindrade. Det är viktigt
att Nollvisionen 2.0 bidrar till att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för dessa tre
grupper. Det är oundvikligt att det kommer att uppstå målkonflikter mellan olika trafikantgruppers
behov och önskemål. Ett exempel är övervakade övergångställen som försvårar busstrafikens
framkomlighet och som kan skapa en falsk säkerhet för fotgängare men som kan främja ökad säker
mobilitet för barn, äldre och funktionshindrade.
För funktionshindrade är följande åtgärder särskilt viktiga i ankomstområdena:
- Tydligt markerade ledstråk för synskadade. Ledstråken ska uppfylla lagstadgade baskrav och
hållas i gott skick.
- Vid landets större resecentra bör synskadade ha rätt till ledsagning till och från bussar.
- För hörselskadade kan utrop via SMS komplettera utropen via högtalare.
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Förord
Föreliggande rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter
och slutsatser i rapporten är uteslutande författarens egna och överensstämmer därmed nödvändigtvis inte med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.
Alla moment i studien (litteraturstudie, intervjuer, enkätundersökning, författande av rapport,
distribution av rapport, planering och genomförande av seminarium) har genomförts av Magnus
Andersson, Cajoma Consulting.
Undersökningen bygger i stor utsträckning på intervjuer. Vilka framgår av Förteckning över
intervjuade personer. De intervjuade har i efterhand erbjudits möjlighet att kontrollera att deras
uppgifter från intervjuerna är korrekt återgivna. Jag vill varmt tacka alla personer som välvilligt ställt
upp för intervjuer och för efterhandskontroller.
För tydlighetens skull bör tilläggas att det endast är undertecknad som är ansvarig för innehållet i
denna rapport. Undersökningen avslutades i juni 2016.

Uppsala i juni 2016

Magnus Andersson
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1. Bakgrund

Nollvisionen – inriktningen för trafiksäkerhetspolitiken i Sverige
Utgångspunkten för arbetet med säker vägtrafik i Sverige är nollvisionen. Riksdagen, regeringen,
Trafikverket, kommunerna och alla andra systemutformare, har att hantera den officiella programteori som formulerats i riksdagens nollvisionsbeslut år 1997. Denna teori säger följande:
(1) Systemutformarna har det yttersta ansvaret för vägtransportsystemets utformning, skötsel
och användning.
(2) Trafikanterna har ansvar för att följa det regelverk som gäller för vägtransportsystemets
utformning, skötsel och användning.
(3) Om trafikanterna inte följer regelverket eller om personskador uppstår vid en olycka måste
systemutformarna vidta ytterligare åtgärder i den mån detta krävs för att motverka att
människor dödas eller skadas allvarligt.
Systemutformare är de aktörer som professionellt utformar, sköter eller försörjer vägtrafiksystemet
med produkter eller tjänster. Nollvisionens programteori gäller för all trafik och alla trafikantgrupper.
Den gäller alltså för alla slags idrottsresor.
År 2009 antog riksdagen propositionen ”Mål för framtidens resor och transporter” (prop.
2008/09:93). Detta beslut innebar att hittillsvarande sex transportpolitiska delmål ersattes av två
jämbördiga mål: Tillgänglighet (funktionsmålet) och Säkerhet, miljö och hälsa (hänsynsmålet).
Hänsynsmålet formulerades på följande sätt: ”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att miljö-kvalitetsmålen
uppnås och till ökad hälsa.” Målet för säkerhet inom vägtransportområdet preciserades på följande
sätt: antalet omkomna ska halveras och antalet allvarligt skadade ska minskas med en fjärdedel
mellan 2007 och 2020 (Trafikverket, 2011).
Säkerhetsförbättringar ska ske successivt och kontinuerligt och ska styras genom systematik,
kunskap och hantering av avvikelser och indikatorer. Många aktörer ska involveras i säkerhetsarbetet. Icke säkra beteenden ska förhindras och rätt beteende stödjas (Tingvall, 2011).

Nollvisionen 2.0 – trafiksäkerheten i den hållbara staden
Konceptet Nollvisionen 2.0, som första gången presenterades under Tylösandsseminariet 2014,
sätter fokus på ökad säker mobilitet för fotgängare och cyklister. Det handlar om att integrera
trafiksäkerhetsfrågorna i samhällsplaneringen (Lindberg, 2014), att öka fokus på de allvarliga
skadorna i tätortstrafiken (Eriksson, 2014) och att närmare koppla samman trafiksäkerhetsagendan
med miljö- och hälsoområdena. Vägtrafiken har en betydande klimatpåverkan eftersom den svarar
för ungefär 30 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Vägtrafiken generar buller och partikelföroreningar som är negativt för livakvalitet och folkhälsa. Nollvisionen 2.0 betonar de positiva miljöoch hälsoeffekterna av att gå och cykla. En inaktiv person i medelåldern som börjar gå/cykla till sin
arbetsplats fem kilometer om dagen, i stället för att ta bilen, minskar risken för hjärt- och
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kärlsjukdomar med upp till 50 procent. Ett byte från att vara bilist till cyklist eller fotgängare, skapar i
genomsnitt en positiv hälsa trots den stora hälsoförlusten vid olyckor. Kan trafiksäkerheten
förbättras för de oskyddade trafikanterna blir skillnaden än större (SKL och Trafikverket, 2013).
Många städer i Sverige genomgår just nu stora förändringar. Nya sätt att stadsplanera skapar nya
möjligheter men också nya trafiksäkerhetsutmaningar. Andra centrala utgångspunkter för Nollvisionen 2.0 är att urbaniseringen och antalet äldre kommer att öka. I Sverige ökar medellivslängden liksom andelen äldre i befolkningen vilket gör att vi kommer att få allt fler äldre i trafiken.
Äldres behov av tillgänglighet, säkerhet och trygghet i trafiken kommer att hamna mer och mer i
fokus. I Sverige bor 85 procent av befolkningen i tätort och urbaniseringen fortsätter hela tiden att
öka. Det ökande resandet i städerna innebär nya trafiksäkerhets- och miljöutmaningar.
Över hela landet har det anlagts ett stort antal nya resecentra det senaste decenniet. Många
stationsområden håller på att byggas om. Helt nya stationsområden kan komma att anläggas för
kommande satsningar på höghastighetsbanor. Förekomsten av trafiksäkerhetsproblem i ankomstzoner vid resecentras stationsområden är en fråga som har flera nära beröringspunkter till de
områden som anses vara centrala för det nyligen påbörjade arbetet med Nollvisionen 2.0 (Skogsmo,
2014):
•
•
•
•
•
•

Fotgängare ska kunna röra sig säkert i och utanför städer.
Cykelolyckorna behöver reduceras.
Äldre oskyddade trafikanter och kollektivtrafikresenärer ska känna sig säkra i trafiken.
Olyckor och skador som beror på gators och vägars utformning ska reduceras.
Förändringar i ”elementen” ska kunna hanteras säkerhetsfrämjande av trafikmiljön,
t ex vid ändrade förhållanden i väder, ljus och temperatur.
Nivån på drift och underhåll ska vara så pass hög att antalet allvarliga skador bland
oskyddade trafikanter reduceras.

Resecentra
Trafikverkets ”Stationshandbok” definierar ett resecentrum som en plats för samordning av trafik
och service i och omkring en järnvägsstation. Verksamheten vid ett resecentrum förutsätter
samarbete mellan tågoperatörer, fastighetsägare, länstrafikföretag och kommuner. Syftet med ett
resecentrum är att underlätta resenärers övergångar mellan olika trafikslag. Ett resecentrum delas
vanligen i fyra ytor: (1) ankomstzon, (2) serviceyta, (3) kommunikationszon och (4) plattform
(Trafikverket, 2013). I ankomstzonen utanför ett resecentrum möts buss- och taxitrafik (men även
andra motorfordon), cyklister och fotgängare.
I ankomstzonerna kring resecentra bör oskyddade trafikanter och fordonstrafik allra helst vara
separerade från varandra. Bra exempel i detta avseende är de resecentra som finns i Umeå,
Halmstad och Skövde. Andra goda exempel är bussterminalerna vid Danderyds sjukhus, Liljeholmens
tunnelbanestation och Täby Centrum där resenärerna är helt avskilda från fordonsrörelser.
Konflikterna mellan trafikslag vid ett resecentras ankomstzon kan minimeras genom att i
planeringsprocessen skapa tillräckliga gångutrymmen, minimera korsande trafikströmmar och
minimera konfliktpunkter mellan motorfordon och oskyddade trafikanter. Vidare bidrar optimal
lokalisering av cykelparkeringar, tydlig skyltning och god belysning till trafiksäkerheten för oskyddade
trafikanter. Viktigt för säkerheten är att resenärerna inte behöver korsa en trafikerad gata på väg
7

mellan buss och tåg. Av samma skäl bör även själva bussangöringen utformas så att resenärerna inte
heller behöver korsa busstrafik. På mindre stationer kan detta lösas med hållplatslägen intill en
trottoar som löper utmed stationen och på större med planskilda gångförbindelser. Enligt Stationshandbok kan resenärer delas in i vaneresenärer och sällanresenärer beroende på hur ofta de reser,
hur mycket de betalar, ändamålet med resan, resans längd etc.
Olyckor och skador i resecentras ankomstzoner
Nedan följer exempel på allvarliga trafikolyckor som inträffat i närheten av resecentra i Sverige sedan
2005 (tabell 1.1).
Tabell 1.1. Urval av olyckor och skadade oskyddade trafikanter vid resecentras ankomstzoner sedan 2005.
Ort, månad, år

Händelse

Örebro, mars 2005
Örebro, dec. 2006

Ung kvinna påkörd av bil i närheten av Resecentrum.
Kvinnlig cyklist skallskadas och avlider efter kollision med
mötande cyklist i Olaitunneln vid Resecentrum.

Örebro, juni 2007

Kvinna cyklar omkull och skallskadas i Olaitunneln vid
Resecentrum (P4 Örebro, 2007-06-01).
Två cyklister krockar i Olaitunneln vid Resecentrum (Nerikes
Allehanda, 2010).

Örebro, maj 2010

Örebro, dec. 2010
Norrköping, jan. 2011
Borlänge, aug. 2011
Jönköping, nov. 2011
Uppsala, nov. 2012
Linköping, okt. 2012
Lindesberg, nov. 2012
Örebro, okt. 2013
Örebro, mars, 2014
Borås, april 2014
Borås, april 2014
Kungsbacka, juli 2014
Uppsala, mars 2015
Uppsala, maj 2015
Katrineholm, aug. 2015
Västerås, aug. 2015

Uppsala, jan. 2016

Kommentar

Enda bekräftade
dödsolyckan i en
ankomstzon.

Tredje allvarliga
cykelolyckan i
denna tunnel sedan
2006.

Kvinna springer mot rött ljus över gata mot Resecentrum
och blir påkörd av bil (NyheterNu.se).
Kollision mellan cyklist och buss.
Cyklist påkörs av bil på övergångsställe (Sjödins Foto, 2011).
Fotgängare som skulle korsa gata vid Resecentrum påkörs
av bilist (Jnytt, 2011).
Kvinna påkörd av en bil vid busshållplats (UNT, 2012).
Cyklist påkörs av bil (Corren, 2012).
Fotgängare påkörs (Örebro Tribune, 2012).
Cyklist kolliderar med bil (P4 Örebro 2013-10-22).
Kvinna påkörs vid Resecentrum (Örebro Tribune, 2014).
Cyklist påkörs av buss (Borås Tidning, 2014).
Man påkörs av buss (Sveriges Radio Sjuhärad, 2014).
Flicka påkörs på övergångsställe (Norra Halland, 2014).
Man påkörs vid gatukorsning i nära Resecentrum (svt.se,
2015-03-17).
Två personer påkörs av bil vid gatukorsning nära
Resecentrum (svt.se, 2015-05-25).
Person påkörs av bil (nyhetswebben.se, 2015-08-06).
Kvinna, med ettårigt barn i famnen, påkörs av buss när hon
sneddar över gatan där bussarna kör ut från terminalen
(Aftonbladet, 2015).
Flicka hamnar under buss på gata vid Resecentrum i
Uppsala (UNT, 2016).

Den här sammanställningen visar att olyckor tycks inträffa särskilt ofta i ankomstzonerna vid vissa
resecentra. Örebro, Uppsala och Borås är klart överrepresenterade. Enligt sammanställningen har en
8

oskyddad trafikant omkommit i ankomstzoner utanför ett resecentrum. Detta inträffade i Örebro år
2006. I Örebro, Uppsala och Borås tycks oskyddade trafikanter oftare ha varit inblandade i allvarliga
trafikolyckor än på andra ställen. Noterbart är att flertalet av olyckor inträffade under vinterhalvåret.
Antal olyckor med lindriga skador har inte kartlagts. Antalet olycksincidenter i ankomstzonerna är
okänt.

9

2. Syften, hypoteser och avgränsningar
Nedan redovisas studiens syften, hypoteser och avgränsningar.

Syften
Studien har fyra övergripande syften. Ett första syfte är att kartlägga trafiksäkerhetsrisker för
oskyddade trafikanter (incidenter, olyckor och skador) i ankomstzoner vid resecentra i Sverige. Ett
andra syfte är att särskilt synliggöra barn och ungdomars, äldres samt funktionshindrades
trafiksäkerhetsituation i dessa ankomstzoner. Ett tredje syfte är att ge förslag på möjliga åtgärder
som kan vidtas för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter i ankomstzoner vid befintliga och
planerade resecentra. Det fjärde syftet är att tillämpa och operationalisera Nollvisionen 2.0 i en
konkret trafikmiljö.

Hypoteser
Fyra hypoteser ligger till grund för denna studie. En första hypotes är att det finns betydande
brister i trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter som rör sig på ankomstzoner vid resecentra.
Barn och ungdomar, äldre samt funktionshindrade är särskilt utsatta och i behov av särskild
uppmärksamhet. En andra hypotes är att trafiksäkerhetsproblemen vid vissa resecentras
ankomstzoner kan komma att öka i takt med att nya resecentra tas i bruk och antalet resenärer
med tåg och buss ökar. En tredje hypotes är att det finns en stor potential att förbättra säkerheten
för oskyddade trafikanter vis vissa resecentras ankomstzonerna. En fjärde hypotes är att ökad
säkerhet och trygghet för oskyddade trafikanter vid ankomstzoner innebär ökad tillgänglighet till
kollektiva färdmedel, i synnerhet för barn och ungdomar, äldre och funktionshindrade. Därmed
främjas ett ökat hållbart och säkert resande vilket är i linje med Nollvisionen 2.0.

Avgränsningar
Studien gör inte anspråk på att täcka alla de faktorer som har betydelse för trafiksäkerheten för
oskyddade trafikanter utanför resecentra. Därför behandlas exempelvis inte ämnen såsom trafiksäkerhetslagstiftning, fordons säkerhetsmässiga beskaffenhet eller övergripande infrastrukturpolitik.
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3. Metoder för datafångst
Tre metoder har använts för att genomföra projektet: intervjuer, litteraturstudie och två
enkätundersökningar. Det viktigaste källmaterialet är inhämtat via enskilda intervjuer, vilka har
genomförts med 20 individer som bedömts besitta särskilt goda kunskaper omtrafiksäkerheten för
soskyddade trafikanter vid resecentras ankomstzoner. En förteckning över intervjupersonerna
återfinns i bilaga 1. I bilaga 2 redovisas den frågeguide som använts vid intervjuerna. Intervjuandet
har gjorts per telefon. Intervjuerna har spelats in med hjälp av bandspelare. Materialet har
transkriberats ordagrant och sedan skickats tillbaka till intervjupersonerna för godkännande.
Informanterna har i efterhand fått möjlighet att korrigera och komplettera respektive intervju.
Studien är även baserad på skriftliga dokument. Jag har i det sammanhanget i första hand
använt mig av policydokument. Dessa har kompletterats med tidningsartiklar samt konsult- och
forskningsrapporter.
En tredje metod som använts är enkätundersökning. Två enkätundersökningar genomfördes i
Uppsala. Den första enkätundersökningen vände sig till resenärer vid Uppsala resecentrum. Den
andra enkätundersökningen vände sig till busschaufförer som kör buss i resecentrums ankomstzon. I bilaga 3 återfinns alla frågor som ingick i de båda enkätundersökningarna.
Studien baseras således på en triangulering (kombination) av tre datafångstmetoder: intervjuer, litteraturstudie och enkätundersökning.
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4. Litteraturstudie
Följande kapitel redovisar resultatet av en mindre litteraturstudie som gjordes för det här projektet.
Stationshandbok (Trafikverket)
Trafikverkets ”Stationshandbok” publicerades år 2013. I denna handbok definieras ett resecentrum
som en plats för samordning av trafik och service i och omkring en järnvägsstation. Syftet med ett
resecentrum är att underlätta resenärers övergångar mellan olika trafikslag. Ett resecentrum delas
vanligen i fyra ytor: (1) ankomstzon, (2) serviceyta, (3) kommunikationszon och (4) plattform
(Trafikverket, 2013).
I ankomstzonen utanför ett resecentrum möts buss- och taxitrafik (men även andra
motorfordon), cyklister och fotgängare. Konflikterna mellan dessa trafikslag kan minimeras genom
att i planeringsprocessen (1) skapa tillräckliga gångutrymmen, (2) minimera korsande trafikströmmar
och (3) minimera konfliktpunkter mellan motorfordon och oskyddade trafikanter. Vidare bidrar
optimal lokalisering av cykelparkeringar, tydlig skyltning och god belysning till trafiksäkerheten för
oskyddade trafikanter. Viktigt för säkerheten är att resenärerna inte behöver korsa en trafikerad gata
på väg mellan buss och tåg. Av samma skäl bör även själva bussangöringen utformas så att
resenärerna inte heller behöver korsa busstrafik. På mindre stationer kan detta lösas med
hållplatslägen intill en trottoar som löper utmed stationen och på större med planskilda gångförbindelser.
Enligt Stationshandbok kan resenärer delas in i vaneresenärer och sällanresenärer beroende på
hur ofta de reser, hur mycket de betalar, ändamålet med resan, hur lång resan är etc. Vaneresenärer
är de som svarar för pendelresandet Den ökade pendlingen beror på utökade arbetsregioner dvs. att
valet av boendeort i förhållande till arbetsort är ”friare”. Resan görs till och från arbete eller studier.
Sällanresenärer är de som reser på fritiden. Fritidsresande har förändrats till ett mer differentierat
resande. Man reser till fler och andra mål, som idrotts- och musikevenemang, umgänge, sommar och
vinterturism, mm. I takt med att samhällsservicen centraliseras ökar resandet till sjukvården och
andra offentliga inrättningar (Trafikverket, 2013).

Tillgänglighetslösningar i utemiljö
”Tillgänglighetslösningar i utemiljö” är en fallstudie på Uppsala Resecentrum gjord av Sofia Arvidsson
(2011) vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Enligt Arvidsson har 20 procent av Sveriges befolkning
någon form av funktionsnedsättning. Symptomen på funktionsnedsättning är ofta åldersrelaterade.
Nästan alla människor får någon gång i livet försämrade möjligheter att förflytta sig. Den ökande
medellivslängden innebär att en allt större grupp av äldre personer kommer att vara i behov av god
tillgänglighet. Vissa tillgänglighetslösningar för funktionshindrade, exempelvis undanröjning av
kanter, gynnar även andra människor i rörelse. Exempel är föräldrar med barnvagn, resenärer med
rullväska eller personer som tillfälligt använder kryckor.

12

År 2011 antog riksdagen en ny Plan- och Bygglag (PBL). Den slår fast att man måste ta hänsyn till
tillgänglighetslösningar resan i bygglovsansökan. I alla projekt ska det finnas sakkunnig kompetens
inom tillgänglighetsområdet.

Trafiksäkra staden (SKL och Trafikverket)
Enligt skriften Trafiksäkra staden (SKL och Trafikverket, 2013) utgör oskyddade trafikanter ungefär 75
procent av alla som dör och skadas allvarligt på de kommunala gatorna. Ett framgångsrikt
trafiksäkerhetsarbete förutsätter att trafiksäkerhetsfrågorna är väl integrerade med den övriga
stadsplaneringen. Förbättrad trafiksäkerhet ger inte bara färre olyckor utan även en bättre stadsmiljö
med ökad trygghet, trivsel och tillgänglighet. Lägre hastigheter minskar dessutom bullret.
Kommunens arbete för en säker trafikmiljö bidrar därmed till kommunens övergripande mål om en
hållbar och attraktiv stad.
Cyklisterna utgör den största gruppen som skadas i trafiken. Den största andelen är singelolyckor.
De gående utgör endast 5 procent av de skadade enligt nuvarande definition på vägtrafikolycka. Om
gående som blir allvarligt skadade sedan de fallit omkull i vägmiljön ingått i den officiella statistiken,
skulle antalet allvarligt skadade uppgå till drygt 8 400 år 2011 (SKL och Trafikverket, 2013).
Trafiksäkerhetsåtgärder påverkar stadsrum och stadsliv. En nollvisionsanpassad hastighet och ett
välutformat stadsrum leder till synergieffekter. Åtgärder för ökad trafiksäkerhet kan vara en
katalysator för ett vackrare stadsrum och en tryggare och mer levande stad. Bättre trafiksäkerhet kan
också påverka buller och luftkvalitet på ett positivt sätt. En dämpning av hastigheter till lägre nivåer
ger mindre utsläpp och lägre buller (SKL och Trafikverket, 2013).
För att åstadkomma ökad trafiksäkerhet behövs flera olika typer av åtgärder. Skriften Trafiksäkra
staden skiljer mellan fysiska, administrativa och kommunikativa åtgärder. Fysiska åtgärder handlar
om förändringar av den fysiska miljön för att till exempel dämpa hastigheten, förhindra mötesolyckor
eller för att separera olika trafikslag. Administrativa åtgärder omfattar lagar och regler samt andra
typer av bestämmelser, t.ex. hastighetsbegränsningar och förbud mot viss trafik. Kommunikativa
åtgärder omfattar informationskampanjer tillsammans med aktiviteter för att skapa dialog och
utbildningsinsatser. Dessa tre typer av åtgärder kan verka var för sig men kan också kombineras med
varandra. Ett exempel är en informations- och utbildningsinsats som sätts in i samband med
införandet av en ny trafikregel. Ett annat exempel är publicitet i massmedia vid en ombyggnation i
trafikmiljön (SKL och Trafikverket, 2013).
Oskyddade trafikanter
Gående. Sjukhusbaserad skadestatistik visar att singelolyckor med fotgängare är mycket vanliga. I
sådana olyckor skadas nästan lika många allvarligt som i samtliga andra typer av olyckor. En stor del
av dessa sker när det är halka och skulle kunna undvikas med bättre vinterväghållning på gångvägar,
broddar på skor m.m.
Cyklister. I Sverige finns ungefär fyra miljoner cyklister. Cirka 2,5 miljoner cyklister är över 15 år och
cirka en miljon barn cyklar regelbundet. Cyklande främjar kondition och hälsa och är gynnsamt för
miljön. De allvarligaste skadorna är skallskador vilka framför allt drabbar de cyklister som inte
använder hjälm.
Unga. I tonåren börjar barnen röra sig fritt i trafiken. Den ökade riskexponeringen återspeglas i
statistiken över antal dödade och allvarligt skadade ungdomar.
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Äldre. Antalet äldre i Sverige ökar med ungefär 40 000 personer per år. Äldre är speciellt utsatta som
oskyddade trafikanter. Därför krävs att trafikrytm, korsningar, gång- och cykelbanor,
övergångsställen och kollektivtrafik utformas med hänsyn till äldres förutsättningar.
Trafikanter med funktionsnedsättning. Över en miljon svenskar har någon form av funktionsnedsättning. Inom gruppen med funktionsnedsättning har de med rörelsehinder, synskada,
hörselskada och förståndshandikapp störst problem i trafiken. Med stigande ålder ökar funktionsnedsättningarna i form av försämrad syn, hörsel och rörelseförmåga. De mest sårbara trafikanternas
behov och förmågor trafiksystemet ska vara dimensionerande för trafiksystemets utformning.
Kunskapen om adekvata trafiksäkerhetslösningar för personer med funktionsnedsättning är
fortfarande bristfällig. Det gäller exempelvis vid utformning av integrerade trafiklösningar1 (SKL och
Trafikverket, 2013).
Hastighet
En viktig väg till en säker tätortstrafik är att anpassa hastigheterna efter vad människokroppen tål. I
tätort är två tredjedelar av dem som dör i trafiken oskyddade trafikanter. Framförallt äldre fotgängare är utsatta. De har inte samma tolerans mot krockvåld som yngre personer. Risken för att en
kollision ska inträffa i trafiken ökar med hastigheten eftersom förarens möjlighet att reagera och
hinna avvärja olyckan minskar (SKL och Trafikverket, 2013).
Vilka skadeföljder en trafikolycka får beror på det krockvåld som trafikanten utsätts för. En
kollision mellan bil och fotgängare får inte ske i en högre hastighet än 30 km/tim. Risken att
fotgängaren dödas i en kollision vid 30 km/tim uppskattas till ca 10 procent medan motsvarande risk
vid 50 km/tim är 70 procent. Senare studier har visat att fotgängares risk att dödas och skadas
varierar mellan olika åldersgrupper (SKL och Trafikverket, 2013).
Åtgärder
En sänkning av hastighetsgränsen med 10 km/tim bedöms ge en verklig minskning av
medelhastigheten med ca 2–3 km/tim mellan hastighetsnivåerna 30 och 50 km/ tim. Det motsvarar
en minskning av antalet dödade och svårt skadade med cirka 8 procent. Hastighetsdämpande
åtgärder i form av gupp, busskuddar, m.m. påverkar hastigheterna i viktiga punkter. Övervakning
med fartkameror på särskilt utsatta platser kan vara ett alternativ. Även radarutrustning med
informationstavlor som visar förarnas hastighet har visat sig påverka hastighetsnivån vid punkten för
mätningen. Det mest effektiva är dock om fordonen genom ett ISA-system2 inte går att köra fortare
än hastighetsgränsen (SKL och Trafikverket, 2013). En studie av Strada sjukhus visade att av de cirka
80 000 fotgängare och cyklister som skadas i trafiken varje år, är det cirka 700 som skadas i olyckor
mellan fotgängare och cyklister. Drygt 400 av dessa är fotgängare och knappt ca 300 är cyklister.
Ungefär hälften (350) har inträffat på gång- och cykelbanor.
Tre faktorer som påverkar oskyddade trafikanters säkerhet är motorfordonens hastighet,
trafikflödena och passagens längd över gatan. Cirka 30 procent av alla allvarliga trafikolyckor med
dödade eller svårt skadade inom tätort sker på övergångsställen, bevakade eller obevakade.
Medelåldern på de omkomna är hög. De unga har i påfallande utsträckning blivit påkörda när de tagit
sig till eller från en busshållplats. Mindre frekventerade övergångsställen tas bort då de anses skapa
falsk trygghet. Vid övriga övergångsställen är rekommendationen att vidta fysiska åtgärder för att
säkerställa att hastigheten inte överskrider 30 km/tim (SKL och Trafikverket, 2013).
1
2

Exempelvis shared space.
ISA betyder Intelligent Speed Adaptation (Intelligent hastighetsanpassning).
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Drift och underhåll
Fotgängarna är den trafikantkategori som vid is/snöväglag drabbas av flest skador som kräver
sjukvård. Skaderisken ökar med 5-15 gånger. 2010 uppgick antalet som efter fall uppsökt sjukvård till
nästan 27 000 personer i Sverige.3 Ojämnheter på gång- och cykelbanor orsakar cirka 25 procent av
skadorna under sommarmånaderna och under hela året cirka 12 procent av skadorna. Under våren
orsakar kvarbliven sandningssand under enstaka månader upp till 5 procent av skadefallen (SKL och
Trafikverket, 2013). Det är framför allt äldre personer som drabbas av allvarliga skador när de halkar
omkull (SKL och Trafikverket, 2013).
Oskyddade trafikanters synbarhet
Fotgängare med reflex kan upptäckas av förare på betydligt längre avstånd än fotgängare utan reflex.
Vid halvljus på obelysta vägar ökar detekteringsavståndet från 25 meter till 140 meter. Användning
av reflexer på både höger och vänster sida av kroppen kan minska olycksrisken mer än när reflexen
bara är synlig för föraren från en riktning (SKL och Trafikverket, 2013). Cyklister utrustade med
cykellampa som visar vitt ljus framåt och rött bakåt ökar sin upptäckbarhet med 5–35 procent.
Reflexer på cyklistens kläder ökar upptäckbarheten med 5–10 procent (SKL och Trafikverket, 2013).

Sammanfattning
”Stationshandbok” slår fast att konflikter mellan olika trafikslag ankomstzonen utanför ett
resecentrum kan minimeras genom att i planeringsprocessen (1) skapa tillräckliga gångutrymmen, (2)
minimera korsande trafikströmmar och (3) minimera konfliktpunkter mellan motorfordon och
oskyddade trafikanter. Vidare bidrar optimal lokalisering av cykelparkeringar, tydlig skyltning och
god belysning till trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Viktigt för säkerheten är att resenärerna
inte behöver korsa en trafikerad gata på väg mellan buss och tåg.
Enligt rapporten ”Tillgänglighetslösningar i utemiljö” har 20 procent av Sveriges befolkning någon
form av funktionsnedsättning. Nästan alla människor får någon gång i livet försämrade möjligheter
att förflytta sig. Den ökande medellivslängden innebär att en allt större grupp av äldre personer
kommer att vara i behov av god tillgänglighet. Vissa tillgänglighetslösningar för funktionshindrade,
exempelvis undanröjning av kanter, gynnar även andra människor i rörelse. År 2011 trädde en ny
Plan- och Bygglag (PBL) i kraft. Den innebär att i alla projekt ska det finnas sakkunnig kompetens
inom tillgänglighetsområdet.
Enligt skriften ”Trafiksäkra staden” utgör oskyddade trafikanter ungefär 75 procent av alla som
dör och skadas allvarligt på de kommunala gatorna. Framförallt äldre fotgängare är utsatta. De har
inte samma tolerans mot krockvåld som yngre personer. De mest sårbara trafikanternas behov och
förmågor trafiksystemet ska vara dimensionerande för trafiksystemets utformning. Kunskapen om
adekvata trafiksäkerhetslösningar för personer med funktionsnedsättning är bristfällig. Det gäller
exempelvis vid utformning av integrerade trafiklösningar. Tre faktorer som påverkar oskyddade
trafikanters säkerhet är motorfordonens hastighet, trafikflödena och passagens längd över gatan.
Cirka 30 procent av alla allvarliga trafikolyckor med dödade eller svårt skadade inom tätort sker på
övergångsställen, bevakade eller obevakade. Medelåldern på de omkomna är hög. De unga har i
påfallande utsträckning blivit påkörda när de tagit sig till eller från en busshållplats. Fotgängarna är
3

Av dessa var 60 procent kvinnor.
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den trafikantkategori som vid is/snöväglag drabbas av flest skador som kräver sjukvård. Skaderisken
ökar med 5-15 gånger. 2010 uppgick antalet som efter fall uppsökt sjukvård till nästan 27 000
personer i Sverige. Det är framför allt äldre personer som drabbas av allvarliga skador när de halkar
omkull.
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5. Nollvisionen 2.0 – intervjuer
I följande kapitel förklarar fyra nyckelpersoner i svensk trafik- och trafiksäkerhetspolitik hur de ser på
Nollvisionen 2.0 och vilka möjligheter och eventuella risker det nya synsättet kan innebära. De
personer som uttalar sig är Maria Krafft, Trafikverket, Johan Lindberg, Trafikverket, Ingrid Skogsmo,
SAFER och Sonja Forward, Fotgängarnas förening.

Maria Krafft, måldirektör, Trafikverket
Maria Krafft, måldirektör vid Trafikverket, konstaterar att antalet allvarligt skadade i vägtrafiken nu
är fler för de oskyddade trafikanterna än för de trafikanter som reser med bil. Hon tror att antalet
dödade bland oskyddade trafikanter kommer att bli högre jämfört med de skyddade. För de
skyddade trafikanterna har ett systematiskt arbetssätt etablerats men detta saknas ännu för de
oskyddade trafikanterna. I trafiksäkerhetsarbetet sker nu en förskjutning från dödade till allvarligt
skadade och från skyddade till oskyddade trafikanter. Det leder till att fokus för trafiksäkerhetsarbetet mer och mer hamnar i tätorterna och städerna. För att bli än mer framgångsrika i
nollvisionsarbetet för de oskyddade trafikanterna går det inte att jobba med de gamla verktygen. Det
krävs andra arbetssätt. Nollvisionen 2.0 är ett paradigmskifte ifråga om målgrupper och arbetssätt.
Det finns många hälso- och trygghetsproblem som måste lösas. Därför behöver man behöver jobba
på tvären istället för i stuprör. Behovet av helhetssyn är stort.
Enligt Maria Krafft ser Nollvisionen 2.0 transportsystemet som en hållbarhetsutmaning. Det är
flera aspekter som hänger ihop och som måste länkas samman. Nollvisionen 2.0 är trafiksäkerhetens
försök att bidra till något större och bredare, som involverar fler saker. Hon betonar att det inte är
ett sätt försöka dra in andra saker i Nollvisionen.
”Nollvisionen 2.0 handlar inte om att lansera någonting nytt. Det handlar snarare om att övertyga
den traditionella trafiksäkerhetsfären om att vi behöver jobba med andra grupper som vi normalt
inte brukar jobba med.”
Maria Krafft efterlyser en tydligare definition av det hållbara transportsystemet.
”Utmaningen är att definiera det hållbara transportsystemet. Vad menar vi med det? Vad är det
vi ska mäta? Vad är det för indikatorer vi vill ha? Man måste börja bryta ned det så att det inte
blir för generellt. Nollvisionen 2.0 är ett sätt att säkerställa att trafiksäkerheten finns med i
resonemanget kring ett hållbart transportsystem i städer, tätorter och även utanför. Traditionellt
har hållbarhet mest handlat om andra frågor än trafiksäkerhet. Där klarar vi av att hantera
komplexa situationer bara vi samarbetar och ser för- och nackdelarna samtidigt. Det är ungefär
den utmaningen som vi har inom andra konfliktsituationer. Vet man om dem och lyfter upp dem
och det finns ett ramverk och kriterier till hur vi ska förhålla sig till det har vi lättare för att vara
systematiska och göra rätt från början. Nollvisionen var ju egentligen en reaktion på ett farligt
system där man har fått städa och justera efteråt. Nollvisionen 2.0 handlar om: kan vi vara med
från början?”
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Enligt Maria Krafft är det naturligt att Nollvisionen 2.0 fokuserar på tätorter och städer eftersom det
är där de flesta människorna bor och arbetar. Hon är dock inte främmande för att applicera liknande
lösningar på landsbygden.
”Boende på landsbygden vill kunna förflytta sig på andra sätt än bara med bil. Där finns en hel del
att göra. Automatiseringen kan skapa mer hållbarhet och tillgänglighet, för exempelvis äldre.
Man skulle kunna bli hämtad i en automatiserad taxi bli körd dit man vill. Det finns nu saker som
förr inte fanns med i verktygslådan, t ex Uber, som kan hjälpa personer på landsbygden som har
svårt att förflytta sig. Elektrifierade cyklar, gör att jag faktiskt kan vara mobil, hälsosam och få
miljövinster vid längre sträckor. Cykeln är central i de nya hållbara transportsätten, även på
landsbygden.”
Enligt Maria Krafft finns det generellt sett en konfliktsituation mellan framkomligheten för oskyddade
trafikanter och framkomligheten för kollektivtrafiken. ”Vi har byggt städer som bygger på att
kollektivtrafiken ska ha hög framkomlighet men där oskyddade trafikanter automatiskt kommer i
kläm.”
De transportpolitiska målen talar om att transportsystemet ska vara trafiksäkert, miljövänligt och
hälsosamt. Hittills har hälsoaspekten handlat om att inte försämra hälsan. Den nya utmaningen är att
förbättra hälsan.
”Vi har en utmaning att fundera på hur vi ska utforma vårt transportsystem så att det verkligen
stimulerar vardagsmotion. Enligt nya rön har stillasittandet samma hälsorisker som rökning.
Sverige är ett av de mera stillasittande folken i Europa. Hur ska vi förhålla oss till det? Vad har vi
för mål med att stimulera rörelser och aktiviteter kombinerat med kollektivtrafiken och
kombinerat med att det ska vara tryggt och säkert? Vad innebär det egentligen att både hålla hög
framkomlighet och samtidigt stimulera att det inte innebär att vi åker rulltrappa, åker buss etc.?”
När det gäller resecentra och oskyddade trafikanter ser inte Maria Krafft att det föreligger några
större konfliktsituationer. Det är viktigt att tillgängligheten är god för nyttotrafiken utan att trafiksäkerheten påverkas negativt.

Johan Lindberg, Trafikverket
Enligt Johan Lindberg, utredare vid Trafikverket, handlar Nollvisionen 2.0 om att bygga in
trafiksäkerhet som en kvalitet och förutsättning i arbetet för attraktiva och hållbara städer.
Säkerhetsfrågan ska inte betraktas en isolerad åtgärd utan måste finnas i en komplex kontext. ”Ju
mer vi rör oss mot ökat fokus på oskyddade trafikanter och deras säkerhet går vi djupare och djupare
in i ett stadsbyggnadsperspektiv.” Johan Lindberg betonar att den ursprungliga nollvisionen (”1.0”)
inte förändras av Nollvisionen 2.0:
”Nollvisionen är fortfarande nollvisionen; den utgår från människans fysiska tolerans mot
yttrevåld. Nollvisionen 2.0 är inget omtag av definitionen nollvisionen. Definitionen av
nollvisionen ligger fast. Det handlar mer om ett taktiskt angreppssätt: hur får man genomslag för
nollvisionens grundläggande tankar i ett stadsbyggnadsperspektiv och i den utveckling städerna
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står inför när det gäller ökat hållbart resande, ökad kollektivtrafik, ökad gång- och cykeltrafik och
med tätare städer. Där ingår också resecentrum och satsningar på resande. 2.0 handlar inte att
göra om fundamenta, de behöver inte definieras om. Nollvisionen ligger fast. Det handlar mer om
ett taktiskt angreppssätt hur man ska betrakta hur nollvisionen ska få genomslag i den här
kontexten. Det är viktigt att slå fast att 2.0 inte är någon utveckling av själva nollvisionen utan det
är mer en utveckling av implementering av nollvisionen i framförallt tätort.”
Nollvisionen har hittills varit fokuserad på noll döda i vägtrafiken men nu breddas fokus till att även
inkludera noll allvarligt skadade. Johan Lindberg förklarar:
”Med fokus på allvarligt skadade hamnar vi i tätort och nya utmaningar. Man måste kunna
hantera båda perspektiven, både landsbygd och tätort. Idén med Nollvisionen 2.0 är att
adressera skador i tätort och att fortsätta jobba med dödsfallen på landsbygden. Vi ser att det är
väldigt många som skadas allvarligt till följd av singelolyckor, både cykel och gång. Det
perspektivet har vi inte haft på säkerhetsarbetet tidigare. Det är ett mer komplext
rörelsemönster och ett mer komplext målscenario där man vill skapa en attraktiv och levande
stad än när man jobbar med en landsbygdsväg. Det är trafiksäkerhetsarbetet i Sverige som
uttrycker Nollvisionen 2.0. Det gör vi för att vi ser en överflyttning av fokus eller en breddning av
fokus mot att inkludera tätort. När vi går in i tätort då inser vi även från nationellt håll att här är
det en komplex miljö, vi kan inte bara kavla ut trafiksäkerhetslösningar utan hänsyn till något
annat utan vi måste ha ett integrerat och ett inkluderande perspektiv och därför prata mera om
att bygga in trafiksäkerhetskvalitet i tätort.”
Enligt Johan Lindberg förtydligar Nollvisionen 2.0 kopplingen mellan utformning och helhet. Därför
betonas vikten av skötsel, drift och underhåll för de delar av infrastrukturen som används av cyklister
och fotgängare.
”Halka är ett stort problem för cyklister men än mer för fotgängare. Hur vi halkbekämpar de här
delarna i systemet är också en del av Nollvisionen 2.0. Om vi tar cyklister så har vi ett system som
vi vill ska vara öppet för alla. Det gäller även fotgängarsystemet. Det finns inga ålderskrav, inga
behörighetskrav, inga lämplighetskrav på något sätt. Tvärtom säger vi att det är jätteviktigt att
personer med funktionsnedsättning, barnen som ska ta sig till skolan – alla i samhället ska kunna
röra sig och ta sig fram i det här systemet, oavsett hur systemet är utformat. Egentligen vill vi att
det ska kunna ske året om, oavsett om det är vinter eller sommar. Biltrafiken, och än mer
yrkestrafiken, är omgärdad av en massa behörighetskrav på dem som trafikerar systemet. Ändå
har vi sagt väldigt tydligt i nollvisionens barndom att vi inte kan moralisera över varför olyckan
sker. Människor måste kunna göra misstag utan att bestraffas med död eller ohälsa. Det
resonemanget måste än mer gälla för gående och cyklister. Då faller det tredje steget i
nollvisionen ännu tyngre – om det sker skador och olyckor, om ohälsa uppstår, så faller ansvaret
tillbaka på systemutformarna att vidta åtgärder. Det blir ännu starkare när det handlar om
cyklister och fotgängare.”
Johan Lindberg anser att vid resecentra är det överflyttningen mellan olika trafikslag – buss, tåg, taxi
och privatbilar – som är den mest centrala frågan. Cykelns roll har inte varit tillräckligt tydligt
artikulerad.
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”Cykeln hade ingen intresseorganisation representerad i det fördubblingsarbete som Svensk
kollektivtrafik drev för några år sedan. Cykeln var inte bortglömd men den var inte riktigt
hanterad i ett systemtänk kring resecentrum. Det som skulle kunna vara ett systemtänk i
framtiden är att likaväl som att jag beställer en tågtaxi till mitt tåg så skulle jag kunna beställa en
bilpoolsbil eller en hyrcykel. Det där tänket har inget med säkerhet att göra men det har med
placeringen av cykeln kopplat till resecentrum. Liksom designen på cykelparkeringar och
möjligheten till trygga och säkra parkeringar.”

Ingrid Skogsmo, SAFER – Fordons- och trafiksäkerhetscentrum
Enligt Ingrid Skogsmo, vice VD vid SAFER – Fordons och trafiksäkerhetscentrum, är Nollvisionen 2.0
ett försök att vidareutveckla nollvisionen till att inkludera andra aspekter än bara dödade och svårt
skadade.
”Ramverket Nollvisionen 2.0 är trafiksäkerhetens bidrag till helheten. Man försöker stoppa in
hälsa, miljö och andra aspekter i nollvisionen. Dessa frågor är mycket angelägna men man riskerar att tappa trafiksäkerheten. Jag tror att fokus kan snedvridas.”
Ingrid Skogsmo ser framför allt Nollvisionen 2.0 som en ny möjlighet att skapa ett trafiksystem som
är fritt från både olyckor och störningar.
”Trafiksäkerhet bör betraktas som en förutsättning för andra saker, ett randvillkor, och att
eftersträva en störningsfri trafik. Om man strävar efter att ta bort alla olyckor så uppnår man
effektivitet och det blir störningsfritt. Jag tycker att det är dags att se olyckor på ett nytt sätt.
Olyckor är en olägenhet, det är opraktiskt, det är farligt och det stör trafiken. Ett sådant modernt
synsätt skulle gynna trafiksäkerheten. Trafiksäkerheten gynnas inte av att blandas upp med
miljö, hälsa och andra frågor. Det finns jobb att göra för trafiksäkerheten inom överskådlig tid,
med automatiserad körning och mycket annat. Därför är det viktigt att inte släppa fokus på
olyckor. Det är stor risk att tappa bort kärnfrågan, t.ex. när man konkurrerar om forskningspengar.”
Ingrid Skogsmo konstaterar att ökad cykling är angeläget och viktigt för bland annat hälsan. Den
ökande cyklismen kan emellertid skapa nya konflikter.
”Vi måste jobba med objektiva beteendeanalyser för att ta fram data. Rätt beteende handlar
om mycket mera än cykelhjälmsanvändning. Vi behöver kvantifiera hur folk faktiskt cyklar
och sätta data på det här. Det här är ett trafiksäkerhetsperspektiv som kan komma bort när
man tittar för mycket på andra bitar. Det är också viktigt att fundera på hur man får folk att
intuitivt göra rätt trafiksäkerhetsmässigt genom utformning och design. Hur skapar man en
miljö så att det leder till rätt beteende? Vi vill att folk ska åka mer kollektivt i stadsmiljön. Vi
vill också att det ska cyklas och gås mer. Det leder till konflikter mellan tunga fordon och det
ökande antalet fotgängare och cyklister. En spårvagn eller en buss är tung och stor och kan
köra på folk. Man behöver ställa frågor som till exempel: Hur lägger man upp en rutt? Vilka
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incitament och belöningssystem har man för operatören? Hur stressad är chauffören i
relation till det ökade antalet cyklister? Man får tänka till på hela systemet, hur det ena
fungerar ihop med det andra. Om man gör en förändring, vilka andra förändringar orsakar
den?”
Enligt Ingrid Skogsmo är Nollvisionen 2.0:s betoning på miljö och hälsa alltför ”stadsmässig.”
”Det är viktigt att titta på infrastrukturen i allmänt och inte bara intressera sig för nybyggnationer
i förtätade städer. Man behöver också titta på områdena utanför tätort och undersöka hur man
kan använda den befintliga infrastrukturen på ett bättre sätt.”
Informations- och kommunikationsteknologin (IKT) är en möjliggörare för att hantera stora systemfrågor i trafiken, anser Ingrid Skogsmo.
”Moderna trafikanter är uppkopplade och då får man tillhandahålla en kommunikationsinfrastruktur som gör att man kan lita på IKT som en bärare av vissa trafiksäkerhetselement. Det
här är en systemfråga som man riskerar att glömma. Vem är den där ”man” som ska hålla
ordning på allt detta? Hur vet man att det inte pågår en uppdatering som stör hela systemet just
vid den tiden då folk är i rörelse? Man kan få mycket information av informationstavlor, appar
och annat. Det är viktigt att designa så att det intuitivt blir rätt. Det är förödande att tro att folk
bara ska gå in på appar. Vi är redan distraherade idag och vi vill säkert fortsätta göra saker med
våra uppkopplingar som är kul. Man kan kamerabevaka en ankomstzon och på så sätt ”passivt”
uppkoppla trafikanter. IKT kan på ett flexibelt sätt ändra trafikflöden. Det finns massa möjligheter.”
En innovativ användning av IKT skulle kunna innebära att man använder Big Data för att bättre förstå
flödena i olika trafiksituationer.
”Om man exempelvis tänker på situationen vid Resecentrum i Uppsala, varför blir det så många
besvärliga situationer? Varför har folk bråttom? De kanske inte litar på bussen. Att man börjar
fundera på hur trafiksystemet ska se ut som kommer åt bråttomkänslan. Att göra modeller för
människors beteende i trafiksituationer, både i kritiska situationer och i normalsituationer.”
Enligt Ingrid Skogsmo är det angeläget att fundera på vad man ska göra med alla dem som inte är
uppkopplade eller delaktiga i informationsflödet.
”Det är svårt för den person som är över 80 år och inte förstår sig på mobiler. Då är man inte
särskilt påverkbar även om man kör en bil och kan då sägas vara en oskyddad trafikant. Idag är de
oskyddade trafikanterna barn, ungdomar, äldre, funktionshindrade och cyklister, mopedister och
gående. Den framtida oskyddade trafikanten kanske är den som inte kan nås av information utan
är den som inte är uppkopplad, oavsett om den har ett plåtskal runt sig eller inte. Den du inte kan
nå och påverka till att göra rätt eller göra det säkra valet om det blir en förändring i trafikmiljön.
Det är också en systemfråga. Hur hanterar man ouppkopplade trafikanter?”
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Ingrid Skogsmo betonar att Nollvisionen 2.0 inte får innebära att man tonar ner trafiksäkerhetens
betydelse. Trafiksäkerheten behöver fortfarande utvecklas.
”Vi har kommit långt teknikmässigt och det finns olika automatiska system att skulle vi kunna
kosta på oss en nollvision som säger att vi ska inte ha några störningar i trafiken. Vi ska inte ha
olyckor överhuvudtaget för det är opraktiskt, det stör hela trafiken, det skapar försäkringsärenden och det är samhällsekonomiskt svårt att hantera. Nollvisionen 2.0 borde därför handla
om en störningsfri trafik. Nollvisionen 3.0 kan sedan handla om hälsa, miljö och tillgänglighet.”
Ingrid Skogsmo tycker det är bra om man fortsätter att jobba vidare på trafiksäkerhetsbegreppet.
Sverige har ett ansvar för det eftersom Sverige har lanserat nollvisionen och den här visionen har
tagit skruv internationellt. Utvecklingen av trafiksäkerheten i samhället förutsätter varaktiga beteendeförändringar. Att arbeta med beteendepåverkan är inte lätt men det underlättas om man gör
det på ett vetenskapligt sätt.
”Jag tror att vi behöver se till att fokus hålls uppe. Utslätningen av begreppet är väldigt olyckligt.
Jag tror att man verkligen skulle fundera på om man ska kalla det någonting annat än Nollvisionen
2.0. Det är ändå 1,25 miljoner människor som dör i trafiken i världen varje år. Låt oss rida vidare
på det momentum som finns och inte störa det arbete som pågår. Istället behöver vi hitta en
annan term för Nollvisionen 2.0.”

Sonja Forward, Fotgängarnas förening – FOT
Enligt Sonja Forward, ordförande för Fotgängarnas förening – FOT, handlar Nollvisionen 2.0 om att
man måste ta hänsyn till både trafiksäkerhet och miljö. Det innebär t.ex. att man inte kan sätta upp
stora barriärer som gör att fotgängare får gå omvägar. När man tänker på säkerheten måste man
alltid se till att det blir bra för cykel- och gångtrafiken. Vajerräcken har på vissa ställen lett till att
cyklandet har upphört på vägar med vajerräcken. Man har enbart fokuserat på trafiksäkerheten.
Trafiksäkerheten får inte leda till försämringar för miljö och hållbarhet. Sonja Forward välkomnar
därför hållbarhetsperspektivet i Nollvisionen 2.0.
Föreningen FOT verkar för att samhället ska lägga mer fokus på drift och underhåll och säkra
passager för fotgängare. Sonja Forward tycker att det är beklagligt att vissa kommuner drar ner på
sin halkbekämpning för att de anser det vara en för stor kostnad.
”I vissa kommuner kan det förekomma att man tar pengar från drift och underhåll och lägger på
annat. Man kan ha haft en budget för cykelåtgärder som man lägger på annat när det dyker upp
problem.”
Enligt Sonja Forward är Linköping en kommun som proriterar gång- och cykeltrafiken på ett
föredömligt sätt. Ett exempel är att gång- och cykelvägarna alltid sopas före gatorna. Men det finns
fortfarande andra kommuner som först sopar vägbanorna och sedan trottoarerna. Sonja Forward
betonar att det först och främst ska vara trottoaren som rengörs. En särskild riskfaktor är stenar och
grus när snön har smält.
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Att spara in pengar på oskyddade trafikanters säkerhet kan innebära en ökad kostnad för
landstinget, anser Sonja Forward. Får ett par år sedan lade föreningen FOT fram förslag om att
kommunerna bör betala för de sjukhuskostnaderna som kan kopplas till brister i drift och underhåll.
Det hade kanske inneburit att vissa kommuner hade prioriterat på ett annat sätt.
Enligt Sonja Forward är det tydligt att det finns för lite samarbete mellan landstingen och
kommunerna. Ett annat problem är det stuprörstänkande som finns inom olika avdelningar i en
kommun. Sonja Forward förklarar:
”Man delar inte på budgeten utan har olika budget för olika saker och det finns ingen flexibilitet.
Om folk inte kan röra sig för att få motion då får vi höga sjuktal och flera skador leder till ökat
behov av sjukhusvård. Där känns det som att det skulle vara en självklarhet att samarbeta för att
använda befintliga resurser på bästa sätt och att ha en helhetsbild.”
Sonja Forward anser att trafikantansvaret behöver betonas mera och hon hoppas därför att
Nollvisionen 2.0 leder till att det blir mera fokus på information, kampanjer och utbildning. Samtidigt
konstaterar hon att Trafikverket har förklarat att de inte tror att man kan ändra beteende genom
kampanjer och information.
Sonja Forward efterlyser en hastighetsreform som innebär att gul 15 eller gul 20 införs som
högsta tillåtna hastighet på områden med intensiv blandning av fotgängare, cyklister och
motorfordon. Sverige borde ha mera av shared space-lösningar som finns i Nederländerna och som
innebär att olika typer trafikanter får samsas på samma yta och bilarna får anpassa sin hastighet till
fotgängarnas hastighet.

Sammanfattning och analys
Nollvisionen 2.0 är ett nytt synsätt som syftar till att främja en integration av trafiksäkerhetsfrågorna
i samhällsplaneringen, att minska de oskyddade trafikanternas allvarliga skador i tätortstrafiken och
att närmare koppla samman trafiksäkerheten med hållbarhetsagendan. Dessa övergripande
målsättningar ställer sig de intervjuade personerna bakom. Trafiksäkerhetsmässigt finns en förhoppning att Nollvisionen 2.0 ska driva fram förbättringar för fotgängare och cyklister gällande drift och
underhåll, i synnerhet halkbekämpning. Sonja Forward hoppas att Nollvisionen 2.0 ska bidra till lägre
hastighetsgränser i tätort och ett förtydligat trafikantansvar genom ökat fokus på information,
kampanjer och utbildningar. Enligt Maria Krafft kan Nollvisionen 2.0 bidra till att hitta nya arbetssätt.
Det gäller att undvika att jobba i stuprör för att istället ”jobba med grupper som vi normalt inte
brukar jobba med.” Johan Lindberg ser Nollvisionen 2.0 som ett sätt att stärka implementeringen av
nollvisionen i tätorterna. Enligt Ingrid Skogsmo kan en för djup integrationen mellan nollvisionen och
hållbarhetsagendan leda till att trafiksäkerheten missgynnas och att begreppet ”nollvisionen” slätas
ut vilket är att skicka fel signal till omvärlden som på allvar börjar intressera sig för nollvisionen. En
angelägen uppgift är att skapa ett trafiksystem som är fritt från både olyckor och störningar.
Under 2016 har det framstått som allt tydligare att begreppet Nollvisionen 2.0 inte längre är
relevant. Fokus har istället flyttats till trafiksäkerhetens roll i hållbarhetsarbetet. Hälsoaspekterna är
centrala i detta sammanhang. Det finns ett brett stöd för att bevara Nollvisionens ursprungliga
inriktning.
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6. Resecentrum i Uppsala

Resecentrum i Uppsala öppnades för trafik år 2007 och samtliga delar av Resecentrum var färdiga år
2011. Resecentrum inte är en helt ny station utan byggdes på den plats där det redan fanns en äldre
järnvägsstation tillsammans med en terminal för busstrafiken. Sett till antalet resenärer har Uppsala
Sveriges näst största pendelstation. Mer än 40 000 resenärer använder transportmöjligheten på
platsen dagligen (White, 2015). Sedan Resecentrums öppnande har Upplands Lokaltrafik (UL)
fördubblat pendeltågtrafiken.4 Resecentrum har vidare bundit samman gång- och cykeltrafiken i
Uppsalas västliga och östliga delar. Resecentrum har, tillsammans med de nya fastigheter som har
tillkommit i närområdet, bidragit till att Uppsalas centrum har utvidgats och att staden har fått en
mera storstadsmässig karaktär. Resecentrum visar på ett tydligt sätt att Uppsala växer.
Vissa bedömare anser att trafikfrågorna hade en underordnad roll i den tidiga planeringen av
Resecentrum och att det bidrog till att vissa lösningar inte var optimala ur trafiksäkerhetssynvinkel.
Utformningen fick tidigt kritik för att tre trafikslag – bussar, fotgängare och cyklister – möts i ett plan
på Stadshusgatan i Resecentrums ankomstzon.5
Flera allvarliga olyckor och ett stort antal olycksincidenter har inträffat, och fortsätter att inträffa,
i Resecentrums ankomstzon. Särskilt utsatta är de fotgängare som rör sig mellan Resecentrum och
centrala Uppsala genom att passera Stadshusgatan som trafikeras av bussar.6 Vidare har det
förekommit olyckor och olycksincidenter i interaktionen mellan cyklister och fotgängare i
Centralpassagen som är en gång- och cykelpassage under järnvägen. Vidare finns det omfattande
säkerhets- och tillgänglighetsbrister för funktionshindrade resenärer (se kapitel 9). Behovet av

4

UL hade tio miljoner påstigningar i tågsystemet för UL/SL under 2014 (pendeltåget och Upptåget). Busstrafiken i Uppsala hade på 26,9 miljoner påstigningar under 2014. Källa: Intervju med Stefan Bolander, UL,
2015.
5
Busstrafiken till och från Resecentrum var ursprungligen tänkt att gå via Kungsgatan. Tanken var också att det
skulle finnas en gångtunnel vid stadshuset (ett par hundra meter norr om järnvägsstationen) för att
komplettera och avlasta Centralpassagen. Den gångtunneln byggdes inte av olika skäl. Centralpassagen anlades
rakt mot Stationsgatan för att förkorta avståenden för gående och för att skapa öppna synfält och därigenom
skapa trygghet. Centralpassagen dimensionerades för att utryckningsfordon lätt skulle kunna komma fram
(Häggquist, 2015).
6
Ursprungligen var vissa passager över Stadshusgatan skyltade övergångsställen. Dessa övergångsställen togs
bort efter kort tid eftersom busstrafikens framkomlighet kraftigt försämrades av att fotgängarna hade förtur
vid övergångsställena.
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kompletterande åtgärder för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter vid ankomstzonen vid
Resecentrum i Uppsala är således stort.
Textruta 1. Konflikter mellan olika trafikantgrupper kring Resecentrum i Uppsala
Tobias Häggquist har i ett kandidatarbete vid SLU i Uppsala studerat konfliktpunkter i trafiken kring
Resecentrum i Uppsala. En konflikt definieras av Häggquist som en interaktion där en trafikant stör
en annan trafikants rörelsemönster. En konflikt uppstår när man tvingar en annan trafikant att
anpassa sin rörelse för att undvika kollision. Häggquists observationer visade på flera konflikter:
1. Underhållstrafiken i ankomstzonen stör andra gruppers rörelser. Exempel: en leveransbil kör i
bussarnas körfält i motsatt riktning genom körfält, en lastbil backar ner för Centralpassagen, en
sopbil manövrerar på Stadshusgatan. Samtliga fordon skapar säkerhetsrisker för de oskyddade
trafikanterna på gång- och cykelstråken. Riskerna är extra stora för synskadade.
2. Cyklister som korsar Stadshusgatan då de kommer från övergångsstället vid Kungsgatan leds in
mot busstråket på Stadshusgatan med ryggen mot bussarnas färdriktning. Trafikljuset vid
övergångsstället på Kungsgatan matar fram cyklisterna i grupper som sedan ska korsa
Stadshusgatan. Dessa grupper av cyklister hindrar framkomligheten för både gående och bussar.
3. Bussarna som står vid hållplatserna längs med Stadshusgatan skymmer sikten för gående och
cyklister som ska korsa gatan. De måste gå ut en bit i bussarnas körfält för att se om det är säkert att
korsa vägen.
Häggquists studie visar att det är stor risk för kollisioner under tider med mycket rörelse i
Resecentrums ankomstområde. Den förväntade ökningen av antalet resenärer leder sannolikt till
flera konflikter och olycksincidenter i detta område.
Källa: Häggquist, Tobias (2015). Samspel mellan trafikslag på Uppsala Resecentrum. En fallstudie om interaktion mellan
trafikslag. Kandidatarbete, Institutionen för stad och land, Landsskapsarkitektprogrammet, SLU, Uppsala.

Intervju med Christer Åkerlund, Stadsbyggnadskontoret, Uppsala
Hur ser Uppsala kommun på säkerheten för oskyddade trafikanter på Stadshusgatan i Resecentrums
ankomstzon?
Det är jättesvårt på grund av busstrafikens framkomlighetskrav. Det kommer ibland förslag på att
göra övergångsställen på Stadshusgatan. Men då får det konsekvensen av att de tider då det kommer
jättemycket folk ifrån tågtrafiken och ska gå ifrån stationen – de kommer ofta tillsammans i större
grupper, det är mycket folk i rörelse. Då skulle det innebära att alla bussar som kommer ungefär
samtidigt vid högtrafik skulle behöva stanna vid övergångsstället. Busstrafiken har väjningsplikt
gentemot de gående och vi skulle få en fördröjning i busstrafiken och köer på Stadshusgatan i mycket
högre utsträckning än vad vi har idag. Det handlar om en avvägning mellan busstrafikens
framkomlighet och de gåendes framkomlighet. I det här fallet har man prioriterat busstrafikens
framkomlighet. De flesta bussförare kör relativt långsamt men det är alltid någon bussförare som
trycker på mera än vad de borde göra. 30 km/tim är den lägsta hastighetsgräns vi kan reglera med
enligt lagstiftningen. Det finns ingen lägre hastighetsbegränsning. Med facit i hand hade man kunnat
önska att vi i Uppsala hade byggt en riktig terminal. Grävt ned någonting och byggt lite på höjden så
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att man körde in i som i Stockholm, där det finns en trafikledning etc. Kostnaderna för det ansågs
sannolikt vara för stora och det blev som det blev nu.
Uppsala har ett väldigt långt resecentrum. Förmodligen har vi Sveriges längsta busshållplatser
utmed Kungsgatan och Stadshusgatan. Det är en lång sträcka som det är busshållplatser på. När man
kliver av bussen vid avstigningsdelen, när man kommer med regionbussen, och ska åka med någon
linje någon annanstans kan det hända att man måste gå upp till 500 meter för att ta en buss. Det är
på något vis också en del av resecentrum. Det är rätt så långa avstånd och det är rätt så
svårorienterat.
Vissa utformningar i trafikområdet utanför Resecentrum har Uppsala kommun fått göra om i
efterhand, t ex har kantstenen lyfts fram på Stadshusgatan.
Det handlar om förlängningen av Centralpassagen när man kommer upp vid Stadshusgatan där
bussarna går. Tidigare var det en så kallad nollad yta. De som gick och cyklade uppfattade inte att de
kom till en gata. Samtidigt hade busstrafiken sin framkomlighet att tänka på. Busstrafikens krav på
framkomlighet kom i konflikt med de gåendes krav på att kunna korsa gatan. I det läget var vår
bedömning att plocka fram den där kanten så att de som går och cyklar tydligt ser att de kommer
fram till en gata. Det var också så tidigare att cykelbanan hade asfalt över Stadshusgatan och asfalten
togs också bort för att inte den som cyklar tror att det bara är att cykla ut. När asfalten togs bort såg
cyklisten att det var ett avbrott. Regeln säger att man som cyklist har väjningsplikt innan man korsar
en annan gata. När man kommer från en cykelbana och ska köra över en annan gata så har ju
cyklisten väjningsplikt gentemot trafiken på den gatan man korsar. Eftersom det var genomgående
asfalt över gatan kanske en del cyklister tog för sig lite för mycket.
Taxibilarna som står vid Resecentrum kan orsaka problem för passerande cyklister och fotgängare.
Taxi har en sträcka där de får stå och där det ryms tre bilar ungefär. Sedan ska de ha sin väntplats på
andra sidan och så ska de fylla på. Vi har haft en hel del diskussioner med taxi om hur de ska stå. Från
början hade vi taxi vänd åt andra hållet. Det tyckte inte taxi var bra alls utan de ville stå med fronten
mot entrén så att första bilen var närmast entrén. Nu får resenärerna välja vilken taxibil man vill, det
finns ju inget krav på att man måste ta den första bilen. I verkligheten är det ofta så att man tar den
första bilen. Vi beslutade att vända på taxikön. Det har varit en hel del diskussioner med taxi om hur
de ska stå. Man kör som i en cirkulation, man kör motsols – det är så trafiken är och ska vara, tycker
vi. Men taxi ville vända på taxitrafikens riktning så att de kommer in på Stadshusgatan och svänger
vänster direkt och kör runt åt andra hållet. Men vi ser att det bli problematiskt för den busstrafik som
kommer från vänster på Stadshusgatan. Det hade inneburit att taxi hade fått köra mot busstrafiken
och ut. I vår värld var detta inte någon lyckad lösning. Nu kommer de i alla fall med busstrafiken och
ut. Det har förstått hur vi ser på det. Trafiksituationen är ett resultat av utformningen. Så här i
efterhand kan man tycka att gestaltningen, ”finsnyggheten”, fick ta över funktionen lite grann när det
gäller Resecentrum.
Många funktionshindrade, i synnerhet synskadade, är missnöjda med trafikmiljön kring Resecentrum.
Flera personer från vår förvaltning har gått med ögonbindlar och käppar och testat hur det är att gå
på området som synskadad. Det hela arrangerades av Synskadades Riksförbund. Det är jättesvårt
med de ytorna vid Resecentrum. Det är stora öppna ytor, det är ledstråk som inte följs upp dvs. de
slutar någonstans och fortsätter inte sedan någonstans trots att gatan kanske fortsätter och
målpunkten finns längre fram. Sedan är det här med kontraster. Det är grått men det måste vara
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någon skillnad mellan ljust och mörkt i alla fall på vissa platser där det kan vara nödvändigt. Till
exempel där vi har små höjdskillnader, kanter etc. Det är sådana brister som man ser nu, tycker jag.
En tydlig konflikpunkt mellan cyklister och gående finns nedanför trappan som går från Stationsgatan
ned till Centralpassagen och där fotgängare tvingas korsa en cykelbana för att ta sig till andra sidan
för att komma vidare till tåg, bussar och centrala Uppsala.
En möjlig åtgärd som vi tittat på är att flytta fram busshållplatsen för avstigande på Stationsgatan. På
morgonen och framför allt eftermiddagen kommer det ut många människor från bussen, de går ner
för trappan och kommer till cykelbanan. Då är frågan om det skulle vara möjligt att flytta den
hållplatsen ett antal meter närmare hotellet så att fler resenärer som kliver av bussen i större
utsträckning väljer den trappa som är närmast hotellet så att de inte korsar cykelbanan. Det är i varje
fall en grupp som går som man skulle kunna styra den vägen istället. Men det handlar om
markförhållandena och hur hållplatsen ska placeras. Det kanske går att ha den på bron med då
kanske det blir problem med vindskyddet. Hotellet som har uteservering kanske också kommer att ha
synpunkter på att få en hållplats framför sin uteservering. Det är många faktorer som spelar roll i
sammanhanget.
Med facit i hand kanske man kunde önskat att den cykelbana som går i Centralpassagen borde ha
konstruerats på ett annat sätt. Om cykelbanan gick under trappan så att man inte kommer ut på
cykelbanan från trappan. Det är för sent att bygga om men från början hade man önskat att de
tänkte på det. I början på cykelbanan, från Stadshusgatans sett, går cykelbanan utmed en vägg. Där
har man inga dörrar, där kan man cykla, det kommer inte någon från något håll. När man kommer
fram och har åkt under Stationsgatan då kommer den här trappan och där finns det ett
korsningsbehov för gående. Den konflikten hade vi helst inte velat se. Men nu är det byggt som det
är byggt.
När man cyklar i Centralpassagen och kommer upp på Stadshusgatan finns en mur på vänster
sida. Den försökte vi få något lägre så att en bussförare skulle se att det kommer en cyklist och
cyklisten på väg upp ur Centralpassagen kan titta vänster och se om det kommer någon. Då kom det
här med utformning och estetiken och det gick inte att ändra för utformarna ville ha raka linjer. Då
hamnar man ibland i den där diskussionen som handlar om estetik i förhållande till trafiksäkerhet.
Den dyker upp titt som tätt.

Intervju med Stefan Bojander, utvecklingsledare, Upplands Lokaltrafik (UL)
Upplands Lokaltrafik (UL) är huvudman för kollektivtrafiken i Uppsala kommun. UL omvandlades till
en kollektivtrafikförvaltning 2012 vilket innebar att UL blev ansvarigt för kollektivtrafiken i Uppsala
län som omfattar tåg, regionbuss och stadsbuss. UL har de senaste åren genomfört en stor satsning
på att utöka utbudet av tågtrafik. I december 2012 startade UL ett pendeltåg till Stockholm.
Arbetspendlingen ökar kontinuerligt. Det tillkommer fler och allt större arbetsplatser i centrala
Uppsala. Det byggs mer och mer i innerstaden i Uppsala. Effekten av detta är att blir att det blir allt
fler oskyddade trafikanter i rörelse i området runt Resecentrum.

Funktionshindrade, äldre och barn känner sig inte bekväma i trafiken kring Resecentrum.
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Det är en orolig miljö. En förälder berättade för mig att hon kunde låta sina ungar åka in till Stora
Torget med buss för där går man av tryggt och säkert men vid Resecentrum skulle hon aldrig släppa
sina ungar. Det talar väldigt tydligt att den rörig miljö, det är mycket bilar, bussar och mycket
rörelser. På Stora Torget finns det egentligen bara bussar och människor. Det är sådana miljöer vi vill
skapa men det är svårt att göra det vid Resecentrum som det är idag. För det är en väldigt rörig och
bullrig miljö, det händer väldigt mycket och det är inte tydligt.
Vad är det enskilt största trafiksäkerhetsproblemet kring Resecentrum?
Det är de korsande flödena. Det stora flödet går från Stationshuset, snett över Stadshusgatan vidare
mot Bangårdsgatan. Där korsar de mesta gångflödena. Vid vissa tidpunkter finns det här en
problematik med bussar. Ofta är det dålig sikt. Det finns bussar som står inne på hållplatsen och
sedan kommer en annan buss. De gående som passerar i riktning mot Centralpassagen har väldigt
dålig sikt i korsningspunkten. Sedan finns det otydligheter. Först ska man som fotgängare passera
Stadshusgatan där det går bussar. Precis när man har passerat den gatan kommer en cykelbana som
går parallellt med bussarna på den östra sidan av Stadshusgatan. Det är mycket rörelse på en väldigt
liten yta.
Har UL något system för att samla in data om olyckor, skador och incidenter som inträffar i det här
området?
Vi är jättedåliga på det. Vi samlar information om det inträffar en olycka eller liknande. Tillbud fångas
inte upp vad jag vet. Jag har eftersökt det. Vi vet att det här är ett stort problem men vi har inte fakta
på bordet skulle jag vilja säga. Ett kandidatarbete av studenten Tobias Häggkvist, landskapsarkitektprogrammet vid SLU, har gjorts under 2015 om konflikterna mellan olika trafikslag kring
Resecentrum. Han har gjort intervjuer med busschaufförer och gjort en fallstudie om interaktionen
mellan trafikslag vid Resecentrum. Studien visar hur mycket konflikter vi har.
När det gäller Resecentrum är det många olika intressenter inblandade som ansvarar för olika
saker. Trafikverket äger spåren och plattformarna, det känns oftast som att de bara vill äga spåren.
Jernhusen äger fastigheterna och kommunen äger marken vid Resecentrum. UL äger all utrustning
ovan jord. Vid hållplatserna är det väghållaren som har ansvar för kantsten, taktila plattor och
sådant. UL har ansvar för väderskydd, papperskorgar och bänkar.
Det innebär att det blir ännu mera oskyddade trafikanter i området och kanske framför allt
oskyddade trafikanter som är sällanbesökare. Hela konceptet i Resecentrum just nu det är nästan att
du måste vara van för att förstå hur det hänger ihop eftersom det inte är någon tydlighet.
Sällanresenärerna är inte lika rationella som de resenärer som går där varje dag.
Hur ser UL:s dialog ut med funktionsnedsatta, skolor och äldreorganisationer?
Vi har varit dåliga rent generellt att jobba med detta. Men vi har börjat bli mycket bättre. Framför allt
när det gäller dialog med gruppen funktionsnedsatta. Barn har vi lyft upp ganska mycket. Vi håller på
att göra om trafikförsörjningsprogrammet och i samband med det är vi ute och pratar med
skolungdomar i hela länet för att fånga upp deras syn på kollektivtrafiken. Vi jobbar mycket mer med
att få delaktighet. Rent generellt i branschen har man varit jättedåliga på det.
Har UL planer på att kommunicera med skolor och andra verksamheter (personal, skolledare) där det
är mycket barn som rör sig i trafiken, t ex kring Resecentrum?
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Verkligen. Lite grann har det fria skolvalet gjort att yngre och yngre personer reser längre till skolan
med kollektivtrafiken. Det är jättemånga elever som åker i kollektivtrafiken idag på grund av att man
väljer skola efter intresse. Det här kryper längre och längre ned i åldrarna och det är verkligen en
utmaning. Om det är en dålig trafikmiljö blir det fler och fler föräldrar som skjutsar och då blir det en
snöbolleffekt, då blir trafikmiljön ännu sämre. För den som cyklar eller reser hållbart på annat sätt
blir trafikmiljön sämre och det är inte dit vi vill komma. Vi försöker skapa ett antal större hållplatser,
även bytespunkter, där vi skapar en tryggare miljö för resenärerna.
Har UL fått in feedback från operatörerna och/eller chaufförerna om hur de upplever trafikmiljön på
Resecentrum?
Historiskt sett har vi arbetat dåligt med att samla in feedback från chaufförer. Det jag känner att vi
måste jobba med är att få ned på pränt när vi får tillbud. Jag vill att vi ska anteckna ned det. Om det
är så att det så många tillbud varje dag att det blir en oändlig ström, men då måste vi få fram det. Det
går inte bara att säga att det är en farlig miljö utan vi måste ha fakta på bordet. Här måste vi jobba
mera tillsammans med våra operatörer. Det är vi som är ytterst ansvariga och det är vi som kan driva
en ombyggnad.
Enligt Synskadades Riksförbund saknas ledsagning till och från bussar i Resecentrums ankomstzon.
Vidare hävdar de att inte alla av UL:s chaufförer är utbildade i att använda ramper vilket gör att vissa
funktionshindrade inte kan åka med vissa bussar.
Det är kommunens ansvar att tillgänglighetsanpassa hållplatser och i Uppsala har man jobbat väldigt
bra med tillgänglighetsanpassning. Sedan gäller det också att chauffören kör tillräckligt nära. Det
behövs mera utbildning i de här frågorna. En annan problematik är kolonnkörning d.v.s. när 2-3
bussar kommer efter varandra. Det är ett problem för alla resenärer men särskilt svårt för
synskadade. Den första bussen stannar vilket leder till att andra och tredje också stannar. Många går
då till sin buss. Den som är synskadad kanske inte ser något alls och någon med funktionshinder
kanske inte kan eller orkar gå. Och så åker bussarna iväg bara. Jag tror inte att det finns regler om
kolonnkörning. Chaufförerna ska stanna vid hållplatsen. Om man pratar med chaufförerna kan de
berätta att det finns en oskriven regel. Östgötatrafiken hade en skrivelse som sa att om det står två
bussar då ska man gå till den andra bussen men om det skulle stå tre bussar då ska den sista bussen
åka fram till hållplatsen och släppa på påstigande. Det tycker inte jag är acceptabelt. Med det nya
linjenätet kommer vi att försöka minska minska kolonnkörningen. Det är också ett sätt att minimera
problemet men det kan alltid uppstå ändå. Uppföljning blir viktig för att säkerställa att våra
operatörer gör det som de ska göra. Ledsagning är inget som UL erbjuder just nu.
Vad kan göras för att minska bussarnas hastighet på Stadshusgatan vid Resecentrum?
Vi funderar på att använda ISA (Intelligent stöd för anpassning av hastighet) i bussen. Den nya
Malmöexpressen, Skånes största stadsbusslinje, har utrustats med ISA. Istället för att man gör
farthinder för att få ner hastigheten vid t ex gångpassager och övergångsställen så får du in i
systemet att tvinga ned hastigheten till hastighetsbegränsningen. Det finns inga liknande system för
bilar men om man har separerat buss och bil då kan man göra en upphöjning för bilen och tvinga ner
hastigheten för bussen med teknisk utrustning i bussen. Det skulle kunna vara något att fundera
vidare på. ISA är inte ett kostsamt system och finns installerat i bussen från början. Det vore
intressant att få ned hastigheterna. Sedan kan man fundera över vilken hastighet man ska ha.
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Sammanfattning
Resecentrum i Uppsala öppnades för trafik år 2007 och samtliga delar av Resecentrum var färdiga år
2011. Sett till antalet resenärer har Uppsala Sveriges näst största pendelstation. Vid Resecentrum
finns exempel på situationer där busstrafikens framkomlighet och estetiska hänsyn har prioriterats
framför trafiksäkerheten.
Vid Resecentrum i Uppsala är många rörelser koncentrerade på en liten yta. De korsande flödena
skapar problem. Gående som passerar Stadshusgatan i riktning mot Centralpassagen har dålig sikt.
Ett särskilt problem för alla resenärer och synskadade i synnerhet är kolonnkörning som innebär att
2-3 bussar kommer efter varandra och då den första bussen stannar leder det till att den andra och
tredje bussen också stannar. Många resenärer går då till sin respektive buss. För synskadade och
funktionshindrade innebär den här situationen stora svårigheter. I dagsläget finns inga regler om
kolonnkörning. Gamla Uppsala Buss har planer på att börja använda ISA (Intelligent stöd för
anpassning av hastighet) i bussen.
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7. Enkätundersökning vid Uppsala Resecentrum – resenärer
Detta kapitel redovisar resultatet av en enkätundersökning som gjordes bland resenärer vid
Resecentrum i Uppsala. Deltagarna i enkätundersökningen utgjordes av resenärer (pendlare och
sällanresenärer) samt personer från företag och kommunala arbetsplatser i Resecentrums närområde.7 106 personer deltog i enkätundersökningen. Enkätundersökningen omfattade sju frågor.
Enkätfrågorna återfinns i bilaga 3.
Sammanställningen nedan visar att det var fler sällanresenärer (67) än pendlare (38) som svarade
på frågorna. En klar majoritet av de svarande var i yrkesverksam ålder.
Typ av resenär
Pendlare
Sällanresenärer
Ej svarat
Summa

Antal
38
67
1
106

Kön
Man
Kvinna
Ej svarat
Summa

42
61
3
106

Ålder
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
Ej svarat
Summa

3
19
17
30
23
11
2
–
1
106

7

Dessa var: Ett företagshotell på Bangårdsgatan, Ernst & Young, Ramböll, Stadsbiblioteket, Stadsteatern,
Sweco, Uppsala Turistbyrå, Vaksalaskolan och Uppsala kommun.
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Hur säker känner du dig i trafiken i området kring Resecentrum i Uppsala (buss-, bil- och
cykeltrafik)?
Svar
13
66
20
2
4
1
106

Jag känner mig aldrig säker
Jag känner mig inte säker på vissa tider eller på vissa platser
Jag känner mig alltid säker
Vet ej
Ej svarat
Ogiltigt svar
Summa
Kommentar: Majoriteten av de svarande upplever brister i trafiksäkerheten under vissa tider
och/eller platser i trafiken kring Resecentrum.

I vilka trafiksituationer tycker du att det känns osäkert kring Resecentrum? (flera svar möjliga)
När jag går över Stadshusgatan som fotgängare (bussgatan mellan Kungsgatan-Resecentrum)
När jag som fotgängare går över cykelbanan i Centralpassagen (cykelbanan under järnvägen)
När jag passerar Stadshusgatan som cyklist (bussgatan mellan Kungsgatan-Resecentrum)
När jag går över Stationsgatan (gatan på östra sidan av stationsområdet)
När jag cyklar i Centralpassagen (cykelbanan under järnvägen)
Annan plats
När jag befinner mig vid Olof Palmes plats (området framför stationshuset där taxi kör)
Ingen plats
Vet ej
Ej svarat
Ogiltigt svar
Kommentar: Enkätsvaren visar att de trafikmiljöer som upplevs mest osäkra kring Resecentrum
finns vid Stadshusgatan och Centralpassagen. Allra mest utsatta känner sig de fotgängare som
passerar Stadshusgatan och/eller går över cykelbanan i Centralpassagen.

Svar
58
52
31
31
26
25
11
3
7
4
–

Har du själv skadats i samband med en olycka i området kring Resecentrum?
Ja, som fotgängare
Ja, som cyklist
Nej
Ej svarat
Ogiltigt svar
Summa
Kommentar: Fyra personer (4 procent av de svarande) uppger att de har skadats i en olycka
kring Resecentrum. Det handlar om tre fotgängare och en cyklist.
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Svar
3
1
98
3
1
106

Har du själv varit inblandad i någon olycksincident i trafiken i området kring Resecentrum?
Ja, en gång
Ja, flera gånger
Nej
Ej svarat
Ogiltigt svar
Summa
Kommentar: Sju personer uppger att de har varit inblandade i olycksincidenter i trafiken kring
Resecentrum.

Svar
5
2
96
3
–
106

Vilka faktorer anser du bidrar till att skapa trafiksäkerhetsproblem i området kring Resecentrum?
(flera svar möjliga)
Svar
Otillräcklig separation mellan fotgängare, cyklister och bussar
71
Fotgängare som inte ser sig för
53
Oklart var man ska gå
49
Cyklister som kör för fort
49
Otydligt markerade cykelbanor
42
Cyklister som inte syns
29
Dålig sikt vid vissa platser
29
Bussarnas hastighet
28
Busshållplatsernas placering och utformning
21
Otillräcklig belysning under vinterhalvåret
18
Taxitrafiken
10
Annan orsak
8
Halka
7
Löst grus
4
Det finns inga trafiksäkerhetsproblem kring Resecentrum
1
Ej svarat
3
Ogiltigt svar
–
Kommentar: 71 av de 106 personer som deltog i enkätundersökningen (67 procent) anser att
separationen mellan bussar och oskyddade trafikanter är otillräcklig. Ungefär varannan
svarande anser att trafiksäkerhetsproblem skapas av fotgängare som inte ser sig för, oklar
information om vart man ska gå i området och cyklister som cyklar för fort. 40 procent av de
svarande anser att cykelbanorna är otydligt markerade. 27 procent anser att cyklisterna syns
för dåligt och att sikten är begränsad vid vissa platser i trafiken kring Resecentrum. 26 procent
anser att bussarna kör för fort. 20 procent av de svarande ser brister i busshållplatsernas
placering och utformning.
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Vilken av följande faktorer är det enskilt största trafiksäkerhetsproblemet i området kring
Resecentrum?
Svar
Otillräcklig separation mellan fotgängare, cyklister och bussar
42
Fotgängare som inte ser sig för
11
Cyklister som kör för fort
6
Annan orsak
5
Dålig sikt vid vissa platser
4
Otydligt markerade cykelbanor
4
Busshållplatsernas placering och utformning
3
Bussarnas hastighet
3
Oklart var man ska gå
3
Cyklister som inte syns
2
Otillräcklig belysning under vinterhalvåret
1
Halka
1
Löst grus
1
Taxitrafiken
–
Det finns inga trafiksäkerhetsproblem kring Resecentrum
–
Ej svarat
13
Ogiltigt svar
7
Summa
106
Annan orsak
- ”Dålig kunskap hos buss/cykel/gående/ kring vilka regler som gäller t ex högerregeln.”
- ”Det händer att en buss stannar utanför en annan och släpper ut resenärer mitt på gatan.”
Kommentar: Enkätsvaren visar att otillräcklig separation mellan fotgängare, cyklister och bussar
anses vara den faktor som har störst betydelse för trafiksäkerhetsbristerna kring Resecentrum.
Anser du att bussarnas hastighet på Stadshusgatan (mellan Resecentrum och Kungsgatan)
kan behöva sänkas för att förbättra trafiksäkerheten?
Svar
Ja
25
I viss mån
31
Nej
31
Vet ej
20
Ej svarat
–
Ogiltigt svar
–
Summa
106
Kommentar: 25 personer, eller 24 procent av de svarande, ställer sig entydigt positiva till
sänkt hastighet för bussarna på Stadshusgatan. 31 personer, eller 29 procent av de svarande,
är positivt inställda till viss hastighetsbegränsning. Lika många, 29 procent, vill inte sänka
bussarnas hastighet.
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Övriga kommentarer till enkätundersökningen från de svarande
Trafikmiljön
- ”Sämsta trafiklösningen någonsin. Ett under att ingen har omkommit än.”
- ”Gör tunnel under bussgatan från Centralpassagen till Kungsgatan.”
- ” ’När öppen lösning’ för bilar/buss/taxi/cyklister/gående ska samsas på vägarna har gående
inte längre förståelse att se sig om innan de passerar/korsar gatan. Det tycker att de har
förtur att bara gå ut framför diverse fordon.”
- ”Alla trafikslag tar för lite hänsyn (eller ingen) till andra trafikslag – det är ett stort problem.”
- ”Gångväg efter Stationsgatan är avsedd som skolväg för barn i Industristaden. Saknar
bevakade övergångsställen över Stationsgatan.”
- ”Resecentrum klarar inte kapaciteten av: gång- och cykeltrafik, både ”gröna” och ”gula”
bussar samt biltrafik på Bäverns gränd mellan Fjälars gränd och Kungsgatan.”
- ”Jättefarligt med bussar/cyklar/gående kors och tvärs i korsningen av Stadshusgatan och
cykelbanan. Inget övergångsställe markerat. Inga trafikljus.”
- ”Trafiken på Stationsgatan måste minskas.”
- ”Det känns som att det är för mycket och för trångt på samma ställe.”
- ”Mycket farligt vid Stationsgatan där det byggs vid Katalin. Det finns ingen cykelbana och det
är väldigt trångt. Cykelbanan som går vid Stationsgatan och ner mot Centralpassagen är
också problematisk, både för cyklister och fotgängare. Cyklisterna åker snabbt i kurvan och
gör det farligt att gå över passagen. Jag har sett flera ”nästan-olyckor” på Stationsgatan där
bilar, cyklister och ibland fotgängare varit inblandade. Det är extra osäkert nu när det är
mörkt, belysningen är otillräcklig.”
- ”På Stationsgatan går gångtrafikanter på cykelbanan då det är oklart var de ska gå och då det
vid vissa tidpunkter inte alls går att gå på andra sidan busshållplatsen då det är mycket folk
där. Det skulle behövas ett tillfälligt övergångsställe som ersättning för det som stängts pga.
byggarbete. Det är mycket långt att gå runt och oklart hur det är tänkt.”
Hastighet
- ”Bussar kör ibland mycket snabbt på Stadshusgatan, tar ej hänsyn till gångtrafikanter.”
- ”Tycker inte att miljön i första hand är farlig, däremot rörig och svårframkomlig. Kräver låg
fart och uppmärksamhet eftersom många andra inte har det.”
- ”Skulle bussarna köra för sakta så är det risk för att de inte kommer någon vart eftersom det
passerar väldigt mycket folk och cyklister över Stadshusgatan till/från Centralpassagen.
Detta är det mest kritiska stället på hela Resecentrum.”
Cyklister
- ”Har nästan uteslutande erfarenhet av att ta mig till stationen norrifrån som cyklist på
cykelbanan bredvid spåret. Där är det också riskfyllt när cykelbanan korsar gator. Även
väldigt smal cykelbana och många cyklar oförsiktigt och snabbt.”
- ”Tycker att det största problemet är cyklister som cyklar för snabbt över Olof Palmes plats
när man som gångtrafikant har fokus på buss och taxi. Extra stor risk när man har bråttom till
en buss som står inne.”
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Trafiksäkerhetsproblem i närområdet
- ”Har sett flera tillbud på Kungsgatan vid övergångsstället mot Bangårdsgatan. Personer
nästan påkörda då de inte observerade att rött för bilarna norrut inte också var rött för
södergående bilar på Kungsgatan. Livsfarligt!”
- ”Kan vara obehagligt att komma som liten cyklist från Bäverns gränd förbi gamla posten och
norrut mot stationen, nästan på bussgatan. Ibland kommer massor av bussar i motsatt
riktning ut mot Kungsgatan och då måste man parera för dem.”
- ”Lång tid med rött ljus vid övergångsstället Kungsgatan/Vretgränd. Folk springer mot röd
gubbe.”
- ”Det är mycket vanligt att bussarna parkerar på cykelbanan bredvid bussparkeringen vid
Lindvalls kaffe eller längs spåret. Dessutom parkerar de vid södra utfarten där det är
stoppförbud, vid Lindvalls.”
Övrigt
- ”Bra att ni tar tag i det här. Det är verkligen problematiskt att ta sig runt på Resecentrum,
främst på de platser som omnämns i enkäten.”
- ”Man borde tydliggöra vilka regler som underlättar, kampanjer mm.”

Sammanfattning
Den här enkätundersökningen visade att otillräcklig separation mellan fotgängare, cyklister och
bussar anses vara den enskilt största trafiksäkerhetsbristen kring Resecentrum. Enkätsvaren visar att
de trafikmiljöer som upplevs mest osäkra kring Resecentrum finns vid Stadshusgatan och Centralpassagen. Mest utsatta känner sig de fotgängare som passerar Stadshusgatan och/eller går över
cykelbanan i Centralpassagen. Fyra personer, tre fotgängare och en cyklist, (4 procent av de
svarande) uppger att de har skadats i en olycka kring Resecentrum. Det handlar om 71 av de 106
personer som deltog i enkätundersökningen (67 procent) anser att separationen mellan bussar och
oskyddade trafikanter är otillräcklig. Ungefär varannan svarande anser att trafiksäkerhetsproblem
skapas av fotgängare som inte ser sig för, oklar information om vart man ska gå i området och
cyklister som cyklar för fort. 40 procent av de svarande anser att cykelbanorna är otydligt markerade.
25 personer, eller 24 procent av de svarande, ställer sig entydigt positiva till sänkt hastighet för
bussarna på Stadshusgatan. 31 personer, eller 29 procent av de svarande, är positivt inställda till viss
hastighetsbegränsning.
Fyra personer (4 procent av de svarande) uppger att de har skadats i en olycka kring
Resecentrum. Det handlar om tre fotgängare och en cyklist.
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8. Enkätundersökning vid Uppsala Resecentrum –
busschaufförer
Under två veckor i december 2015 genomfördes en enkätundersökning bland busschaufförer
tillhörande Gamla Uppsala Buss om trafiksäkerheten kring Uppsala Resecentrum. Antalet chaufförer
som deltog i enkätundersökningen uppgick till 57. Chaufförerna fyllde i enkäterna i det gemensamma
paus- och fikarummet som finns på Gamla Uppsala Buss huvudkontor i närheten av Resecentrum i
Uppsala. Enkätundersökningen omfattade fem frågor varav fyra redovisas nedan. Enkätfrågorna
återfinns i bilaga 3.
Hur ofta ser du incidenter i trafiken när du kör buss på Stadshusgatan vid Resecentrum?
Varje gång jag kör
Ofta
Ibland
Sällan
Aldrig
Vet ej
Ej svarat
Ogiltigt svar
Summa
Kommentar: 13 av 57 av förare (23 procent) uppger att de ser incidenter i trafiken varje
gång de kör buss på Stadshusgatan vid Resecentrum. En majoritet av förarna bevittnar
incidenter ofta eller ibland. Endast två av 57 förare upplever aldrig incidenter.

Svar
13
20
14
8
2
0
0
–
57

Vilka av faktorerna nedan anser du bidrar till att skapa trafiksäkerhetsproblem på
gatorna kring Resecentrum? (flera svar möjliga)
Gående som inte syns eller inte ser sig för
Otillräcklig separation mellan fotgängare, cyklister och bussar
Cyklister som inte syns
Cyklister som kör för fort
Busshållplatsernas placering och utformning
Andra orsaker
Otydligt markerade cykelbanor
Dålig sikt
Otillräcklig belysning under vinterhalvåret
Taxitrafiken
Bussarnas hastighet
Det finns inga trafiksäkerhetsproblem kring Resecentrum
Andra orsaker som skapar trafiksäkerhetsproblem enligt bussförarna:
För mycket bussar på liten yta, särskilt i rusningstrafiken:
- ”På tok för många bussar samtidigt mellan 06.00 och 06.30.”
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Svar
51
41
31
30
24
23
14
12
10
8
7
–

-

-

”För många bussar till och från Resecentrum.”
”För många bussar och för liten gata vilket betyder köer av bussar och stopp för övrig
trafik, speciellt på Kungsgatan.”
”För många bussar att samsas på litet utrymme.”
”För många bussar samtidigt.”
”För många bussar på för litet utrymme. Alldeles för mycket bilar på Kungsgatan och
Bäverns gränd. Blir en kamp om utrymmet. Då skapas farliga trafiksituationer.
Gör Bäverns Gränd till en ren bussgata.”
”För lite område, för många bussar.”
”För mycket busstrafik vid morgonrusningen när alla bussarna ska ut och vänta på avgång.”
”För många bussar samtidigt vissa tider.”
”Resecentrum är underdimensionerat.”
”Resecentrum är för litet och uselt planerat.”
”Kommunens fordon är i vägen i rusningstrafiken.”

Trafikfarligt beteende hos allmänheten, särskilt cyklister:
- ”Dålig trafikutbildning hos allmänheten.”
- ”Bristande trafikutbildning hos cyklister.”
- ”Bristande respekt för trafikregler.”
- ”Folk springer och går överallt hur som helst.”
- ”Cyklister bryr sig inte om regler i trafiken.”
- ”Stadshuset södra änden – stora asfaltplanen: fotgängare genar tvärs över mellan bussarna.”
Trafikljusen fungerar inte optimalt:
- ”Trafikljusen är inte synkade för rusningstrafik.”
- ”Fel intervall på trafiksignal Bäverns gränd – Kungsgatan.”
Brister i utformningen av trafikmiljön:
- ”Otydlig markering vad som gäller över huvud taget.”
- ”Allt ser ut som ett gåfartsområde – dåligt.”
Kommentar: Enligt bussförarna är gående som inte ser sig för ett säkerhetsproblem i trafiken kring
Resecentrum. 51 av 57 svarande (89 procent) lyfter fram detta. 41 av 57 (72 procent) anser att det
finns brister i separationen mellan trafikslagen. Drygt hälften av förarna anser att cyklisterna kör för
fort och att de inte syns tillräckligt bra. Bussförarna pekar på flera andra faktorer som skapar trafiksäkerhetsproblem. Det handlar exempelvis om att det är för mycket bussar på en begränsad yta. De
lyfter också fram trafikbeteendet hos allmänheten, utformningen av trafikmiljön och trafikljusens
brister på vissa platser. Ingen av de förare som deltog i undersökningen anser att trafikmiljön kring
Resecentrum är trafiksäker.
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Vilken trafikantgrupp är enligt dig oftast inblandade i olika incidenter
med bussar kring Resecentrum?
Fotgängare – vuxna
Fotgängare – barn/ungdomar
Cyklister
Vet ej
Ej svarat
Ogiltigt svar
Summa
Kommentar: Enligt förarna är vuxna fotgängare oftare involverade i incidenter med bussar
än cyklister och barn och ungdomar (gående).

Svar
23
17
15
2
–
–
57

Anser du att bussarna som kör på Stadshusgatan kan behöva sänka hastigheten
för att öka säkerheten för gående och cyklister?
Ja
Ibland
Nej
Vet ej
Ej svarat
Ogiltigt svar
Summa
Kommentar: 27 av 57 chaufförer (52 procent) anser att det kan vara motiverat att vidta
åtgärder för att reducera bussarnas hastighet på Stadshusgatan för att öka säkerheten för
cyklister och fotgängare.

Svar
11
16
23
2
5
–
57

Busschaufförernas övriga kommentarer till enkätundersökningen
Allmänt
- ”Helt otroligt att ingen fotgängare har blivit ihjälkörd ännu.”
- ”Zebralagen måste bort.”
Resecentrums utformning
- ”Centralstationen är dåligt planerad. Centralpassagen borde fortsätta hela vägen under
Kungsgatan.”
- ”Resecentrum är för litet.”
- ”Det är för trångt. Man har prioriterat cykelparkeringen istället för det egentliga ska vara –
resecentrum, inte cykelparkering.”
- ”Gatan är inte byggd för dagens trafik. Framför allt så är de flesta bussar idag ledbussar som
inte får plats vid hållplatserna. Cykelöverfarten vid Kungsgatan borde ha grävts ner från
början.”
- ”Hela området är felplanerat från början. Hela Resecentrum är ett enda stort stressmoment
för oss förare.”
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-

-

”Ett stort problem är att utrymmet är för litet. Det räcker att en buss eller taxibil ställer sig fel
i rusningstrafiken så blir det köer ut på Kungsgatan ända till Vaksalagatan. Vi har inte plats för
kommunens fordon i rusningstrafiken. Konstigt att de inte har upptäckt det själva.”
”Riv och bygg om.”
”Gör om resecentrum.”
”Området är utformat så att gångtrafikanter och cyklister tror att de har företräde.”
”Gång- och cykeltunneln som går under järnvägen skulle ha fortsatt under Kungsgatan.”

Bussarnas hastighet
- ”Finns ingen buss som kör i 30.”
- ”Högsta hastighet 15 km/tim.”
- ”Det som gäller är att alltid anpassa hastigheten efter olika situationer.”
- ”Hastigheten gäller nog mest de gula bussarna eftersom de ska köra hela Stadshusgatan med
sitt mål för avsläpp i bortre änden (B4). Gröna bussar kör oftast lugnare eftersom de ska
stanna i början eller mitt på. Dessutom gasar de inte upp sig så mycket eftersom de vill ha
bra värden på bränsle-besparingssystemet. ”
- ”Nobina behöver sakta ner, köra långsammare. De kör alldeles för fort på Stadshusgatan
(även på Kungsgatan).”
- ”Alla kör sakta men vid rusningstrafik är det mycket svårt att se fotgängare och cyklister som
kommer mellan bussarna. Och varför måste städ- och sopmaskiner också köra runt där i
rusningstrafiken?”
Morgontrafiken
- ”Totalt kaos mellan 06.00 och 06.30. Bussarna tvingas släppa av på fel ställen vilket inte är
trafiksäkert. Tänk om! Dra inte in bussar som 6:an, 9:an, 7:an osv.”
- ”Helt vansinnigt att linjer som trafikera Stationsgatan (t ex 6, 13) även ska köra till
Stadshusgatan på morgonen.”
- ”De tidiga morgonturerna som har samtrafik skapar osäkerhet och farligt när alla bussar ska
lämna resecentrum.”
Trafikanternas beteende
- ”Folk tror det är fritt att gå rakt ut utan att se sig för. De misstar övergång för
övergångsställe.”
- ”Ibland är situationen vid Resecentrum rent kaotisk. När alla bussar ska in dit samtidigt och
det går folk kors och tvärs där man inte bör gå, dvs. mellan bussarna.”
- ”Ofta förvirrade situationer då cyklister inte vet var de får/ska cykla. Inte bra blanda
cyklar/fotgängare/bussar.”
- ”Så länge cyklister och gående inte kan följa trafikregler kommer trafikproblem att fortgå.
Separera gående/cyklister från övrig trafik.”
- ”Folk tror att det är övergångsställe före hållplats B3, livsfarligt.”
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Sammanfattning
I enkätundersökningen svarade 13 av de 57 förare vid Gamla Uppsala Buss AB som deltog i
enkätundersölningen (23 procent) att de dagligen är vittnen till incidenter i trafiken då de kör buss på
Stadshusgatan vid Resecentrum i Uppsala. En majoritet av förarna bevittnar incidenter ofta eller
ibland. Endast två av 57 förare upplever aldrig incidenter.
Enligt bussförarna är gående som inte ser sig för ett säkerhetsproblem i trafiken kring
Resecentrum. 51 av 57 svarande (89 procent) lyfter fram detta. 41 av 57 (72 procent) anser att det
finns brister i separationen mellan trafikslagen. Drygt hälften av förarna som deltog i enkätundersökningen anser att cyklisterna kör för fort och att de inte syns tillräckligt bra. Bussförarna
pekar på flera andra faktorer som skapar trafiksäkerhetsproblem. Det handlar exempelvis om att det
är för mycket bussar på en begränsad yta. De lyfter också fram trafikbeteendet hos allmänheten,
utformningen av trafikmiljön och trafikljusens brister på vissa platser. Ingen av de förare som deltog i
undersökningen anser att trafikmiljön kring Resecentrum kan kallas ”trafiksäker”.
27 av 57 chaufförer (52 procent) anser att det kan vara motiverat att vidta åtgärder för att
reducera bussarnas hastighet för att öka säkerheten för cyklister och fotgängare.
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9. Tillgänglighetsbrister vid Resecentrum i Uppsala
Följande kapitel redogör för ett urval av tillgänglighetsbrister i och kring Resecentrum i Uppsala som
har identifierats av tillgänglighetskonsult Magnus Mattisson, Uppsala, på uppdrag av och i samarbete
med Cajoma Consulting. Enligt genomgången finns det minst 22 tillgänglighetsbrister i trafikmiljön i
Resecentrums ankomstzon. Det enskilt största problemet är den bristande kvaliteten på ledstråken
för synskadade. Vid Uppsala Resecentrum finns ledstråk för personer med synnedsättning: på
perrongerna, i Centralpassagen under järnvägen och längs gångvägarna på gatumarken. Ledstråken
består bland annat av s.k. sinusplattor med vilka man ska kunna orientera sig till och från olika
platser. Ledstråken är inte sammanhängande, de är förvillande och har för svag visuell kontrast i
jämförelse med omgivande plattor. Ett enhetligt system bör råda över hela området, både visuellt
och taktilt (kännbart). Ledstråken bör ligga något över det omgivande underlaget (ca 1 cm) men kring
Resecentrum har ledstråken har på flera ställen sjunkit ned i marken. Enligt en nationell
rekommendation bör ledstråk med sinusplattor vara 0,7 meter breda men kring Resecentrum i
Uppsala är dessa plattor betydligt smalare än så.
En annan viktig tillgänglighetsbrist är att kontrastmarkeringarna på trappstegen är för mörka
vilket försvårarar synskadades tillgänglighet och säkerhet. (Bilaga 7 innehåller två exempel på hur bra
kontrastmarkeringar för synskadade kan utformas.)
Ytterligare en brist är att det vid Resecentrum saknas ljudfyrar som skulle ha underlättat
navigeringen för blinda och synskadade. En ljudfyr skapar navigationspunkter genom att sända ut
ljud (Häggquist, 2015).
För ytterligare information hänvisas till Ewa Björklunds sakkunnigutlåtande om tillgängligheten
för funktionshindrade vid Resecentrum i Uppsala.8
Fotografierna i detta kapitel har tagits av Magnus Andersson, Björn Engström och Magnus
Mattisson.

8

Björklund, Ewa (2010). Sakkunnigutlåtande för tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt
rörelse- och orienteringsförmåga för Uppsala Resecentrum (inklusive bildbilaga).
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1. Vid Uppsala Resecentrum finns ett
flertal ledstråk för personer med
synnedsättning: på perrongerna, i
Centralpassagen under järnvägen och
längs gångvägarna på gatumarken.
Ledstråken är inte sammanhängande,
de är förvillande och har för svag
visuell kontrast jämfört med
omgivande plattor. Samma system bör
råda över hela området, både visuellt
och taktilt (kännbart). Ledstråken
består bland annat av s.k. sinusplattor med vilka man ska kunna
orientera sig till och från olika platser
(bilden t v). Ledstråken sjunker ned i
marken. Dessa bör ligga något över
det omgivande underlaget (ca 1 cm).
En rekommendation är också att
ledstråken med sinusplattor bör ha en
bredd på 0,7 meter, men här är de
smalare.

2. Sluttande kant på trappa utanför
Resecentrums huvudentré skapar
falsk säkerhet. Ett jämnt avstånd är
att föredra ur tillgänglighetssynvinkel.
Trappavsatsens yta är kan skapa
problem. Kontrastmarkeringen är för
mörk. Det ska vara 0,40 ljusenheters
skillnad mellan ljus och mörk färg på
underlaget, men här är det mindre.
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3. Vid Resecentrums östra entré är
kontrastskillnaden i trappan för liten.
När det regnar blir färgen ännu
mörkare i trappan.

4. Trappan från Centralpassagen upp
mot Resecentrums serveringsterass
saknar ledstång på vänster sida.
Trappan borde delas upp i ytterligare
ett trapplopp.
Det blir förvirrande när enstaka steg
möter lutande mark i trappans
nederdel. Finns även på andra ställen
vid resecentrum.

5. Flera fel på sinusplattorna utanför
huvudentrén. Sinusplattor är räfflade
plattor som ska kunna användas av
synskadade. Det bör vara två rader á
70 cm, men här är det bara 35 cm
brett. Sinusplattorna upphör
omotiverat innan man kommer fram
till trappan som leder upp till
resecentrums huvudentré. Plattorna
är nedslitna och på något ställe har
plattan sjunkit ner något i marken.
Istället borde den sticka upp en aning
ovanför markytan. Här är det
dessutom ingen visuell kontrast
mellan sinusplattor och omgivande
plattor.
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6. Det finns flera ljusa och mörka fält på
markytan utanför Resecentrums
serveringsterass vilket kan förvirra
personer med synnedsättning och
nedsatt orienteringsförmåga i tron att
det kan vara ledstråk. Dessutom är
stolarnas placering förvirrande och
dåligt utmärkta (se nedre bilden). Det
finns risk att man går på dem.
Notera även att entrén till
huvudbyggnaden är svår att upptäcka.
Detta gäller för samtliga entréer till
Resecentrum. Entréerna är dessutom
dåligt upplysta vid mörker.

7. Ett felplacerat fält med kupolplattor
(det vita fältet vid sidan av ledstråket
med sinusplattor). De vita kupolplattornas syfte är att varna för t ex
övergångsställen, trappor och annat.
Här är syftet oklart.

8. Centralpassagen: Ledstråket går över
ett brunnslock. Dessutom finns
smågatsten/kullersten runtom som
kan vara förvirrande för en person
med synnedsättning.
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9. Längs Stadshusgatan finns ett ledstråk
med sinusplattor, men det slutar
plötsligt så här med ett vitt fält med
kupolplattor i tomma intet. Vad ska
kupolplattorna varna för här?
Utmärkningen ska säga till den
gående: ”Var uppmärksam – en
förändring är på gång”.
10. Övergångsställe saknas över
Stadshusgatan vid uppgången från
Centralpassagen. Här trängs cyklister
och gångare med förbipasserande
bussar.
I bilden t v går cykelbanan med
ledstråk på bägge sidor om den. I det
bortre stråket står också en pollare
som anger riktningen. Cykelvägen är
inte ordentligt uppskyltad med
pictogram eller visuellt markerad och
det saknas en tydlig åtskillnad från
gångstråket. Jämför med bilderna 17
och 19. Eventuellt behöver det finnas
ett ledstråk över cykelvägen.
11. Skulptur med sockel vid början av
nedfarten till Centralpassagen. Sliten
vit kontrastfärg på sockeln. Själva
sockeln syns inte särskilt bra för
personer med synnedsättning.

12. Längs Centralpassagen finns ett
ledstråk med sinusplattor och
kontrasten är bättre jämfört med
mörkgrå omgivande plattor. Men här
utanför entrén till resecentrums
vänthall blir det ett glapp mellan
skrapgaller och ledstråk.
Ledstråket som har en lång lutning
uppåt mot bussgatan skulle behöva en
ledstång. En ledstång fungerar bra
som ledstråk.
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13. Här fortsätter ledstråket i
Centralpassagen och riktningsförändring finns mot hissen. Men det
finns inte till alla målpunkter. Det
saknas t.ex. till biljettautomaterna och
till trapporna på båda sidor om
tunneln.

14. Trappan upp till perrongerna från
Centralpassagen: Det kontrastmarkerade trappsteget längst ned har
mörk kontrastfärg jämfört med
trappans färg. Ledstråket går inte fram
till rulltrappan.

15. Uppgång till spår 8 från
centralpassagen: Ledstång saknas i
mitten av den stora trappan som
förbinder spår 8 med Centralpassagen. (Trafikverket avslog ett
förslag att anlägga ytterligare en
rulltrappa här med motiveringen att
spår 8 trafikeras av få tåg.)

16. Samma trappa som i bild 15.
Kontrastmarkeringen är för mörk i
jämförelse med trappans färg.
Kontrasten ska uppgå till 0,40 enheter
på NCS färgskala men så är inte fallet
här. Ledstång saknas i trappan.
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17. Det är ganska mörkt i Centralpassagens tunnel. Det kan avhjälpas
med bättre belysning i tunneln.
Man kan mötas av bländande solljus i
slutet av tunneln.
Positivt är att de vita linjerna syns
tydligt.

18. Konflikter uppstår lätt mellan cyklister
i Centralpassagen (östra infarten) och
gående som ska gå till trappan som
leder upp till Stationsgatan eller
gående som går nedför trappan och
som kommer ut i Centralpassagen. Se
även bild 19.

19. Kontrastfärg saknas på stolpar i den
omedelbara närheten av cykelbanan i Centralpassagen (östra
infarten). Det vita ledstråket syns
bra här.
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20. Cyklar parkerade framför ledyta
(muren) och ledstråket vid östra
infarten till Centralpassagen.

21. Blå g/c-skylt vid gång-cykelbanan
vid den östra infarten till
Centralpassagen syns inte pga. att
skylten är helt skymd av träd.

22. Flera pollare har placerats på ytan
mellan Stationsgatan och spår 8.
Dessa pollare borde vara
kontrastmarkerade med vit färg.

Tips på vidare läsning om tillgänglighetsanpassning av trafikmiljöer
Agneta Ståhl och Mai Almén (2007). Hur orienterar personer som är blinda längs ett kontinuerligt
ledstråk? Slutrapport 2007: 112, Vägverket Region Skåne.
Ewa Björklund (2010). Sakkunnigutlåtande för tillgänglighet och användbarhet för personer med
nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga för Uppsala Resecentrum. Bostadslaget, 2010-07-01.
Synskadades Riksförbund (2015). Policy för tillgänglig och användbar närmiljö.
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10. Örebro Resecentrum
Inledning
I centrala Örebro finns två stationer inom bara ett par kilometers avstånd: Resecentrum9 och Södra
station. Strax söder om resecentrum finns Södra station. Örebro resecentrum har anslutande
kollektivtrafik och tågtrafik samt fjärrtrafik och lokal- och regionaltrafik för resecentrums omland
medan Södra station bara har lokal- och regionaltrafik.
Ett påtagligt problem vid Örebro Resecentrum är bristen på utrymme. Många funktioner delar på
en begränsad yta. Bussdelen av Resecentrum räcker inte till för att hantera det stora antal bussar
som angör där. Bristen på utrymme leder till trängsel och dålig sikt för både bussförare och
fotgängare. Nyligen har taxitrafiken lagts om vid Resecentrum. Tekniska förvaltningen har skapat en
fålla för taxibilarna vilket gör att de inte längre kan åka in på stationsområdet och hämta resenärer
från tågen. Denna åtgärd har bidragit till ökad trafiksäkerhet, bland annat för de resenärer som byter
färdsätt.

Örebro Resecentrum.

Ankommande och avgående bussar
vid Resecentrum i Örebro.

Flera olyckor har inträffat när fotgängare korsat Östra Bangatan på väg till eller från
Resecentrum. Östra Bangatan har översgångsställen men vissa personer använder inte dessa utan
väljer att ta genvägar över gatan. Sikten är delvis skymd för bilisterna vilket ökar risken för att
fotgängare ska bli påkörda.10
I närheten av Resecentrum finns tre tunnlar för cyklister och fotgängare. En gc-tunnel går från
Ringgatan väster om Resecentrum och kommer upp på östra sidan vid Östra Bangatan. Detta är den
senast byggda tunneln. En andra gc-tunnel är cirka 50 meter lång och finns öster om Resecentrum.
Den går under Östra Bangatan och kommer ut på Järnvägsgatan. Tunneln har en betydande nivåskillnad. Vidare är tunneln svängd vilket begränsar sikten för cyklisterna.11 Slutligen finns Olaitunneln
söder om resecentrum. Den går under Östra Bangatan mellan Vasatorg och Vasastrand. Tunnel är
bredare och svänger mindre än den andra tunneln. I december 2006 omkom en kvinnlig cyklist i den
här tunneln efter att ha krockat med en annan cyklist och slagit huvudet i gatan. Efter olyckan
förbättrades belysningen i tunneln.
9

Resecentrum i Örebro anlades i olika steg på 1990-talet.
Intervju med Håkan Blaxmo, trafikingenjör, Tekniska förvaltningen, Örebro kommun.
11
För att förbättra säkerheten i tunneln har ett räcke har satts upp för att separera cyklisterna från
fotgängarna. Räcket sattes upp för att cyklister inte ska komma in på fotgängarnas fält. Räcket anses dock inte
vara bra lösning för cyklisterna.
10
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Örebro har antagit en fördjupad översiktsplan för järnvägsstråket genom Örebro. I denna plan är
Resecentrum ett utvecklingsprojekt. En total ombyggnation av Örebros resecentrum kan bli aktuellt
någon gång på 2020-talet. Ombyggnationen kommer att påverka utformningen av Östra Bangatan
som går på östra sidan av resecentrum och som idag är utformad som en trafikled. Örebro vill
utveckla sitt Resecentrum för att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för alla resenärer,
minska bilberoendet, öka resorna med kollektiva färdmedel, bli en mera klimatsmart stad, skapa en
mera attraktiv stadskärna och få folk att röra på sig mer.12

Den äldsta gc-tunneln vid resecentrum i Örebro.

Olaitunneln – olycksdrabbad gctunnel söder om Resecentrum.

Varningsskylt vid Olaitunneln.

Intervju med Patrik Kindström, Stadsbyggnadskontoret, Örebro kommun och Peter Smedberg,
Tekniska förvaltningen, Örebro kommun.
Hur ser ni på avvägningen mellan framkomlighet för olika trafikslag vid Resecentrum?
Patrik Kindström: Vi ska prioritera gående och cyklister framför biltrafiken utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Avvägningen är svårare mellan kollektivtrafik och oskyddade trafikanter. Vi vill prioritera
framkomligheten för kollektivtrafiken därför att restiden är en kärnfaktor för en attraktiv
kollektivtrafik. Det innebär att man inte alltid kan göra den mest ambitiösa typen av trafiksäkring i
förhållandet mellan buss och gående eller buss och cyklist. Konsekvensen blir då istället att vi får en
betydligt tydligt ökad restid för busstrafiken och som innebär att istället för att åka buss åker man bil.
Då har vi egentligen inte uppnått något alls. Vi tror inte att vi lyckas få alla som idag är bilister att
cykla eller gå. Då måste vi ha en attraktiv kollektivtrafik och där är restiden väldigt viktig. Men den
ska också avvägas mot trafiksäkerheten.
Vilka utgångspunkter har ni för trafiksäkerhetslösningar för oskyddade trafikanter kring resecentrum
och i övriga delar av Örebro?
Patrik Kindström: Det finns en hel del om detta i Gång- och cykelhandboken. Vi har också tagit fram
egna handböcker om hur vi ser på lämpliga åtgärder. Dels har vi en teknisk handbok som bl a handlar
om gång- och cykelbanor för att t ex separera fotgängare och cyklister för ökad säkerhet. Vi har också
ett dokument som heter ”Hastighetsdämpande åtgärder i Örebro” med fokus på de åtgärder som
fungerar i olika miljöer och som ger trafiksäkerhet. Det är ett sätt att koka ner den erfarenhet och
kunskap som vi har på ett formaliserat sätt.

12

Intervju med Patrik Kindström, Stadsbyggnadskontoret, Örebro kommun.
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Hur ser ni på för äldres, funktionshindrades och barns särskilda behov i trafiken kring Resecentrum?
Patrik Kindström: Orienterbarheten och tryggheten för funktionshindrade, framför allt för
synskadade, är viktig men det är inte säkert att det leder till ökad trafiksäkerhet. Vi får många
propåer om att vi borde göra flera övergångsställen. Då säger vi nej för det är kanske det sämsta vi
kan göra. Vi förstår att tryggheten för dig som gående och upplevelsen av platsen skulle bli tryggare
eftersom det tydligare framgår vad det är som gäller. Men säkerheten blir lidande eftersom du som
gående kommer att ta dig större friheter som gående eftersom du dig trygg på den här miljön. Om vi
har en ouppmärksam bilist som missar övergångsstället – ja, då har vi en allvarlig olycka, kanske en
dödsolycka. Så en otrygg miljö kan vara säkrare än en säkrare miljö.
Hur fångar ni in synpunkter från äldre, funktionshindrade och barn?
Peter Smedberg: Vi har haft teknik- och miljöpedagoger som har i skolorna och talat om miljö och
vatten men också tagit upp trafikfrågor. Vi har anställt en trafikingenjör som ska jobba mer specifikt
mot skolor och skolvägar. Örebro erbjuder skolorna en trafikdiplomering. Vi försöker skapa en
plattform på skolorna i form av ett trafikombud på skolorna. Det ska vara en lärare eller liknande
som blir ett språkrör på plats. Trafikdiplomeringen är ett eget koncept som vi tar ett nytt tag med nu i
samarbete med den nya trafikingenjören. Med en lärare på plats som blir ett trafikombud får vi en
kontakt med som vi kan jobba mera aktivt med. Vi utformar ett informationsmaterial om hur vi ska
kunna hjälpa dem att få in trafiktänket i den vanliga utbildningen.
När det gäller äldre trafikanter samarbetar vi med PRO och SPF som har träffar och när det gäller
trafikfrågor har de särskilda blanketter med frågor och förslag som medlemmarna fyller i och
regelbundet skickar till oss. De är högt representerade i områdesgrupperna som vår personal träffar.
Vi pratar trygghet, utveckling av bostadsområdena och där kommer trafiksäkerheten in som en del.
Det handlar om belysning, buskageklippning, hastighetssäkring, separering av trafikslag osv. När det
kommer till funktionsnedsatta så begär vi in yttranden från DHR inför byggprojekt. Vi träffar dem två
gånger om året och prata om aktuella frågor. Vi talar om frågor som exempelvis parkeringstillståndshandläggningen, utformning av parkeringsplatser för rörelsehindrade, tillgänglighetsanpassning av
passager osv. DHR inkommer regelbundet med frågor och önskemål.
Patrik Kindström: Det kan också vara ett led i hur man möter vi trafikanter och hur får vi kontakt
dem. Det beteendet som unga människor har vid bussarna vid resecentrum kan man ändra på genom
att påverka deras medvetenhet om trafiksituationen som vi har i staden. Det går att bygga bort en
del. Men ibland har man en övertro på det som går att bygga bort. Det handlar ju också om ett
samspel mellan trafikanterna i trafiken.
Det finns två tunnlar för gående och cyklister vid Resecentrum i Örebro. Båda tunnlarna är krökta
med mycket begränsad sikt. Båda tunnlarna är olycksdrabbade och i en av tunnlarna har en cyklist
omkommit. Hur ser ni på den här frågan?
Patrik Kindström: Vi har lärt oss en del av tunnlarna. När vi anlägger nya tunnlar är god sikt ett
ledord. Det är klart att vi inte tycker att krökta tunnlar är en optimal utformning ur ett
trafiksäkerhetsperspektiv. Det finns en anledning till att de är krökta och det är utrymmesbrist. Vi har
en tunnel som fungerar väldigt bra från trafiksäkerhetsperspektiv och det är Nobeltunneln precis
norr om Resecentrum. Den är en dubbelsidig biltunnel men gång- och cykelbanorna har full bredd.
Det finns gång- och cykelbanor på vardera sidan om tunneln och som är separerade för gång och
cykel. Här har vi full bredd så att två cyklister och två gående ska kunna mötas samtidigt i tunneln.
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Sammanfattning
Bristen på utrymme i ankomstzonen vid Örebro Resecentrum är ett påtagligt problem. Bristen på
utrymme leder till trängsel och dålig sikt för både bussförare och fotgängare. I närheten av
Resecentrum finns tre tunnlar för cyklister och fotgängare. I december 2006 omkom en kvinnlig
cyklist i Olaitunneln efter att ha krockat med en annan cyklist. Vid anläggandet av nya cykeltunnlar i
Örebro är god sikt ett ledord. Örebro kommun prioriterar gående och cyklister framför biltrafiken
utifrån ett hållbarhetsperspektiv men har en svår avvägning att göra mellan kollektivtrafiken och de
oskyddade trafikanternas framkomlighet. Örebro prioriterar framkomligheten för kollektivtrafiken
för att förkorta kollektivtrafikresenärernas restid. Örebro avstår därmed från vissa trafiksäkerhetslösningar som vore optimala för de oskyddade trafikanterna.
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11. Cityterminalen i Stockholm13
Cityterminalen i Stockholm, som ägs till hälften av Jernhusen och till hälften Stockholms stad, togs i
drift 1989. Cityterminalen trafikeras av 400 ankommande och 400 avgående bussar varje dag. Den
maximala körsträckan inne på terminalområdet är 200 meter. Mer än hundra olika bussbolag (bland
annat Swebus, Netbus, Keolis m.fl.) använder sig av Cityterminalen. Cityterminalens största kund är
de så kallade flygbussarna. Inom snar framtid kommer busstrafiken vid Cityterminalen att utökas
med ytterligare 800 bussrörelser varje dag. Det innebär en dubblering av den nuvarande trafiken.
På terminalområdet blandas bussar med resenärer som går till och från bussarna. Sedan
Cityterminalens öppnande haft någon personskada kopplat till busstrafiken på terminalområdet.14
Ända sedan Cityterminalen öppnade har den högsta tillåtna hastigheten för bussarna på
terminalområdet varit 15 km/tim. ”15 km/tim är heligt hos oss och har alltid varit det.” Denna
hastighetsgräns var ett villkor för att busstrafik överhuvud taget skulle tillåtas på området.
Cityterminalen äger marken och kunde därför själva bestämma vilken hastighetsgräns som skulle
gälla för bussarna och andra fordon.

Högsta tillåtna hastighet är 15 km/tim.

På terminalområdet finns sedan år 2010 automatiska radarkameror som är utplacerade på två
platser. Radarkamerorna mäter hastigheten inom en radie på 100 meter då en buss närmar sig. Om
någon bussförare kör fortare än 15 km/tim visas detta omedelbart på en skylt med digital text som
säger ”Du kör för fort”. Om förarna kör mer än 20 km/tim börjar ett orange varselljus att blinka.
Budskapet är synligt inte bara för föraren utan även trafikledningen, busspassagerare och väntande
resenärer på terminalen. Skyltarna som talar om att bussförare kör för fort har använts av
Cityterminalen sedan 2010. Enligt Sperring och Ericsson respekterar hälften av förarna hastighetsgränsen och 80 procent av förarna kör inte fortare än 20 km/tim.
Trafikledningen är lokaliserad mitt i terminalområdet vilket göra att trafikledningen kan med
egna ögon se de bussar som ankommer och avreser. Om trafikledningen vid Cityterminalen ser att
någon bussförare kör för fort görs omedelbart en manuell inspektion av en trafikledare vid
Cityterminalen. Trafikledaren går ut och talar med den berörda föraren och skriver upp all relevant
13

Kapitlet är baserat på intervjuer med Urban Sperring, terminalchef på Cityterminalen i Stockholm och Claes
Ericsson, VD, Cityterminalen, Stockholm.
14
Däremot har en person blivit påkörd av en taxi i terminalområdet.
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fakta. Sedan gör Cityterminalen en rapport som skickas direkt till det berörda bolagets VD. Rapporten
innehåller numret på bussen så att föraren kan identifieras. Enligt Sperring och Ericsson tar samtliga
VD:ar de här rapporterna på största allvar och vidtar åtgärder gentemot de förare som utmärkt sig.
Under våren 2015 noterade trafikledningen att det fanns vissa problem med höga hastigheter
inne på terminalområdet. Det resulterade i en ”drive” från trafikledningens sida som innebar att man
gick ut och talade om för chaufförerna att det inte är acceptabelt att köra fortare än den tillåtna
hastigheten. Åtgärden resulterade i en märkbar förbättring. Liknande kampanjer har även gjorts har
genomförts tidigare år.
Cityterminalen har sökt tillstånd hos Trafikverket att få tillstånd att sätta upp fartkameror (ATK).
Cityterminalens ledning har inte diskuterat möjligheten att anlägga fysiska farthinder på
terminalområdet för att säkerställa att den tillåtna hastigheten respekteras. Det har inte behövts
och det skulle orsaka problem för snöröjningen och annat. ”Hade vi känt att vi inte hade fått respekt
för hastigheten på annat sätt då hade vi kanske övervägt farthinder. Vi köper hellre en kamera för
250 000 kr än bygger farthinder för de pengarna. Kameran tror jag dessutom ger bättre effekt.”

I Cityterminalens säkerhetspolicy
är bussarnas hastighet en central
fråga. ”15 km/tim är heligt hos oss
och har alltid varit det.”

Vid sidan av låg hastighetsgräns och kameraövervakning har trafiksäkerheten vid Cityterminalen
främjats av att ett övergångsställe på terminalområdet togs bort år 2008. Det ledde till förbättrat
samspel mellan fotgängare och bussförare. ”Trafiken blev på lika villkor, man började ta hänsyn till
varandra. Tidigare gick fotgängarna ut på övergångsstället och krävde att bussarna skulle stanna. Nu
ser man sig för och går över på ett försiktigare sätt.”
Bussarna vid resecentrum i Uppsala får köra 30 km/tim i blandtrafik. Kommentar till detta?
Uppsalas resecentrum skulle må väldigt bra av att sänka den hastighetsgränsen till 15 km/tim. Om
man anger 20 km/tim som hastighetsgräns så blir det alltid lite till. Cityterminalen har sänkt den
tillåtna hastigheten till 15 km/tim vid Cityterminalens bussområde.

Bussförare som kör för fort får omedelbart
ett meddelande som säger: ”Du kör för fort”.
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Sammanfattning
Cityterminalen i Stockholm togs i drift 1989. På terminalområdet blandas bussar med resenärer som
går till och från bussarna. Sedan Cityterminalens öppnande har inte haft en enda personskada
kopplat till busstrafiken på terminalområdet. Ända sedan Cityterminalen öppnade har den högsta
tillåtna hastigheten för bussarna på terminalområdet varit 15 km/tim. Hastigheten övervakas med
radarkameror. Trafikledningen interagerar kontinuerligt med både bussförare och ledningen för
bussbolagen för att tydliggöra vikten av att alla bussförare respekterar gällande hastighetsgräns.
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12. Analys och slutsatser
Utgångspunkten för arbetet med säker vägtrafik i Sverige är nollvisionen. Riksdagen, regeringen,
Trafikverket, kommunerna och alla andra systemutformare, har att hantera den officiella programteori som formulerats i riksdagens nollvisionsbeslut år 1997. Enligt denna teori har systemutformarna
har det yttersta ansvaret för vägtransportsystemets utformning, skötsel och användning.
Trafikanterna har ansvar för att följa det regelverk som gäller för vägtransportsystemets utformning,
skötsel och användning. Om trafikanterna inte följer regelverket eller om personskador uppstår vid
en olycka måste systemutformarna vidta ytterligare åtgärder i den mån detta krävs för att motverka
att människor dödas eller skadas allvarligt. Konceptet Nollvisionen 2.0 sätter fokus på ökad säker
mobilitet för fotgängare och cyklister. Nollvisionen 2.0 integrerar trafiksäkerhetfrågorna i samhällsplaneringen, ökar fokus på de allvarliga skadorna i tätortstrafiken och för samman
trafiksäkerhetsagendan med hållbarhets- och hälsoagendorna. Nollvisionen 2.0 vill bidra till ökad
vardagsmotion vilket är särskilt viktigt i Sverige som har den mest stillasittande befolkningen inom
EU. Det är viktigt att säkerställa att Nollvisionen 2.0, med sitt fokus på tätorter, inte leder till
minskade resurser för åtgärder för ökad säker mobilitet för oskyddade trafikanter i de glest
befolkade kommunerna.
I ankomstzonerna utanför resecentra finns bussar, cyklister och fotgängare. Trafiken i
ankomstzonerna kommer att öka i takt med att resorna med kollektiva färdmedel ökar. Vid de flesta
resecentra som finns i Sverige har trafiksäkerhetsproblemen i ankomstzonerna minimerats genom
att de oskyddade trafikanterna på ett effektivt sätt har separerats från bussar och andra
motorfordon. Exempel på sådana resecentra i Umeå, Halmstad, Skövde och Alingsås. Vid ett antal
resecentra tvingas de oskyddade trafikanterna att röra sig på gator och i områden som trafikeras av
bussar och andra motorfordon. Den här studien har granskat tre av dessa resecentra: Uppsala,
Örebro och Cityterminalen i Stockholm.
Resecentrum i Uppsala öppnades för trafik år 2007 och samtliga delar av Resecentrum var
färdiga år 2011. Sett till antalet resenärer har Uppsala Sveriges näst största pendelstation. Vid
Resecentrum finns exempel på situationer där busstrafikens framkomlighet och estetiska hänsyn har
prioriterats framför trafiksäkerheten. I Uppsala inträffar ofta olycksincidenter i samspelet mellan
fotgängare och cyklister i Centralpassagen, en gång- och cykelpassage under järnvägen. Vid Resecentrum i Uppsala har många rörelser koncentrerats på en liten yta. Korsande flödena skapar
problem. Gående och cyklister som passerar Stadshusgatan i riktning mot Centralpassagen kommer
ofta mycket nära den passerande busstrafiken. Olycksincidenter inträffar flera gånger varje dag. Ett
särskilt problem för bussresenärerna, i synnerhet synskadade, är kolonnkörning som innebär att 2-3
bussar kommer efter varandra och då den första bussen stannar leder det till att den andra och
tredje bussen också stannar. Kolonnkörningen leder till oklarheter och olycksincidenter för
bussresenärerna. Regler för hur kolonnkörning ska gå saknas.
Bristen på utrymme i ankomstzonen vid Örebro Resecentrum är ett påtagligt problem. Bristen på
utrymme leder till trängsel och dålig sikt för både bussförare och fotgängare. I närheten av
Resecentrum finns tre tunnlar för cyklister och fotgängare. I december 2006 omkom en kvinnlig
cyklist i Olaitunneln efter att ha krockat med en annan cyklist. Vid anläggandet av nya cykeltunnlar i
Örebro är god sikt ett ledord. Örebro kommun prioriterar gående och cyklister framför biltrafiken
utifrån ett hållbarhetsperspektiv men har en svår avvägning att göra mellan kollektivtrafiken och de
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oskyddade trafikanternas framkomlighet. Örebro prioriterar framkomligheten för kollektivtrafiken
för att förkorta kollektivtrafikresenärernas restid. Örebro avstår därmed från vissa trafiksäkerhetslösningar som vore optimala för de oskyddade trafikanterna.
Cityterminalen i Stockholm togs i drift 1989. På terminalområdet blandas bussar med resenärer
som går till och från bussarna. Sedan Cityterminalens öppnande har det inte kunnat konstateras
någon personskada kopplat till busstrafiken på terminalområdet. Ända sedan Cityterminalen
öppnade har den högsta tillåtna hastigheten för bussarna på terminalområdet varit 15 km/tim.
Hastigheten övervakas med radarkameror. Trafikledningen interagerar kontinuerligt med både
bussförare och ledningen för bussbolagen för att tydliggöra vikten av att alla bussförare respekterar
gällande hastighetsgräns.
Två enkätundersökningar genomfördes inom ramen för detta projekt. Den ena undersökningen
riktade sig till resenärer vid Resecentrum i Uppsala och den andra riktade sig till busschaufförer som
kör vid resecentrum. Undersökningarna visade att resenärer och busschaufförer i första hand
efterlyser ökad separation mellan bussar och oskyddade trafikanter. Båda enkätundersökningarna
visade att det finns en acceptans för att sänka hastigheten för busstrafiken på Stadshusgatan vid
Resecentrum i Uppsala.
En central slutsats i studien är att högsta tillåtna hastighet för motorfordon som trafikerar gator
och områden i resecentras ankomstområden som korsas av gående och cyklister bör, i likhet med
Cityterminalen i Stockholm, sänkas till 15 km/tim. Cityterminalens erfarenhet visar att hastighetsövervakning med kamera och en trafikledning som på ett aktivt och frekvent sätt interagerar med
chaufförer och företagsledning bidrar till att säkerställa att hastighetsgränsen efterlevs.
Bland de oskyddade trafikanterna som rör sig i stationsområdenas ankomstzoner finns tre
grupper som är särskilt utsatta ur trafiksäkerhetssynvinkel: barn, äldre och funktionshindrade. Det är
viktigt att Nollvisionen 2.0 bidrar till att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för dessa tre
grupper. Det är oundvikligt att det kommer att uppstå målkonflikter mellan olika trafikantgruppers
behov och önskemål. Ett exempel är övervakade övergångställen som främjar ökad säker mobilitet
för de mest utsatta trafikantgrupperna men som försvårar busstrafikens framkomlighet och som kan
skapa en falsk säkerhet för fotgängare.
För funktionshindrades säkerhet och tillgänglighet är följande åtgärder särskilt viktiga:
- Tydligt markerade ledstråk för synskadade. Ledstråken ska uppfylla lagstadgade baskrav och
hållas i gott skick.
- Vid landets större resecentra bör synskadade erbjudas ledsagning till och från bussar.
- För hörselskadade kan utrop via SMS komplettera de utrop som görs via högtalare.
I kapitel 2 lades fyra hypoteser fram. Den första hypotesen handlade om att det finns betydande
brister i trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter som rör sig i ankomstzonerna vid resecentra.
Studien slog fast att det framför allt handlar om ankomstzoner där motorfordon blandas med
oskyddade trafikanter som är fallet i Uppsala och Örebro. Den andra hypotesen handlade om att
trafiksäkerhetsproblemen vid vissa resecentras ankomstzoner kan komma att öka i takt med att
nya resecentra tas i bruk och antalet resenärer med tåg och buss ökar. Denna hypotes bekräftades
inte av studien eftersom studien inte behandlade den aspekten. Den tredje hypotesen handlade
om att det finns en stor potential att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter vis vissa
resecentras ankomstzonerna. Studien visade särskilt att sänkt hastighet för busstrafik har en
potential att öka säkerheten för oskyddade trafikanter. Enligt den fjärde hypotesen innebär ökad
säkerhet och trygghet för oskyddade trafikanter vid ankomstzoner ökad tillgänglighet till kollektiva
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färdmedel, i synnerhet för barn och ungdomar, äldre och funktionshindrade. Studien visade att i
synnerhet synskadade har mycket att vinna. Samtliga dessa fyra hypoteser bekräftades av studien.
Därmed främjas ett ökat hållbart och säkert resande vilket är i linje med Nollvisionen 2.0.
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13. Studiens viktigaste rekommendationer
Den här studien utmynnar i följande rekommendationer:
(1) Sänk högsta tillåtna hastighet för bussar som kör i blandtrafik i resecentras ankomstområden till 15 km/tim.
(2) Ett regelverk för hur bussarnas kolonnkörning med bussar saknas och behöver tas fram.
(3) Ett enkelt incidentrapporteringsystem för trafiken i resecentras ankomstzoner behöver
utvecklas.
(4) I ankomstzonerna kring resecentra ska ledstråken för synskadade vara i gott skick.
(5) Utöka ledsagningen för synskadade kring resecentra till att inte bara gälla ledsagning till och
från tåg utan även ledsagning till och från bussar.
(6) Förbättra kommunikationen till hörselskadade resenärer som reser med buss och/eller tåg
genom meddelanden via SMS.
(7) Fördjupad samverkan med funktionshindrades intresseorganisationer, pensionärsorganisationer och skolor efterlyses för att säkerställa att dessa utsatta grupper kan röra sig på ett
säkert och tryggt sätt i ankomstzonerna.
(8) I det fortsatta arbetet med att utveckla hållbara och säkra trafiklösningar i stadsmiljöer är det
särskilt angeläget att lyfta fram funktionshindrades, barns och äldres rätt till ökad säker
mobilitet.
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Bilaga 1. Förteckning över intervjuade personer
20 intervjuer utfördes för detta projekt. Dessa intervjuer var följande:
Håkan Blaxmo, trafikingenjör, Tekniska förvaltningen, Örebro kommun, 2015-09-28.
Jan-Åke Claesson, Tekniska förvaltningen, Borås, 2015-09-28.
Claes Ericsson, vd, Cityterminalen, Stockholm, 2015-08-20.
Björn Engström, ordförande, Cykelfrämjandet i Uppsala, 2015-01-05.
Sonja Forward, forskare, Väg- och Transportforskningsinstitutet, Linköping och styrelseordförande i
Fotgängarnas förening (FOT), 2015-09-18.
Sofia Gjerstad, enhetschef, Enheten för trafik och samhälle, Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala
kommun, 2015-07-06.
Maria Krafft, måldirektör, Trafikverket, 2015-08-26.
Fredrik Larsson, HSO Uppsala kommun och Synskadades Riksförbund, 2015-10-20
Lars-Erik Larsson, vardagscyklist, verksam i Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF), 2015-10-01.
Johan Lindberg, utredare, Trafikverket, 2015-09-03.
Lena Lingqvist, specialist stationsutformning, Trafikverket, 2015-08-31.
Magnus Mattisson, tillgänglighetskonsult, Uppsala, 2015-08-13.
Ulf Nylund, vardagsresenär – synskadad, Uppsala, 2015-09-30.
Elisabeth Rehnman, vardagsresenär – hörselskadad, Uppsala, 2015-10-01.
Hans Richter, HSO Uppsala kommun och Neuroförbundet i Uppsala län, 2015-10-20.
Ingrid Skogsmo, Safer, Göteborg, 2015-08-18.
Urban Sperring, terminalchef, Cityterminalen, Stockholm, 2015-08-05.
Gunilla Thomsson, Synskadades Riksförbund, 2015-09-30.
Bengt Troberg, Synskadades Riksförbund, 2015-09-30.
Christer Åkerlund, trafikingenjör, Enheten för trafik och samhälle, Stadsbyggnadsförvaltningen,
Uppsala kommun, 2015-08-26.
Konsultation:
Konsultation med tillgänglighetskonsult Magnus Mattisson, 2015-08-13.
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Bilaga 2. Intervjuguide
Vad är Nollvisionen 2.0? En filosofi, en policy, en vision? Finns det en vedertagen definition av
Nollvisionen 2.0? När och hur kom Nollvisionen 2.0 till? Vad ändrar Nollvisionen 2.0 i förhållande till
den ursprungliga Nollvisionen? Gäller den ursprungliga Nollvisionen fortfarande?
Hur har Nollvisionen 2.0 konkretiserats hittills?
A. Klimat/miljöpolitik
B. Integrering av säkerhetsfrågorna i samhällsplaneringen
C. Inom Trafikverket
D. I kommunerna
E. Hos andra aktörer
Hur påverkar Nollvisionen målstyrningen för:
A. Trafiksäkerhetsmål
B. Miljömål
C. Tillgänglighetsmål
D. Andra mål
Finns det en risk att Nollvisionen 2.0 leder till minskat fokus på oskyddade trafikanters säkerhet i
lands- och glesbygd?
Hur ser trafikantansvaret ut i Nollvisionen 2.0?
Hur många har skadats och dödats vid ankomstzoner utanför resecentra?
Hur vanligt är det med incidenter i ankomstzoner utanför resecentra?
Är statistiken över olyckor, incidenter och skadade tillförlitlig?
Vilka är de vanligaste orsakerna till trafikolyckor vid ankomstzoner utanför resecentra?
Vilka är de vanligaste bristerna i trafikmiljöerna vid ankomstzonerna?
- Blandning av motorfordon och oskyddade trafikanter
- För hög hastighetsgräns
- För hög hastighet
- Konflikter mellan fotgängare och cyklister
- Cyklisters hastighet
- Cyklisters och fotgängares synbarhet
- Mörker/otillräcklig belysning
- Bristande sikt
- Underlaget: Halka, grus
- Felaktig/otillräcklig skyltning
- Falsk säkerhet
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Vilka är de vanligaste bristerna i trafikmiljöerna vid befintliga leder in till/från resecentra?
Vilka grupper av trafikanter är mest drabbade?
Kan det finnas det en motsättning mellan säkerhet och utformning?
Vilka åtgärder kan öka säkerheten för oskyddade trafikanter i ankomstzonerna?
Kan bristande säkerhet i ankomstzonerna leda till minskat resande med tåg och buss för vissa
resenärsgrupper? Hur hantera detta problem?
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Bilaga 3. Enkätfrågor

ENKÄTUNDERSÖKNING OM
TRAFIKSÄKERHETEN KRING RESECENTRUM I UPPSALA
Konsultföretaget Cajoma Consulting genomför i november 2015 en enkätundersökning om trafiksäkerheten i
området kring Resecentrum i Uppsala. Undersökningen vänder sig till olika typer av resenärer som reser med
buss och/eller tåg samt personer som passerar området av andra skäl. Undersökningen ingår i ett projekt som
finansieras av Skyltfonden vid Trafikverket. Resultatet av enkätundersökningen kommer att redovisas i en
rapport i början av 2016. Enkätundersökningen genomförs i samarbete med Stadsbyggnadsförvaltningen i
Uppsala kommun.
Enkäten tar ett par minuter att fylla i. Alla svar behandlas konfidentiellt. Tack för din medverkan!
Markera med X:
Pendlare:__ Sällanresenär: __
Din ålder (markera med X):
10-19 år:__ 20-29 år: __

30-39 år:__

Man: __

40-49 år: __

Kvinna: __

50-59 år: __

60-69 år: __

70-79 år: __

80-89 år: __

Ringa in eller markera med X de svarsalternativ som du vill ange.
1. Hur säker känner du dig i trafiken i området kring Resecentrum i Uppsala (buss-, bil- och cykeltrafik)?
(markera med X ett alternativ)
__ Jag känner mig aldrig säker
__ Jag känner mig inte säker på vissa tider eller på vissa platser
__ Jag känner mig alltid säker
__ Vet ej
2. I vilka situationer tycker du att det känns osäkert? (markera med X ett eller flera alternativ)
__ När jag går över Stadshusgatan som fotgängare (bussgatan mellan Kungsgatan och Resecentrum)
__ När passerar Stadshusgatan som cyklist (bussgatan mellan Kungsgatan och Resecentrum)
__ När jag befinner mig vid Olof Palmes plats (området framför gamla stationshuset där taxibilar får köra)
__ När jag cyklar i Centralpassagen (cykelbanan under järnvägen)
__ När jag som fotgängare går över cykelbanan i Centralpassagen (cykelbanan under järnvägen)
__ När jag går över Stationsgatan (gatan på östra sidan av stationsområdet)
__ Annan plats - ange vilken:
__ Ingen plats
__ Vet ej
3. Har du själv skadats i samband med en olycka i området kring Resecentrum?
(ringa in eller markera med X ett eller två alternativ)
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Ja, som fotgängare
Ja, som cyklist
Nej
Om ja:
Var inträffade olyckan? Beskriv kort vad som hände………………………………………………………………………………………….
4. Har du själv varit inblandad i någon olycksincident i trafiken i området kring Resecentrum?
(ringa in eller markera med X ett alternativ)
Ja, en gång
Ja, flera gånger
Nej
Om ja:
Var inträffade incidenten? Beskriv kort vad som hände…………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Vilka faktorer anser du bidrar till att skapa trafiksäkerhetsproblem i området kring Resecentrum?
(ringa in eller markera en eller flera bokstäver)
A. Otillräcklig separation mellan fotgängare, cyklister och bussar
B. Cyklister som kör för fort
C. Cyklister som inte syns
D. Fotgängare som inte ser sig för
E. Busshållplatsernas placering och utformning
F. Bussarnas hastighet
G. Taxitrafiken
H. Otydligt markerade cykelbanor
I. Oklart var man ska gå
J. Dålig sikt vid vissa platser
K. Otillräcklig belysning under vinterhalvåret
L. Halka
M. Löst grus
N. Annan orsak - ange vilken:
O. Det finns inga trafiksäkerhetsproblem kring Resecentrum
6. Vilken av faktorerna ovan (se fråga 5) är enligt dig det enskilt största trafiksäkerhetsproblemet i området
kring Resecentrum? (ange en bokstav)

7. Anser du att bussarnas hastighet på Stadshusgatan (mellan Resecentrum och Kungsgatan) kan behöva
sänkas för att förbättra trafiksäkerhete (ringa in eller markera med X ett alternativ)
Ja

I viss mån

Nej

Vet ej

8. Egen kommentar: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tack för din medverkan!
Vid frågor om enkätundersökningen var god kontakta Magnus Andersson, Cajoma Consulting.
Tel. 070-29 48 301, E-post: info@cajomaconsulting.se
www.cajomaconsulting.se
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Till busschaufförer i Gamla Uppsala Buss AB

ENKÄTUNDERSÖKNING OM
TRAFIKSÄKERHETEN KRING RESECENTRUM I UPPSALA
Konsultföretaget Cajoma Consulting genomför just nu ett projekt om trafiksäkerheten i området kring
Resecentrum i Uppsala. Undersökningen ingår i ett forskningsprojekt som finansieras av Skyltfonden vid
Trafikverket.
Enkäten tar max ett par minuter att fylla i. Alla svar behandlas konfidentiellt. Tack för din medverkan!

Ringa in eller markera med X de svarsalternativ som du vill ange.
1. Har ofta ser du incidenter i trafiken när du kör buss på Stadshusgatan vid Resecentrum?
(ringa in eller markera med X ett alternativ)
Varje gång jag kör buss

Ofta

Ibland

Sällan

Aldrig

Vet ej

2. Vilka av faktorerna nedan anser du bidrar till att skapa trafiksäkerhetsproblem på gatorna kring
Resecentrum?
(ringa in eller markera med X en eller flera bokstäver)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
J.
K.
N.
O.

Otillräcklig separation mellan fotgängare, cyklister och bussar
Cyklister som kör för fort
Cyklister som inte syns
Gående som inte syns eller inte ser sig för
Busshållplatsernas placering och utformning
Bussarnas hastighet
Taxitrafiken
Otydligt markerade cykelbanor
Dålig sikt
Otillräcklig belysning under vinterhalvåret
Annan orsak - ange vilken: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Det finns inga trafiksäkerhetsproblem kring Resecentrum
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Var god vänd ->
3. Vilken av faktorerna ovan (se fråga 3) är enligt dig det enskilt största trafiksäkerhetsproblemet?
(ange en bokstav)
…………………………………………………………………………………………………………………….……..

4. Vilken eller vilka trafikanter är enligt dig oftast inblandade i olika incidenter med bussar kring
Resecentrum?
(ringa in eller markera med X ett alternativ)
Cyklister

Fotgängare - barn/ungdomar

Fotgängare - vuxna

Vet ej

5. Anser du att bussarna som kör på Stadshusgatan kan behöva sänka hastigheten för att öka säkerheten för
gående och cyklister?
(ringa in eller markera med X ett alternativ)
Ja

Ibland

Nej

Vet ej

6. Egen kommentar: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………………………

Tack för din medverkan!
Vid frågor om enkätundersökningen var god kontakta Magnus Andersson, Cajoma Consulting.
Tel. 070-29 48 301, E-post: info@cajomaconsulting.se
www.cajomaconsulting.se
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Bilaga 4. Intervju med Bengt Troberg, Uppsala, synskadad pendlare

Bengt Troberg är synskadad. Han har kvar en liten synrest. Han reser dagligen med Upptåget från
Storvreta till Uppsala och vidare med SL-tåget från Uppsala till Stockholm där han arbetar på
Synskadades Riksförbund. Ibland reser han även med SJ:s tåg. Bengt Troberg byter från Upptåget till
SL på Uppsala station. Han byter ofta också till buss mot Storvreta då han kommer med tåg. Bengt
Troberg reser också med buss i Uppsala för att ta sig vidare ut på stan.
Hur mycket kan du se av trafikmiljön?
Jag ser inte att det är en trappa om han kommer till en trappa. Men jag ser trappan tydligt om det är
ett streck med en klart avvikande färg som talar om var översta trappsteget är. Jag har ingen syn som
helst för att kunna orientera mig eller se skyltar och liknande. Jag måste veta vad det är för tåg, vad
det är för spår, jag måste fråga vad det är för buss om det inte finns utrop för bussarna. På tågen
måste jag fråga vilken station det är om det inte är utrop i tågen.
När man är så här gravt synskadad innebär det stora svårigheter vid Uppsala resecentrum när det
är starkt solljus. Jag kommer från Stockholm kl. 17 på eftermiddagen och har solen i ögonen och det
är reflekterande glas i husen på stationen. I sådana lägen är jag 100 procent blind. Om det är en
mulen dag och bra ljusförhållanden då kan se jag rätt hyfsat. Jag kan se vissa saker som är markerade
beroende av kontraster i omgivningen. Jag kan se vissa människor i rörelse. Det är svårt att förklara
för att det är helt beroende på vilken synskada man har. Jag har ett jättestort synbortfall i mitten av
synfältet. Det innebär att när jag tittar rakt fram ser jag ingenting av det som finns där. Jag kan titta
på en parkerad bil men kan inte se att den står där. Men jag ser stolpen intill. Går det massa
människor ser jag vissa av människorna men jag ser ingenting av dem som är rakt framför mig men
jag skymta dem som kommer på sidan. Jag använder naturligtvis min vita käpp. Jag inte läsa text i
någon form. Om jag ska läsa är det med punktskrift eller med hjälp av uppläsning. Eftersom
punktskrift finns mer och mer i offentliga miljöer blir en sporre för fler och fler synskadade att lära sig
punktskrift.
Behöver du ledsagare?
Det är jag beroende av i vissa lägen. I vissa lägen är jag till 100 procent beroende av ledsagare. Om
jag kommer till en ny station och inte har varit där förut så är jag 100 procent beroende av en
ledsagare för att hitta till tåget. Det kan var en ledsagare som jag själv har med mig eller som finns på
plats som ska serva synskadade och som man kan boka i förväg. Om det inte finns någon får man
försöka hugga tag i någon. Alla kan eller vill inte göra det. Om man ska ta sig fram själv måste man
vara ganska tuff. De flesta vågar inte åka iväg om det inte har en ledsagare. Ledsagare är mycket
viktigt.
Hur är ledsagningen i Uppsala och Stockholm?
I Stockholm kan man få ledsagning genom tunnelbanan samt pendeltågs- och busstrafiken. Ringer
man en timma innan har man ledsagning på en station om man vill byta till buss eller byta på
centralen. Något sådant finns inte i Uppsala. Det finns en ledsagning när man kommer med SJ-tåg.
Jag vet inte hur det fungerar för övrigt. Tidigare fanns det stationsvärdar vid resecentrum vilket var
mycket bra. Det var ett projekt man hade i samband med att resecentrum byggdes och togs i drift.
70

De hade mobiltelefoner som man kunde ringa till. De kom och mötte och ledde synskadade till och
från bussar, tåg etc. Ledsagning är oerhört viktigt på alla stationer. För det mesta fungerar det bra
när man reser med fjärrtåg. På flyget fungerar det toppenbra, där man ledsagning till och från planet.
Känner du dig trygg när du passerar Stadshusgatans busstrafik?
Nej, det gör jag inte. Jag tycker bussarna kommer väldigt snabbt. Bussarna kör nästan framför en.
Man hör inte riktigt bussarna för de går på ett lågt motorvarv och så har bussarna motorn längst bak.
Platsen där man kommer upp ur Centralpassagen och ska korsa Stadshusgatan har brister och man
borde diskutera vad som kan göras för att det ska bli säkrare.
Hur viktigt är ledstråk för dig?
Det är viktigt att det finns ledstråk och att man kan följa ledstråken. Det bästa är om det finns
naturliga ledstråk i form av trottoarkanter och gräskanter. Om man går på en gångbana kan man följa
sådana kanter. Förr fanns det fler kanter att följa. När man väl lärt sig Resecentrum så finns det på
vissa ställen där. Men på andra platser är det helt kört. Det är viktigt att man har någonting att hålla
sig till när man kommer från tåget och man ska gå till en buss eller gå ner på stan eller gå ut till
platsen där taxi stannar. Det är viktigt att det finns en kedja med hållpunkter, orienteringspunkter så
att man vet var man är. I det fallet är det tydligt kännbara ledstråk. Om man börjar vid tågen finns
det sinusplattor som man kan följa på perrongen. När jag går där på en eftermiddag och har solen
rakt framifrån är allting som en dimma. Då följer jag ledstråken och kommer in i det stora glashuset
där rulltrapporna finns. Där är det väldigt mycket motljus hela tiden. Kommer man väl in där ska man
gå ut, till Upptåget exempelvis. Där har jag många gånger tänkt att det saknas en markering i golvet
som gör att man vet var man har dörren, en självöppnande dörr i glasväggen som genom vilken man
kommer ut på spår 5 där Upptåget väntar. På utsidan finns ett galler. Det är jättebra. Det är en
positiv sak när det är galler eller eventuellt mattor utanför ingångar som man kan känna med käppen
och med fötterna. Men på insidan av resecentrum finns det inget sådant. Jag går och famlar efter
väggen. Till slut öppnar sig dörren automatiskt, då vet jag att jag är där. Det där borde man verkligen
åtgärda.
I Centralpassagen finns det ledstråk som är ganska tydligt markerade, i alla fall om man ska gå
upp mot Stadshusgatan. Om man ska in i resecentrums huvudbyggnad är det svårare. När man
kommer in där har det placerats ut soffor som är mitt i vägen. Bakom sofforna finns rulltrapporna
som jag hör vilket är jättebra. Jag känner med handen på rulltrappans handtag för att vara säker på
att rulltrappan inte går mot mig. Det har hänt några gånger att jag har gått in i en rulltrappa som rört
sig mot mig och sedan har jag blivit slungad tillbaka. Därför är jag väldigt noga med att lägga handen
på bandet på sidan för att kontrollera åt vilket håll den rör sig. När man kommer upp är det svårt att
hitta utgångarna ut mot taxi. Jag tycker att det på något sätt borde vara lite tydligare. Det är ofta lite
distraherande ljud, t ex fläktar, som låter. Man är väldigt ljudberoende när man är blind eller
synskadad. Man lyssnar på mycket saker. Man är hjälpt av att höra. Bara genom att höra en
rulltrappa eller att höra ljudet från dörrar stängs och öppnas kan vara till bra hjälp. Finns det en
massa störande ljud så blir man förvirrad. Kommer man till en korsning med ett övergångsställe och
det står en stor vägmaskin och borrar, då blir man helt bortkollrad i huvudet. Man kan tappa bort sig.
Du kommer ut ur resecentrums huvudbyggnad och går i riktning mot platsen där taxibilarna står i kö hur upplever du det?
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Ett problem är nivåskillnaden, det är en slags backe ned. Längst upp mot gamla stationsbyggnaden är
det ingen kant, sedan är det plötsligt en kant och längt ned mot gatan är det två trappsteg som man
ska nerför. Sedan är samma sak om man går runt på framsidan mot Kungsgatan och går bortåt igen
mot Centralpassagen - det är väldigt mycket kanter. Det är tokigt byggt från början. Det är avsatser
och trappsteg. På sidan av trappan är det en kant. Man kan sitta på trappan och njuta av solen men
går man lite längre fram är det ett steg ned på en halv meter. Det är egentligen ingen trappa. Det är
lätt att komma fel där och komma ut på farligheter. Det gäller att vara väldigt noga med hur man
använder käppen.
Har du synpunkter på kantmarkeringarna kring Resecentrum?
Det finns regler för det. Det ska vara av ett visst mått. Skillnad mellan kontraster är det inte överallt.
För det mesta är det mörka trappor med ljusa markeringar. När man går från spåren ned till
Centralpassagen är det grå trappor med svarta markeringar. Det syns väldigt dåligt. Ju bättre
kontraster desto bättre ser man trappan. Det spelar inte så stor roll vad det är för färger men det är
skillnaden mellan ljust och mörkt som är viktigt. En ljus trappa måste ha en mörk markering och
tvärtom. Utomhus är det vanligare att det är mörka trappor. Ett exempel: När jag kommer till
Stockholm central med SL-tåget och går nerför trapporna ner till passagen där ser jag ingenting av
trapporna.
Man måste tänka på att det finns människor med synproblem som är väldigt rädda för att gå ut.
De kanske håller på och tränar, vill prova och bli bättre. Så kommer de till svåra miljöer som är dåligt
markerade och kanske snubblar i trappan. Då blir de rädda och vill inte gå ut mer sedan. Att folk kan
gå ute mycket beror inte alltid på att det är en bra miljö utan på att de har tränat väldigt mycket.
På Resecentrum har det ibland hänt att jag vilse och inte hittat vägen. Försvårande faktorer har
varit akustiken i Centralpassagen där det kan uppstå konstiga ljud. Dessutom sticker det ut grejer
överallt. Man kan gå på väggar och hörn. Är det trångt med folk och lite bullrigt har det hänt att jag
tappat riktningen. Då har folk kommit fram och frågat om jag behöver hjälp. Rulltrapporna hör man
när man kommer fram till dem. Allt som är under tak fungerar. Men så fort man kommer utanför är
det kört när det blir vinter med snö och is.
På vilka platser känner du dig mest otrygg på och omkring Resecentrum?
I och utanför byggnaden vid perrongen där rulltrapporna finns. Här känner jag att här ska jag inte ha
bråttom för då går det inget bra. Det är mycket folk som springer fram och tillbaka och glasväggarna
är ljusreflekterande. Där är det svårorienterat. Sedan är det omgivningen utanför resecentrum i
riktning mot Stadshusgatan där det är oregelbundna trappavsatser och ett lutande plan. Vid
cykelvägen och bussgatan får man ta det väldigt lugnt. Jag tror det är många som tycker det är svårt
där. När man kommer från Centralpassagen passerar man cykelvägen precis innan man ska gå över
bussgatan. Vi har sagt att man borde ha signal på pollare med pil som man kan leta upp. Det finns en
taktil med kännbar pil ovanpå som visar riktningarna – dessa borde vara försedda med någon slags
ljudsignal. Det har vi påpekat.
Ytterligare en otrygg plats är trappan på den östra sidan av spåren. När man kommer gående
norrifrån, från restaurang Katalin, och kommer fram mot trappan som går ner mot Centralpassagen,
kommer den trappan plötsligt utan förvarning och jag måste ta det väldigt lugnt och försiktigt där.
Där borde det finnas någon varningsyta som är tydlig. Trappan i sig är också ganska jobbig, den har
lite för breda trappsteg och man får ta det försiktigt.
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Bilaga 5. Intervju med Elisabeth Rehnman, Uppsala, hörselskadad resenär
Elisabeth Rehnman är hörselskadad och reser ofta med tåg från Resecentrum i Uppsala. Vid
Resecentrum upplever Centralpassagen som en osäker plats. Hon har stora problem med cyklisterna.
Som hörselskadad hör hon inte om det kommer en cyklist bakom henne. Cyklisterna är även ett
problem vid passagen av cykelbanan vid Stadshusgatan. Cyklisterna kör fort och avstånden till mellan
Elisabeth och cyklisterna är ofta mindre än en meter. Hon anser att det är viktigt att man på ett
tydligare sätt separerar cyklister och fotgängare vid Resecentrum.
Elisabeth Rehman känner att hon hela tiden måste vara mycket försiktig. Hon passerar gator bara
på de platser där det finns övergångsställen. Hon är beredd att gå en lång omväg för att komma till
ett övergångsställe där hon vågar gå över gatan. Hon tycker att det finns det för få övergångsställen
kring Resecentrum liksom i övriga Uppsala.
Busstrafiken vållar också problem för Elisabeth Rehman. Eftersom bussarna är större än
cyklisterna är de lättare att upptäcka. När hon ska passera Stadshusgatan med busstrafiken måste
hon vara extremt försiktig. Hon efterlyser trafikljus men sådana finns det få av i trafiken utanför
Resecentrum. Bilar och taxi är inte så många vid Resecentrum och utgör inget problem för Elisabeth
Rehman.
Elisabeth Rehman anser att informationen och skyltningen om bussarnas placering i regel är bra.
Men hon har vid ett tillfälle haft problem med att förstå informationen och hitta rätt till
ersättningsbussen. Hon föreslår att den muntliga information på Resecentrum som går ut till
resenärerna via högtalare också borde skickas ut via SMS. Det skulle göra det betydligt lättare för
hörselskadade att uppfatta meddelanden om trafikändringar.
Elisabeth Rehman konstaterar att ledsagning ofta saknas till och från bussar kring Resecentrum.
På flygplatserna blir man som synskadad hämtad vid check-in och blir sedan följd ända fram till sin
plats på flygplanet. Liknande lösningar borde finnas också på Resecentrum i Uppsala.
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Bilaga 6. Intervju med Fredrik Larsson och Hans Richter, HSO Uppsala
kommun
Hur upplever ni att trafikmiljön kring Resecentrum är för funktionshindrade resenärer?
FL: I Centralpassagen är det höga ljud med dragspel och annat som stör som gör det svårt att
orientera sig för synskadade. Man hör inte var dörrar är, man hör inte när dörrar öppnas. Man borde
kanske fundera på om de här bullernivåerna som kommunen pratar om kanske borde förorsaka vissa
förbud mot vissa verksamheter i viss akustik. När man går där räknar man dörrar och man måste
kunna höra nära dörrarna går upp. När man ska gå till biljettautomaten i Centralpassagen korsar man
en cykelbana. Det är väldigt lätt att kliva ut i den cykelbanan. När man leta efter rulltrappa upp till
perrongerna (spår 4 etc.) och går förbi rulltrappan då är det väldigt lätt att förirra sig och då kan man
hamna i cykelbanan. I den cykelbanan kommer cyklister väldigt fort för det är en lutning åt båda
hållen. Det är egentligen inte speciellt säkert att ha en fri passage hela vägen för cyklister inne i
passagen för där är det svårt att orientera sig när man inte ser. Och cyklisterna kommer snabbt. Man
hör inte cyklarna pga. akustiken.
HR: Man kanske skulle kunna tänka sig någon form av fartnedsättande åtgärder för cyklister ungefär
som man har på blå 30.
FL: Helst skulle cyklisterna inte ha snabbare hastighet än 6-7 km/tim. Finns det inte ordentlig taktil
åtskillnad då är det gångfart som gäller, då är det som Dragarbrunnsgatan dvs. gåfart med blandad
trafik. För mig är det hopplöst annars. Om det inte är taktil åtskillnad, en kant som man kan känna –
en lågtrottoarkant eller ett ordentligt ledstråk så att man inte missar – för mig är det då en blandad
yta och då bör det vara som Dragarbrunnsgatan.
HR: Mellan cykelbanan vid Stadshusgatan och Centralpassagen finns ett taktilt stråk som övergår i ett
T-kors när man kommer upp. När resecentrum var nytt så slutade det här T-korset någon meter
innan. Till höger och vänster är man som synskadad eller blind helt beroende av att kunna hitta det
här taktila stråket och så fanns det inget på en kvadratmeter. Det uppstod ett uppehåll som gjorde
att man inte kunde hålla riktningen. Den som är synsvag ser det här.
FL: När det gäller ledstråk måste man få veta vart ledstråken leder, vad det är jag ska följa. Ledstråk
fungerar alltid bättre inomhus därför att golven är blanka och käppen kan löpa längs marken. Men
utomhus, med plattor och annat, har man en friktion som gör att man kan inte dra med käppen längs
med marken utan käppen är lite ovanför. Man stöter i marken med käppen med jämna mellanrum
för att ha koll. Och då fungerar inte ledstråk. Det är möjligt om man har det riktigt brett, 80-90 cm
breda plattor i annat material, så fungerar det nog för då missar man det inte med käppen. Oftast är
det bara smala saker. Ungefär som att man bara skulle placera käppen i dem och sedan gå men så
käppar man ju inte. Det är ett generallt missförstånd som finns kring ledstråk. För att kunna käppa
och känna behövs det ganska mycket bredare än 40 cm. Du kan alltid hamna precis innan i ena taget
och precis efter andra taget när du ska korsa t ex.
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HR: Det finns de som inte ser ett dugg och så finns det de som har nedsatt syn. Många som planerar
trafikmiljöer etc. gör ett likhetstecken mellan dessa. Man kan ha fixat en kontrastmarkering. Men en
människa som är helt blind har ingen nytta av en kontrastmarkering, om den inte är taktil också.
FL: Det är mer än 90 procent av de synskadade som har synrester. Det är ingen oviktig grupp men
man får inte tro att alla hör ihop. Man måste göra speciella åtgärder för de tio procent som inte ser
alls.
HR: Ibland tror man att man har löst problemet för alla människor med någon synförsvagning men så
glömmer man att det finns folk som är helt blinda och som inte har någon användning av kontrasten.
FL: På resecentrum finns den nya typen av rulltrappor som ska vara energibesparande som startar
när man kommer fram till dem. Dessa nya rulltrappor är ganska besvärliga när man inte ser för det är
så att tidigare kunde man höra ljudet från rulltrappan för att höra vart man skulle gå. Man fick en
inbyggd ledfyr i och med att rulltrappan lät när den gick. Det inser man inte förrän man börjar gå i de
här att den ledfyren är borta. Om man ska de här rulltrapporna som bara går igång när man kommer
fram till dem då måste man ha något slags ledstråk så man vet vart man ska gå för att träffa
rulltrappan.
Man behöver ledstråk till allt möjligt. Man behöver ledstråk för att hitta dörrarna in i huset, man
behöver ledstråk för att hitta biljettautomater, man behöver ledstråk för att hitta rulltrappor. Till slut
blir det så mycket ledstråk att man faktiskt inte vet vilket man ska följa. Här saknas det en ordentlig
taktil standardisering. Man skulle kunna tänka sig att det fanns en standard som ger vägledning,
ledstråk som känns så här med käppen de leder till rulltrappor och hissar, ledstråk som känns på ett
annat sätt leder till något annat. Men det finns inte. Det finns standarder som säger vilka typer av
material som är lämpliga att göra ledstråk av och det är en handfull. Men det finns ingen standard
som säger vilka material som ska användas för vilka funktioner. Lite grann på plattor utomhus har
man börjat tala om sinusplattor som ska ha olika funktioner. Man ska kunna ha en viss slags plattor
som man ska följa rakt fram och en viss slags plattor för att vissa att det finns något som korsar. Det
är någon slags standard men de är heller inte så lätta att skilja med käppen.
Att röra sig själv som blind är målet. Med ledsagare kommer man naturligtvis vart man vill. Då
skulle man önska när man ska ut på perrongen - där skulle man önska att det gick att säga mer säkert
att nu ska jag till spår 5 och då skulle man vilja hitta ledstråk så man hamnar vid spår 5. Jag tror inte
att man kan ha ett material per spår men någon slags karta som visar att när man kommer innanför
dörren kommer du att korsa sex stycken linjer. Du tar tag i linjen som är till det spår du ska till och
sedan följer du den.
HR: Angående olika material på de taktila plattorna: Ett problem när Resecentrum byggdes var att
det var olika aktörer och var och en av dem hade sin egen standard. Jernhusen hade SJ-standard och
så var Uppsala kommun och Banverket inblandade.
FL: Var och en hade totalansvaret för en viss yta. Då får man det här märkliga att där den ena ligger
en viss typ av ledstråk lägger en annan något annat på en annan yta. Båda har tänkt men det hänger
inte ihop. Alla tre hade en hög ambition men helheten blev sämre.
MA: Vad anser ni om busstrafiken kring Resecentrum?
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FL: Det är ganska mycket som krävs när man ska åka buss när man inte ser. För det första finns det
ingen ledsagning. Gällande EU-direktiv från 2011 har Sverige valt att tolka som att det bara omfattar
tåg. Det finns knappar man kan trycka på för att få veta vilka bussar som går från en hållplats och hur
många minuter det är kvar till bussarna kommer. I Uppsala finns inga upprop som säger vilken buss
som kommer och det är ett problem.
HR: Om avgångsplatsen för en buss ändras ges ingen muntlig information om detta. Om man som
blind är van att ta sig till ett visst ställe och kommer det ingen buss där.
FL: Det är ett problem men händer inte så ofta. Det beror på att man har valt att inte ha en
fullständigt dynamisk allokering där en tavla beskriver den närmaste kvarten eller halvtimman. Det
skulle man kunna tänka sig. I vissa miljöer i världen har man det men inte här. Fortfarande ska man
hitta knappen, man ska veta var den sitter. Det finns ingen standard för det. Sedan är det fortfarande
ett problem: Om jag får veta att buss nummer fyra kommer om tre minuter är det fortfarande så att
den kan komma om två eller fyra minuter. Någon annan buss kan komma före. Det som krävs är att
bussen kör fram ordentligt och att det ropas ut vilken buss som kommer. Det görs inte i Uppsala.
Även om det är buss fyra som kommer kanske den stannar bakom någon annan och förväntar sig att
passagerarna ska gå dit och sedan åker bussen. Istället för att vänta tills den buss som står före har
åkt och köra fram och se om det fanns några kvar vid hållplatsen och som av olika skäl inte kunde gå
så långt t.ex. pga. tungt bagage, har svårt att gå eller inte hitta. Men det gör man inte så ofta.
HR: Bussen måste stanna vid busshållplatsen. Om buss nummer tre står framför och så kommer buss
nummer nio. Då rusar alla människor till buss nummer nio. Alla dörrarna öppnas och så står det en
stackars människa med vit käpp kvar där. Och så åker bussförararen.
FL: Sedan åker antingen trean eller nian eller så åker nian förbi.
HR: Ja, den svänger upp och kör förbi och kvar står det en blind eller synskadad person och undrar
när bussen kommer.
FL: Det är ganska vanligt. Det händer när det är så många olika busslinjer att det blir så tätt mellan
turerna att de hamnar inpå varandra.
HR: Det där tog vi upp vid en information för sjukresebussförare. Då diskuterade vi kravet på att man
stannar vid busshållplatsen. Busshållplatsen är ju byggd på ett speciellt sätt för att man ska kunna
hitta rätt. Dels är den förhöjd. Den är 18 cm istället för en trottoarkant som är 11 cm så att man ska
veta var hållplatsen finns. Det finns en sinusplatta. Där dörren ska stanna ligger en taktil platta.
FL: I praktiken tror jag inte att så många använder den plattan. I praktiken tror jag att man lyssnar på
hydraulljuden. Man ska undvika korsande trafikslag i ankomstzoner av säkerhetsskäl. Det handlar
inte bara om motorfordon kontra resten utan det finns en skala med övriga också. Jag är oskyddad
relativt en cyklist. Jag är också ganska oskyddad relativt Hans om han skulle komma i full fart med en
permobil. En person som har svårt att gå efter en stroke och blir stressad av mycket rörelse blir mera
oskyddad jämfört med en gångtrafikant som inte har några funktionshinder. En person som har
rullator och går långsamt eller som haft stroke och blir stressad av en rörig miljö, har svårt att gå och
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har dålig balans. De är ju mer oskyddade än en fotgängare som har full förmåga. Jag som inte ser är
mer oskyddad än en person som har fulla förmågor för jag ser inte att undvika. Det är viktigt att man
ser hela skalan. Men så ser det inte ut när man tittar på hur regleringar och sådant är skrivna. Då
handlar det om inuti fordon eller utanför fordon.
HR: Sedan finns en grupp som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykiska problem eller
kognitiva problem. Det stressar sig till sig för dem. Det gäller att ha överskådliga informationstavlor
som är begripliga och inte estetiskt vackra men obegripliga tavlor.
FL: Allting blir en komplex helhet. Varför springer folk? För att de har bråttom. Varför har de
bråttom? För att de är sent ute men det kan också vara så att det är tajta bytestider. En mindre
stressad miljö där det inte är så tajt gör att folk blir mer observanta på sin omgivning vilket hjälper
alla. Någonstans hänger allt det här ihop.
FL: Om vi tar trappan upp från Centralpassagen mot spår 8. Det finns riktlinjer i Plan- och bygglagen
som säger att det får inte vara mer än en 2,5 meter bred trappa utan ledstång. Det är mycket sådana
bestämmelser som man inte har följt alls i planeringen. Det gör att vissa människor måste gå i
trappan utan att ha något att hålla sig i. Trappan är så bred att några hamnar alltid mitt i. På kanterna
finns räcken men det finns inget räcket mitt i. För att följa Plan- och bygglagen skulle behövas
ytterligare ett par räcken i trappan.
HR: Trappan är estetiskt tilltalande men inte tillgänglig.
FL: Om man går där och bär sina väskor och halkar har man inga händer att ta emot sig med. Det är
en brant ramp bredvid där man kan leda en cykel. Den är för brant för att användas av rullstolsburna.
De är alltså alltid hänvisade att åka hiss. Det hade varit bättre med en mindre brant ramp, kanske lite
svängd, kanske lite längre så hade den kanske fungerat för personer med rullstol också. Och
barnvagn och cykel.
FL: Det där kan man lösa genom att ha svängningar i samband med vilplanet om utsträckningen är för
dålig. Det är mycket sådant där som jag tror inte har beaktats. Det är möjligt att den breda trappan
delvis skulle kunna byggas om till en ramp. En annan sak som inte är löst är att det lutar det neråt när
man har gått över bussgatan och går ner mot Centralpassagen. Men det finns också trappor som
kommer ner från sidan mot den lutande ytan. Det finns trappor som möter den lutande ytan.
HR: Det går trappor runt till Stationshuset. Man måste gå till gamla järnvägsstationens sida för att
undvika trapporna och komma i plan.
FL: Jag vet att folk har ramlat och slagit sig i trapporna. I och med att det lutar har man gjort trappan
så att den estetiskt förvinner in i underlaget. Problemet är att när du kommer och går och inte ser går
plötsligt ena foten nerför ett trappsteg och andra foten gör inte det därför att du har råkat gå precis
in i skarven. Det här är ett generellt problem när du har trappor som ska möta lutande ytor. Man
designar in trappan så att den flyter ihop med ytan där den är högre. Det här kommer att bli viktiga
problem vid de planerade passagerna under järnvägen vid S:t Olofgatan och Salagatan. Det är
ofrånkomligt att trappsteget ner till ytan kommer att bli högre på vissa kanter än på andra. Men man
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får aldrig låta dem gå helt upp i varandra. Man måste lämna ett par cm åtminstone av trappsteget så
att det finns någonting så att man känner var man är. Det som händer vid Resecentrum, även om det
inte riktigt är så det ser ut där – det handlar bara om 2-3 trappsteg – det är att det är tre trappsteg på
ena kanten och inget på andra kanten. Om man går i trappan kan man få en fot där det är trappsteg
och andra foten där det inte är trappsteg, eller ena foten där det är två trappsteg och den andra där
det är ett trappsteg. Då kan man ramla.
MA: Åter till EU-direktivet som man i Sverige har tolkat att ledsagning bara gäller för tåg.
FL: Bussbolagen behöver fortfarande inte erbjuda ledsagning. Det här gör att det blir svårt att byta.
Tidigare i Stockholm var det skillnad mellan tunnelbana och tåg. Nu har SL mycket tåg. Man har tur
att det är samma leverantör av tunnelbana och tåg så där löser det sig på det sättet. Tidigare har man
haft mycket överenskommelser. T ex har SJ-ledsagarna ledsagat synskadade till tunnelbanan. Man
menade att det inte kostade något extra för nästa gång är det någon från SL som hjälper till med
ledsagning till ett SJ-tåg. Det fick ta ut varandra på marginalen. Allt sådant togs bort pga alla
upphandlingar och olika utförare. Sedan är det klart att det är ett jätteproblem att de måste boka ett
dygn i förväg. Det är inget problem när man ringer och bokar en resa en månad i förväg när man ska
ut och resa 70 mil men när man pendlar i Mälardalen är det så att man spontant kan komma på att
man ska åka inom en timme eller två. Det är lite synd att direktivet fastslår en minimistandard för
vad som ska gälla så att folk inte ska hamna på obemannade stationer och inte få hjälp. Då säger man
att på små stationer måste man boka minst ett dygn i förväg. Men det här tenderar Sverige att tolka
minimistandarden som en minimi- och maximistandard och så upphandlar man inget mer för att
spara pengar och så måste alla ringa ett dygn i förväg.
HR: När det gäller övergångsställen där det är väldigt viktigt att man har en ordentlig markering. Ett
övergångsställe är uppdelat i två delar. Dels är det en del utan kant som kan användas för barnvagnar
och rullstolar, dels är det en del med en kant som en synskadad kan känna och därmed förstå att här
börjar gatan. Ett skräckexempel är korsningen Bäverns gränd-Kungsgatan i Uppsala där resecentrum
slutar och där posten låg tidigare. Övergångsstället ligger där bussarna kommer ut från Stadshusgatan. Den som står med en käpp här förväntar sig att övergångsstället är 90 grader mot kanten.
Istället är det en böjd del på den delen av övergångsstället som börjar vid resecentrum. Vi har påtalat
detta för kommunen som har sagt att man ska rätta till det här.
FL: Jag kallar det där för riktningskant, den som man ska rikta när man ska gå över. Den delen som är
kantfri den ligger ytterst i korsningen och sedan ligger riktningskanten innanför. När man följer en
gata kommer man längs med en trottoar. Då är tanken att när det börjar slutta nedåt då vet man att
man är på riktningskanten och då kan man stanna och vrida sig 90 grader och gå rätt över. Ofta går
man lite grann på sidan av övergångsstället vilket kan vara ett litet problem när det är en refug. Det
är för att man har tagit bort för mycket kant på hela övergångsstället. Det finns de som menar, vilket
jag håller helt med om, att det vore bättre att riktningskanten låg ytterst i korsningen och nedfasningen en bit in. Därför att när man kommer och går längs trottoar och ska svänga in – man ska inte
gå över – då är det bättre att uppehållet i kanten jag ska följa kommer under den sträckan jag ska gå
rakt än precis när jag ska svänga för då har jag ingenting att orientera efter. En tillgänglighetsplanerare på Uppsala kommun har sagt att hon skulle vilja pröva att lägga dem på det sättet. Så gör
man i USA. I Sverige följde man efter Stockholmsmodellen där de låg tvärtom och då har det blivit så.
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MA: Driver ni några särskilda frågor som är kopplade till era funktionshinder?
HR: Vi har inte så mycket diskussioner kring det. Mycket handlar om trottoarkanter eller
övergångsställen som är för smala. Delningen har blivit väldigt smala som ligger i markhöjd.
Förmågan att komma på buss. Busschaufförers ovilja att hjälpa till med rampen. Det finns
busschaufförer som säger att de kan inte använda rampen och de får inte göra det för de är inte
utbildade för att göra det. Det borde ingå i grundutbildningen att kunna ta ombord resenärer.
FL: Det kan vara problem med det här när det kommer en ny leverantör eller någon kanske har en
gammal fordonspark och man kanske inte har ställt krav på fordonsparken utan bara på andra saker.
MA: Hur skapar vi trafikmiljöer, t ex kring ett resecentrum, för fler barn, äldre och funktionshindrade
så att de vill och vågar resa mera med kollektiva färdmedel? Det finns många som avstår att resa.
FL: Det kan räcka med en krånglig biljettautomat och att de inte kan köpa biljetten i ett biljettkontor.
Det är guld värt att SJ träffat ett avtal med Pressbyrån.
MA: Hur ska man få flera funktionshindrade att resa mera? Kan det vara så idag att man avstår från
att resa med tåg och buss eller går ute i trafikmiljöerna för att man inte känner sig trygg?
FL: Det har precis kommit en SIFO-undersökning som vände sig till medlemmar i Synskadades
Riksförbund. Den säger att 30 procent av synskadade som avstod för att man känner sig otrygga att
röra sig i kollektivtrafiken. Det är en ganska hög siffra. 60 procent kände sig otrygga i kollektivtrafiken.
Ibland måste man välja det näst bästa för en stor grupp individer bara för att den bästa lösningen
ger alldeles för orimliga konsekvenser för en liten grupp. Ett bra exempel på det är forskningen som
säger att folk blir påkörda mer när det är ljus- och ljudövergångsställen än när det är blandad yta med
gångpassage. Det är sant att folk som har full syn och full rörlighet kanske är mer uppmärksamma när
det är deras egen ögonkontakt som ska föra dem framåt jämfört med när man trycker på en knapp
och litar på att alla andra ska stanna. Men för vår grupp är det precis tvärtom. För oss är det faktiskt
säkrare att korsa där det är ett reglerat övergångsställe för då är chansen lite större att någon följer
den regleringen och stannar. Vi har ju inte alternativet ögonkontakt så för oss är det antingen att
chansa: ”det låter som det är fritt” eller att chansa på att den här regleringen åtminstone följs av 90
procent. Då har jag sagt till trafikplanerarna att det här är ett bra exempel på där man kanske måste
välja den näst bästa lösningen för en stor grupp bara för att konsekvenserna inte ska bli alldeles
orimliga för en liten grupp. Svaret blir då: Så har vi inte tänkt, man ska väl alltid hjälpa den största
gruppen mest. Men det tycker inte jag. Jag tycker att man ska titta på det individuella lidandet.
Säkerhet ser olika ut för olika grupper. Det är också så att är jag trygg då har jag marginaler att klara
av lite osäkrare miljöer. På samma sätt som gör att ett gott självförtroende gör att man klarar sig
mer.
HR: Förhållandet mellan bilister och gångtrafikanter. En gångtrafikant som uppträder utanför
övergångsstället, bara någon halvmillimeter, är på något sätt ett lovligt byte. Så länge man håller sig
inom övergångsstället visas man viss respekt.
FL: Det är det man gör när man inte ser. Man går med fördel bredvid övergångsstället för där är det
rakare. Lägger man in den här lilla omvägen som jag pratar om då måsta man tala om
övergångszoner och bredda det lite. Men det är svårt att förändra attityder.
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HR: Jag tror att det är en fördel att ha en rullstol eller vit käpp. Det är ingen som vill köra på en blind.
Det är ingen merit att ha kört på en blind, det är ingen merit att ha kört på någon i rullstol. Där har vi
faktiskt en fördel.
FL: Du slipper de värsta attityderna, det tror jag. Men du är nog lika otrygg när du ska över. Är man
trygg har man också marginal att klara av lite oväntade och svårare situationer. Det är OK att det
finns en passage på två meter som jag är lite otrygg i om jag är trygg i de andra 20 metrarna när jag
går, hittar allting lätt. Man har marginaler, allt hänger ihop. Alla blandade trafikmiljöer är ganska
svåra för barn. Om man är lite medveten när man tränar sina barn så har man faktiskt använt mycket
av de saker som är bra tillgänglighet för att ge barnen bra regler och principer för hur de ska röra sig i
trafiken. Det här försvinner när reglerade övergångsställen tas bort, kanter tas bort, dålig markering
för cykelbanan på trottoaren. Det gäller inte längre att man kan lära barnen att de kan gå säkert på
trottoaren utan att bli påkörd.

80

Bilaga 7. Exempel på bra visuella kontraster för synskadade

Exempel på ledstråk som har en tydlig
visuell kontrast gentemot omgivande
markunderlag. (Bilden är från
Klostergatan i Uppsala och materialet är
järn).

Exempel på vit kontrastmarkering i
trappans översta sättsteg och det
nedersta plansteget. (Kontrastmarkeringen är däremot för smal i detta
fall). OBS! Vit markering syns i alla väder,
även när underlaget är blött och det är
dålig belysning.
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Nollvisionen 2.0 och trafiksäkerheten för oskyddade
trafikanter vid resecentras ankomstzoner

Utgångspunkten för arbetet med säker vägtrafik i Sverige är nollvisionen som riksdagen antog år
1997. Konceptet Nollvisionen 2.0 sätter fokus på ökad säker mobilitet för fotgängare och cyklister.
Nollvisionen 2.0 integrerar trafiksäkerhetsfrågorna i samhällsplaneringen, ökar fokus på de allvarliga
skadorna i tätortstrafiken och för samman trafiksäkerhetsagendan med hållbarhets- och
hälsoagendorna. Den här studien försöker tillämpa Nollvisionen 2.0 i syfte att främja trafiksäkerheten
vid resecentras ankomstzoner.
Vid de flesta resecentra som finns i Sverige har trafiksäkerhetsproblemen ankomstzonerna
minimerats genom att de oskyddade trafikanterna på ett effektivt sätt har separerats från bussar och
andra motorfordon. Vid vissa resecentra i Sverige tvingas emellertid oskyddade trafikanter att
passera gator och områden som trafikeras av bussar och andra motorfordon. Detta innebär en
förhöjd olycksrisk för cyklister och fotgängare.
Två enkätundersökningar genomfördes inom ramen för detta projekt. Den ena undersökningen
riktade sig till resenärer vid Resecentrum i Uppsala och den andra riktade sig till busschaufförer som
kör vid resecentrum. Undersökningarna visade att resenärer och busschaufförer i första hand
efterlyser ökad separation mellan bussar och oskyddade trafikanter. Båda enkätundersökningarna
visade att det finns en viss acceptans för att sänka hastigheten för busstrafiken.
En central slutsats i denna studie är att högsta tillåtna hastighet för motorfordon som trafikerar
gator och områden i resecentras ankomstområden som korsas av gående och cyklister bör sänkas till
15 km/tim. Denna hastighetsgräns har redan införts för busstrafiken vid Cityterminalen i Stockholm.
Bland de oskyddade trafikanterna som rör sig i stationsområdenas ankomstzoner finns tre
grupper som är särskilt utsatta ur trafiksäkerhetssynvinkel: barn, äldre och funktionshindrade. För
synskadade är två åtgärder särskilt viktiga i ankomstområdena: Tydligt markerade ledstråk och
ledsagning inte bara till och från tåg utan även till och från bussar.
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