Malmö stad

Fastighets- och gatukontoret

Version 2021-01-27

Trafiksignalreglerade
övergångsställen
-

ett kunskapsunderlag om förutsättningar vid planering samt dess effekter och
kostnader

ERIK NILSGART

FASTIGHETS- OCH
GATUKONTORET
August Palms plats 1
205 80 Malmö
Tel. 040-34 10 00
Org.nr. 212000-1124
fgk@malmo.se
www.malmo.se

1 (7)

Diarienummer:

Bakgrund och syfte
Tekniska nämnden beslutade för budgetskrivelse 2020 om framtagande av ett
kunskapsunderlag om trafiksignalreglerade övergångsställen. Uppdraget
definieras till att inbegripa friliggande övergångsställen med cykelpassage på
sträcka. Detta avgränsar innehållet och utgör underlag för kunskap och
förståelse för trafiksignalers möjligheter och utmaningar. Syftet är att underlaget
ska bidra till ökad kunskap kring olika aspekter gällande förutsättningar,
planering, effekter och kostnader av trafiksignalreglerade övergångsställen och
cykelpassager på sträcka.

Introduktion
Trafiksignaler är en vanligt förekommande typ av reglering. Beroende på
placering och utformning finns det både för- och nackdelar med denna
korsningstyp. Det finns flera aspekter att ta hänsyn till när denna typ av
trafiklösning övervägs. I detta kunskapsunderlag presenteras grundläggande
information om de viktigaste aspekterna.

Trafiksäkerhet
En vedertagen definition av trafiksäkerhet är effekten av de åtgärder som görs
för en säkrare trafik. Det är ett komplext område som sträcker sig över flera
insatsområden så som utformning, reglering, fordonsäkerhet och
trafikbeteende. Den enskilt viktigaste parametern som påverkar
trafiksäkerheten, att olyckor inträffar och konsekvenserna av dem, är
hastigheten för inblandade fordon eller trafikanter.
För trafiksignaler uppnås en ökad trafiksäkerhet om samtliga trafikanter
observerar trafiksignalerna, förstår deras innebörd och följer dem. En
trafiksignal som är felaktigt utformad eller placerad på fel plats kan i värsta fall
öka antalet olyckor och konsekvenserna av dem.
Vid påkörning av en oskyddad trafikant vid en trafiksignal på sträcka är det stor
risk att det görs i en relativt hög hastighet. Detta då trafiksignaler oftast inte
kombineras med hastighetsdämpande åtgärder. Konsekvenserna av en sådan
olycka är ofta betydligt allvarligare än en olycka i en obevakad passage med
hastighetsdämpande åtgärd.
I bild 1 beskrivs sambandet mellan risken för dödlig utgång och hastigheten ett
motorfordon håller vid en kollision med en fotgängare.
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Figur 1 Andel dödade vid olika hastigheter då en fotgängare blir påkört av ett motorfordon

Rödljuskörning
Rödljuskörning är dessvärre inte ovanligt. Hur stor andelen är varierar mellan
olika platser och typ av trafiksignal.
Vanligast är så kallad medveten rödljuskörning där föraren eller cyklisten
medvetet nyttjar säkerhetstiden precis efter att signalen slagit om till rött. Detta
med vetskapen om att konflikterande trafikström inte har grönt direkt. Denna
typ av körning leder oftast inte till några olyckor men urholkar i viss mån
respekten för trafiksignaler.
Omedveten rödljuskörning där föraren eller cyklisten av någon anledning inte
uppmärksammat att det är rött i trafiksignalen är ovanligare men riskerar att i
högre grad leda till allvarliga olyckor till följd av högre hastighet. Omedveten
rödljuskörning kan bero på olika faktorer som både har med trafiksignalens
utformning och tydlighet att göra men även förarens uppmärksamhet.

Trafiktrygghet
Trafiksignaler kan bidra till en ökad upplevd trygghet hos oskyddade
trafikanter. Trafiksignalen upplevs ofta som mindre komplex än andra
regleringsformer vilket bidrar till upplevd trygghet. Framför allt är det
grupperna barn, äldre och synskadade som påverkas av detta. I vissa fall kan en
ökad trafiktrygghet leda till minskad trafiksäkerhet, så kallad falsk trafiksäkerhet.
Barnperspektiv
Ett vanligt önskemål som dyker upp från allmänhet och skolpersonal är att
trafiksignaler ska sättas upp i anslutning till skolor. Syftet med detta uppges
oftast vara att öka trafiksäkerheten på barnens skolväg. Det är dock inte helt
klart att upprättandet av en trafiksignal får positiva trafiksäkerhetseffekter men
kan bidra till ökad trafiktrygghet.
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Barns beteende i trafiken är en viktig faktor att ta hänsyn till. Studier har visat
att yngre skolbarn förlitar sig i hög grad på trafiksignalerna och går när det är
grönt, detta utan att ta någon särskild hänsyn till trafiksituationen i sin helhet.
För barn kan förflyttningen ofta vara en lek och detta innebär att samma barn
kan vara en uppmärksam trafikant vid en tidpunkt men vid nästa tidpunkt vara
mindre uppmärksam.
En övertro hos fordonsföraren på att barn i alla lägen ska följa trafiksignalerna
kan därför få allvarliga konsekvenser. Äldre skolbarn har förmågan att göra
bedömningar utifrån den totala trafiksituationen när de ska korsa en gata eller
korsning. Detta innebär att äldre barn ibland kan gå mot rött ljus utan att det i
sak är ett trafiksäkerhetsproblem. Barn brukar anses trafikmogna vid 12 års
ålder.

Kapacitet och framkomlighet
Ett huvudsyfte med trafiksignaler är att organisera och fördela framkomlighet
för korsande trafikströmmar. En trafiksignal kan effektivt användas för att öka
framkomligheten för fordonstrafiken på platser där det finns stora flöden av
cyklister och fotgängare som korsar vägen. Detta kan bidra till att hindra en kö
från att byggas upp och skapa problem på andra platser. Skillnader i
trafikintensitet över dygnet gör att en trafiksignal kan säkerställa god
framkomlighet under rusningstid men riskerar att försämra framkomligheten
under resterande del av dygnet.
När det gäller fotgängares framkomlighet vid trafiksignalreglerade
övergångsställen gäller att en trafiksignal förlänger väntetiderna för fotgängare
jämfört med övergångsställe utan trafiksignal. Som fotgängare har man
företräde vid ett övergångsställe utan trafiksignal.
I en trafiksignal tillämpas säkerhetstid. Säkerhetstid är den tid mellan det att två
konflikterande trafikströmmar har grönt. Hur säkerhetstider ska beräknas är
styrt i Transportstyrelsens föreskrifter och kan inte frångås. Delegation för
tidssättning av trafiksignaler finns till de trafikplanerare på mobilitetsenheten
som arbetar med trafiksignaler. Säkerhetstiden påverkas bland annat av vägens
bredd och antal körfält samt om det finns en tillräckligt bred refug för
fotgängarna.
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Tillgänglighet
Trafiksignaler är på många sätt anpassade att fungera för personer med
funktionsvariationer och därmed olika tillgänglighetsbehov. Framför allt är
trafiksignaler uppskattade av synskadade trafikanter då de akustiska
trycknappslådorna hjälper till att skapa förståelse om när det är rött eller grönt
samt bidrar till orientering vid platsen.
Gröntiden för fotgängare i en trafiksignal är anpassad efter ett lågt gångtempo.
Denna anpassning inbegriper inte alla trafikanter, specifikt inte trafikanter som
av olika anledningar inte kan gå så snabbt. Vid avsaknad av refug, eller om den
refug som finns inte är tillräckligt bred, kan detta upplevas otryggt för den som
inte hinner över hela gatan i en omloppstid. På platser där det till exempel är
hög andel äldre kan gröntiden för fotgängare ökas något för att minska dessa
problem.

Detektering
Detektering är benämningen på hur ett trafiksignalsystem uppmärksammar
fordon eller trafikanter som närmar sig en signalreglerad korsning. Det finns
olika typer av detektorer och dessa kan delas upp i två huvudgrupper markdetektorer och ovan-mark-detektorer.
Markdetektorerna består i regel av induktiva slingor som fräses ned i asfalten
och känner av när en cykel eller annat fordon passerar. Ovan-markdetektorerna består av radar-, kamera-, värmekameradetektering.
Både en enklare typ av radar och induktiva slingor används frekvent för
detektering av cyklister i Malmö. Detektering av fotgängare är fortfarande
ovanligt. Detektering är ett område där det finns utvecklingspotential. Både
genom utökad användning av befintliga tekniker såväl som test av nya tekniker
med avancerad radarteknik eller olika typer av kameror, exempelvis
värmekameror.

Kostnader
Att uppföra ett trafiksignalreglerat övergångsställe med cykelpassage kostar
cirka 1 miljon kronor. Denna kostnad kan dock variera kraftigt beroende på de
lokala förutsättningarna och vilka funktioner som trafiksignalen ska ha.
Driftkostnaden är i snitt mellan 50 – 100 tkr. per år. Över en tioårsperiod
kostar en trafiksignal för fotgängare och cyklister cirka 1,5–2 miljoner kronor.
Exempel på investeringskostnader för andra lösningar vid gång och
cykelpassager:
 Malmögupp 200 – 400 tkr/körfält
 Busskudde 100 – 140 tkr/körfält
 Actibump cirka 370 tkr/körfält
Driftkostnaden för ovan nämnda åtgärder varierar. De två förstnämnda
lösningarna kostar cirka 10 tkr/år medan Actibump kostar betydligt mer.
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Sammanfattning
Fördelar med trafiksignalreglerade övergångsställen och cykelpassager på
sträcka:
 Förbättrar framkomlighet för bilar och bussar på gatan som prioriteras
 Kan bidra till minskad risk för olyckor, framförallt lindriga olyckor
 Kan bidra till ökad tillgängligt för synskadade
Nackdelar med trafiksignalreglerade övergångsställen och cykelpassager på
sträcka:
 Hög investerings- och driftkostnad jämfört med hastighetsdämpande åtgärder
 Kan öka risk för allvarliga olyckor, framförallt vid omedveten rödljuskörning
 Ibland onödiga väntetider för samtliga trafikslag utanför rusningstid
 Kan bidra till en falsk trafiksäkerhet för barns skolvägar
Ett trafiksignalreglerat övergångsställe med cykelpassage på sträcka kan på rätt
plats med rätt utformning bidra till en god trafikmiljö. Det är viktigt att inte ha
en övertro på trafiksignal som en trafiksäkerhetsåtgärd om inte
hastighetsdämpande åtgärder säkerställer en låg hastighet där konflikter kan
uppstå.
Trafiksignalreglering av övergångsställen med cykelpassage bör i huvudsak ses
som en framkomlighetsåtgärd där trafikströmmar och trafikslag kan ges olika
prioritet i förhållande till varandra. Vilka trafikantslag som vinner restid och
framkomlighet till följd av detta beror på alternativen samt vilka inställningar i
trafiksignalsystemet som görs avseende gröntider för olika trafikströmmar.
Kostnaden för en trafiksignal ska sättas i relation till syftet och nyttan när val av
åtgärd på en plats görs.
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