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Förord 

 

Trivector Traffic har, på uppdrag av Edeva, utvärderat Actibump med avseende 
på dess effekter på fordonshastighet och förares väjningsbeteende gentemot 
oskyddade trafikanter. Kontaktpersoner på Edeva har varit David Eskilsson och 
Marcus Raninger. Uppdraget har genomförts under juli 2014 till juni 2016 och 
projektletts av tekn. dr. Annika Nilsson på Trivector Traffic. I arbetet har 
därutöver tekn.dr. Hanna Wennberg och civ. ing. Alexander Börefelt, Trivector 
Traffic, medverkat. Leif Franzén, Franzén Transport & Machine Consultation, 
har svarat för hastighets- och väjningsstudier.  

  

Göteborg, juni 2016 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
Trivector Traffic har, på uppdrag av Edeva, utvärderat Actibump som anlagts på 
Djurgårdsgatan vid övergångsstället i korsningen med Väbelgatan i Linköping. 
Actibump är ett aktivt dynamiskt farthinder som endast aktiveras för de fordon 
som överskriver hastighetsgränsen.  

Syftet är att utvärdera hur fordonsförares hastighet respektive väjningsbeteende 
förändras med införandet av Actibump.  

1.2 Upplägg och hypoteser 
Utvärdering har skett genom mätning före och efter det att Actibump anlagts. 
Utvärderingen har gjorts utifrån följande hypoteser:  

1. Medelhastighet och 85-percentilshastighet hos fria motorfordon är lägre 
med Actibump än utan, jämförelse mätning efter-före  

2. En högre andel av motorfordonsförare lämnar företräde åt korsande 
oskyddade trafikanter, jämförelse mätning efter-före  

Hypoteserna prövas genom data insamlad före och efter det att Actibump an-
läggs.  

1.3 Mätmetod 

Hastighetsmätning 
Hastighetsmätning gjordes av 200 fria motorfordon per tillfälle, 100 i vardera 
riktningen. Hastigheten mättes i ett snitt i övergångsställets framkant.  

Mätning gjordes på fria motorfordon, dvs. fordon som själva kan bestämma sin 
hastighet, vilket definieras som att de har 3-5 sekunder till framförvarande 
fordon. Fria fordons hastighet har nära samband till risk för kollisionsolycka 
mellan motorfordon och fotgängare. Medelhastigheten för fria fordon är normalt 
lite högre än vad den är för samtliga motorfordon eftersom även fordon som 
ligger i en kö då räknas med.  

Mätning gjordes under ”lågtrafik”, mellan kl. 08.45-10.15 och 13.45-15.30, 
eftersom det annars är svårt att fånga fria fordon. Uppgifter om typ av 
motorfordon, riktning/körfält noterades.  
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Väjningsstudier 
Väjningsstudier gjordes av fler än 100 interaktioner mellan fordonsförare och 
gående eller fordonsförare och cyklister som ska korsa gatan vid det aktuella 
övergångsstället. Interaktion definieras som situation när förare möter en eller 
flera oskyddade trafikanter som visar intention att korsa gatan vid övergångstället 
och som befinner sig vid trottoarkant eller refug. Det noterades om:  

 föraren stannar och ger företräde 
 föraren saktar ner och ger företräde 
 föraren saktar ner men släpper inte förbi 
 föraren fortsätter i samma fart och släpper inte förbi 
 föraren accelererar och släpper inte förbi 

Det noterades också om det var en gående eller en cyklist (eller båda) och ev. 
antal om fler än en. Studierna gjordes på morgon och eftermiddag när det var 
tillräckligt många korsande oskyddade trafikanter.  

1.4 Mätperiod och mätplatser 
Datainsamlingen har genomförts i jämförbara perioder före och efter anläggandet 
av Actibump, i september 2014 respektive juni 2016. Actibump installerades 
under hösten 2015. Hastighets- och väjningsbeteende studerades måndagen 1 
september 2014 respektive tisdagen 7 juni 2016.  

1.5 Plats för åtgärd 
Platsen där Actibump anlades är belägen på Djurgårdsgatan vid övergångsstället 
i korsningen med Väbelgatan. Gatan har ett körfält i vardera riktning och ÅDT 
på 13.500 fordon per dygn (år 2015). Gatan trafikeras med busstrafik var 20:e 
minut och är en utryckningsväg (för polis, ambulans och brandkår). Se foto i 
Figur 1-1. 

På platsen vid övergångstället är det är ett överskådligt gaturum med mittrefug 
mellan körriktningarna. Gång- och cykelflödet över övergångsstället är ca 100 
personer per morgontimme. Målpunkter som berör övergångsstället är en affär, 
olika bostadsområden och universitetssjukhuset. Längs ena sidan av gatan är det 
en gång- och cykelbana och på den andra sidan enbart gångbana. Cykelbanan 
korsar gatan bredvid övergångstället. 

Hastighetsbegränsningen är numera 40 km/h, men var före installationen av 
Actibump 50 km/h. Före installationen fanns också detektorer som visade 
blinkande lampor över övergångsställesskyltar när någon närmade sig och 
passerar övergångsstället. Efter anläggningen av Actibump är de blinkande 
lamporna inte i bruk, men armatur etc är inte nedmonterad, se Figur 1-2. Platsen 
har efter installationen av Actibump märkts ut med varningsskylt och särskild 
tilläggstavla, se Figur 1-3. 
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Figur 1-1 Foto på platsen före åtgärd. Foto i nordostlig riktning mot affären.  Foto: Leif Franzén. 

  

 
Figur 1-2 Foto på platsen efter åtgärd. Foto i nordlig riktning mot centrum.  Foto: Leif Franzén. 
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Figur 1-3 Foto på platsen efter åtgärd. Foto i sydvästlig riktning, från centrum.  Foto: Leif Franzén. 

1.6 Dataanalys 
Insamlad data från hastighetsmätning och väjningsstudier har analyserats och 
bearbetats i Excel och SPSS. Hypotesprövning har gjorts med signifikanstest.  

T-test har använts för signifikanstest av medelhastigheten, medan Chi2-test har 
använts för signifikanstest av andelen förare som lämnar företräder gentemot 
oskyddade trafikanter.    
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2. Resultat 

2.1 Hastighet 
Mellan före- och eftermätningen har det skett en statistiskt signifikant minskning 
av medelhastigheten, se Tabell 2-1. Skillnaden är totalt 10,6 km/h, och något 
mindre i sydvästlig riktning. Även hastighetsspridningen är något mindre efter 
anläggandet av Actibump.   

Tabell 2-1  Hastighet (km/h) före och efter anläggandet av Actibump samt skillnad. Sign. avser 
statistiskt signifikant skillnad på 95%-nivån. Observera att detta gäller fria fordons hastighet. 

 Hastighetsparametrar (km/h)   

 Antal  
mätningar 

Medel- 
hastighet 

Standard- 
avvikelse  

Skillnad efter-före Andel  
tung trafik 

 före efter före efter  före efter medelhastighet före efter 

Båda riktningarna 200 200 41,3 30,7  7,2 6,3 -10,6 (sign.) 5,5 % 3,5 % 

Mot sydväst, från 
centrum 

100 100 42,1 32,1  6,4 5,5 -10,0 (sign.) 5 % 4 % 

Mot nordost, mot 
centrum 

100 100 40,5 29,4  7,8 6,7 -11,1 (sign.) 6 % 3 % 

 

Även 85-percentilshastigheten har minskat. Sett till alla uppmätta fordon 
minskade 85-percentilshastigheten från 47,2 km/h till 37,0 km/h. I Figur 2-1 
nedan visas hastighetsprofil för mätningen före och efter. Hastigheterna har 
generellt förskjutits mot lägre nivåer. Andelen som överskred skyltad hastighet 
om 40 km/h var 6 % i eftermätningen. Vid föremätningen då hastighetsgränsen 
50 km/h rådde, var det 55% av fordonen som överskred hastigheten 40 km/h.  
Observera att detta gäller fria fordon. 

 
Figur 2-1 Antal fordon med olika hastighet i mätningen före och efter anläggandet av Actibump. 

Observera att detta gäller fria fordons hastighet. 
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2.2 Väjning 
Mellan före- och eftermätningen har det skett en statistiskt signifikant ökning av 
andelen förare som väjer gentemot oskyddade trafikanter, se Tabell 2-2. Andelen 
ökade med 10 procentenheter, från 72 % till 82 %, sett till fordon från båda 
riktningarna. Skillnaden, om man ser till bilförare från respektive riktning, till 
respektive från centrum (var för sig), är inte statistiskt signifikant, pga för litet 
antal interaktioner. Den största skillnaden tycks dock skett för interaktioner med 
bilförare från centrum.  

Andelen interaktioner som skedde med fotgängare var inte helt jämförbar i före- 
och eftersituationen. I föresituationen var det drygt 51 % av interaktionerna som 
skedde med fotgängare (övriga 49% skedde med cyklister), jämfört med 61 % 
efter anläggandet (övriga 39% skedde med cyklister). Därför analyseras också 
fordonsförares väjning gentemot fotgängare och cyklister var för sig. 
Fordonsförares väjning tycks ha blivit bättre gentemot cyklister jämfört med mot 
fotgängare, men mest för att de redan i föresituationen väjde i mycket hög grad 
mot fotgängare.  

Tabell 2-2  Andel förare som väjde mot oskyddade trafikanter före och efter anläggandet av Actibump 
samt skillnad. Sign. avser statistiskt signifikant skillnad på 95%-nivån.  

Riktning Antal  
mätningar 

Andel förare 
som lämnar 
företräde  

Skillnad efter-före i 
andel som lämnar 
företräde 

Andel 
interaktioner  
med fotgängare 

 före efter före efter   före efter 

Båda riktningarna 164 153 72% 82% 10 %-enheter (sign.) 51 % 61 % 

Mot sydväst, från 
centrum 

80 73 64% 78% 14 %-enheter (ej sign.) 53 % 60 % 

Mot nordost, mot 
centrum 

84 80 80% 86% 6 %-enheter (ej sign.) 49 % 63 % 

Båda riktningarna, 
mot fotgängare 

83 94 87 % 89 % 3 %-enheter (ej sign.)   

Båda riktningarna, 
mot cyklister 

81 59 57 % 71 % 14 %-enheter (ej sign.)   
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3. Slutsatser 

Utvärdering har skett genom mätning före och efter det att Actibump anlagts på 
Djurgårdsgatan i Linköping. Utvärderingen har gjorts utifrån följande hypoteser:  

1. Medelhastighet och 85-percentilshastighet hos fria motorfordon är lägre 
med Actibump än utan, jämförelse mätning efter-före  

2. En högre andel av motorfordonsförare lämnar företräde åt korsande 
oskyddade trafikanter, jämförelse mätning efter-före  

Resultaten visar att medelhastigheten och 85-percentilshastighet hos 
motorfordon har minskat och att en högre andel av motorfordonsförare lämnar 
företräde åt korsande oskyddade trafikanter.  

Medelhastigheten minskade med 11 km/h från drygt 41 km/h till knappt 31 km/h. 
Utöver att Actibump anlagts har hastighetsgränsen på sträckan ändrats från 50 
km/h till 40 km/h. En omskyltning av hastighetsgränsen har i sig en 
hastighetsänkande effekt. En tumregel är att en sänkning av hastighetsgränsen 
med 10 km/h ger en verklig hastighetsförändring på 2,5 km/h.1 
Motorfordonshastigheten har en direkt koppling till de förväntade 
trafiksäkerhetseffekterna (utfallet av personskadeolyckor). De minskade 
fordonshastigheterna innebär därför att trafiksäkerheten har höjts.  

Andelen fordonsförare som lämnade företräde åt oskyddade trafikanter vid 
övergångstället ökade med 10 procentenheter från 72 till 82 %. Gentemot 
fotgängare var andelen hög redan innan Actibump anlades (87%), och den största 
effekten har här blivit gentemot cyklister. Att motorfordonsförare lämnar 
företräde åt korsande oskyddade trafikanter i högre grad innebär en förbättrad 
tillgänglighet för oskyddade trafikanter.  

En utvärdering med samma metod har genomförts i Uppsala där Actibump 
anlades på Dag Hammarskjölds väg, som har ett körfält i ena riktningen och två 
körfält i den andra riktningen, ÅDT på ca 14.000-15.000 fordon per dygn och 
hastighetsbegränsningen 30 km/h under vardagar mellan kl. 7-18.2 Effekten i 
Uppsala på medelhastighet blev mindre (från 33 till 27,5 km/h) än i Linköping, 
medan effekten på väjning blev större (från 51 till 72 %). Utgångsläget i Uppsala 
var dock annorlunda. I situationen före anläggandet av Actibump väjde 51 % i 
Uppsala jämfört med 72 % i Linköping. Efter installationen av Actibump har 
situationen blivit mer likartad på de båda platserna där Actibump anlagts, med 
medelhastighet hos fria fordon kring 30 km/h och med mer än 70% av 
fordonsförare som väjer mot oskyddade trafikanter som ska korsa gatan. 

 
1 Åtgärdskatalog för säker trafik i tätort. Sveriges Kommuner och Landsting och Kommentus förlag, tredje 

utgåvan, 2009 
2 Utvärdering av Actibump i Uppsala. Effekter på hastighet, väjningsbeteende och buller. Trivector rapport 
2015:45  
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