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1. BAKGRUND OCH SYFTE 
 

1.1. Bakgrund 
 

I Malmö finns det flertalet traditionella så kallade passiva fartinder i form av gupp. Dessa har 
under åren anpassats för att påverka busstrafiken i så liten utsträckning som möjligt. I den mån 
det går undviker vi dock att placera dem där stora busstrafikflöden går. Gupp kan också ha en 
negativ inverkan på utryckningsfordonens framkomlighet. Förutom störningar i trafikflödet 
skapas även extra utsläpp från fordon som bromsar in och accelererar till följd av farthindret. 
Med anledning av detta testas andra hastighetsdämpande åtgärder i Malmö. 

 
Som ett alternativ till passiva farthinder finns olika lösningar för att minska de negativa effekter 
som farthindret bidrar till. En ny lösning som implementerats i olika delar av Sverige använder 
en dynamisk platta som sjunker ner några centimeter under markplan då ett fordon som har för 
hög fart närmar sig. Metoden har utvecklats av företaget Edava AB i Linköping och farthindret 
har namnet Actibump. 

 
I en fallstudie ha tre gator i Malmö försetts med de nya aktiva farthindren (Actibump) och 
effekterna av dessa ska utvärderas. Förhopningen är att åtgärden kommer att skapa en säkrare 
trafikmiljö genom sänkta hastigheter samtidigt som trafikflödet inte påverkas nämnvärt. 

 
 

1.2. Syfte 
 

Syftet är att utvärdera hur fordonsförares hastighet respektive väjningsbeteende förändras efter 
införandet av Actibump. Även bullernivåerna och vibrationerna före och efter införandet av 
Actibump mäts på en av platserna (centralt belägna Mariedalsvägen). Rapporten syftar även till 
att ta fram riktlinjer och rekommendationer för om, och i så fall i vilka trafiksituationer, Malmö 
stad fortsatt kan implementera aktiva farthinder. 
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2. BESKRIVNING AV PROJEKTET OCH PLATSERNA 
 

Under våren 2016 påbörjades ett test av farthindret Actibump på tre olika platser i Malmö. 
Gemensamt för platserna är att samtliga är skolvägar där många barn rör sig och korsar vägen. I 
övrigt skiljer sig platserna åt på en rad punkter. På Mariedalsvägen är hastighetsgränsen 40 km/h, 
det är en centralt belägen gata med bebyggelse tätt utmed gatan. Per Albin Hanssons väg ligger 
inte lika centralt och där är hastigheten 30 km/h. Här finns det även en signalreglering som är 
inställd på rött ljus. Då en bilist som håller hastighetsbegränsningen närmar sig signalen slår den 
om till grönt. Galgebacksvägen ligger i utkanten av Oxie. Vägen har hastighetsgräns 60 km/h, 
men på en sträcka före och efter Actibump har hastigheten sänkts till 40 km/h. Här finns det en 
signalreglering av traditionellt slag där gående och cyklande får grönt efter att de anmält sig. 

 
 

Figur 1. Actibump på tre olika platser i Malmö. 
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2.1. Platsbeskrivningar 
 

2.1.1. Mariedalsvägen 
 

Figur 2. Mariedalsvägen – Kronborgsvägen. 
 

Mariedalsvägen fungerar som en viktig länk mellan Limhamn och Inre ringvägen och den 
trafikeras av stadsbusslinje 8 (var 7-8 minut i högtrafik). Hastighetsbegränsningen är 40 km/h 
och årsdygnstrafiken (år 2015) var 17400. Cyklister hänvisas till cykling i gatan eftersom gatan 
saknar cykelbana. 

 
Vid korsningen Mariedalsvägen/Kronborgsvägen fanns innan införandet av Actibump ett icke 
säkrat övergångsställe vid korsningens södra refug. Passagen används av barn och unga som tar 
sig till och från Dammfriskolan som ligger i anslutning till Randersvägen strax väster om 
korsningen. 

 
Actibump har placerats i vardera riktningen. I norrgående riktning ligger det strax innan 
övergångsstället som har en klack och avsmalning till ett körfält. I södergående riktning ligger 
farthindret ca 30 meter innan övergångsstället. Platsen har försetts med vägmärken som varnar 
för farthinder. Det finns gott om plats för cyklisterna mellan Actibump och sidokantstenen. 
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Mariedalsvägen. 

  
Mariedalsvägen mot söder. 
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Mariedalsvägen mot norr. 

 
I samband med att Actibump installerades förlängdes mittremsorna vid passagerna, se bild 
nedan. 

 

Figur 3. Mariedalsvägen. Rött visar mittrefugerna som förlängts. Blått visar Actibump. 
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2.1.2. Per Albin Hanssons väg 
 

Figur 4. Per Albin Hanssons väg – Velandergatan 
 

Per Albin Hanssons väg ligger utanför centrum och går genom villaområden. Utanför 
Kulladalsskolan finns ett signalreglerat övergångsställe som används av oskyddade trafikanter för 
att korsa gatan. Signalerna är utrustade med radar som regleras automatiskt när fordon närmar 
sig övergångsstället. I utgångsläget är signalen röd för biltrafik, och ändras till grönt när fordon 
närmar sig och håller hastighet under 30 km/h. När det är grönt för fordon tar det en liten stund 
innan signalerna slår om till rött och fotgängare eller cyklister får grönt. Hastigheten är 30 km/h 
vid passagen och ca 500 meter före och efter passagen. Gatan trafikeras av stadsbusslinje 7 (var 
10 minut i högtrafik). Förutom buss trafikeras även vägen av en större andel tyngre trafik i 
förhållande till vägens standard. Årsdygnstrafiken (år 2009) var 4000. Cyklister hänvisas till 
cykling i gatan eftersom gatan saknar cykelbana. Det var från början trångt för cyklister när de 
skulle passera mellan Actibump och sidokantstenen i ena riktningen. Kantstenen flyttades då för 
att ge cyklisterna tillräckligt med plats. Actibump har placerats i vardera riktningen strax innan ett 
övergångsställe utanför Kulladalsskolan där ett stort antal elever passerar. Här är det ett körfält i 
varje riktning. Platsen har försetts med vägmärken som varnar för farthinder. 
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Per Albin Hanssons väg – Velandergatan mot söder före och efter åtgärd. 

 
 

2.1.3. Galgebacksvägen / Emil Göranssons väg 
 

Figur 5. Galgebacksvägen – Emil Göranssons väg 
 

Galgebacksvägen ligger i utkanten av Oxie. Vägen har hastighetsgräns 60 km/h, men på en 
sträcka före och efter Actibump har hastigheten sänkts till 40 km/h. Det finns ingen bebyggelse i 
närheten av platsen där Actibump installerats. År 2012 var årsdygnstrafiken 5200. Det en 
signalreglering av traditionellt slag där gående och cyklande får grönt efter att de anmält sig. 
Passagen är en skolväg som används av barn. På grund av att passagen används av skolbarn och 
att det tidigare var 60 km/h här, har platsen valts ut för denna typ av test av Actibump samt att 
hastigheten sänkts till 40 km/h på en sträcka. Inga bussar i linjetrafik trafikerar här. 
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Galgebacksvägen. 
 
 
3. ANALYS OCH UTVÄRDERING 

 
Före och efter installation av de nya farthindren gjordes mätningar i syfte att studera 
väjningsbeteende, hastigheter, buller och vibrationer. 

 
3.1. Mariedalsvägen 

 
 

3.1.1. Väjningsstudie 
 

Vid korsningen Mariedalsvägen/Kronborgsvägen har det gjorts beteendestudier före och efter 
införandet av Actibump (i november 2015 och 2016). Resultatet visar att andelen bilister som 
väjer för gående var 75% innan införandet och 82% efter införandet. 

 
 

3.1.2. Hastighetsmätning 
 

Hastighetsmätningar har genomförts under ett antal år på Mariedalsvägen, se bild nedan. 
Mätningarna gjordes av 240 fria fordon per tillfälle, 120 i vardera riktningen. Fria fordon innebär 
fordon som själv kan bestämma sin hastighet och de har 3-5 sekunder till framförvarande 
fordon. 
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Rött visar – då det var fyra körfält på Mariedalsvägen och skyltad hastighet 50 km/h. 85- 
percentilen var då 57,3 km/h. 
Blått visar – då det var två körfält och skyltad hastighet 50 km/h. 85-percentilen var då 54 km/h. 
Gult visar - då det var två körfält och skyltad hastighet 40 km/h. 85-percentilen var då 49 km/h. 
Detta var innan införandet av Actibump. 
Grönt visar - då det var två körfält och skyltad hastighet 40 km/h. 85-percentilen var då 38 
km/h. Detta var efter införandet av Actibump. 

 
Resultatet visar att införandet av Actibump har bidragit till att minska hastigheterna och ligger nu 
strax under skyltad hastighet. Actibump har ställts in så att luckan går ned då bilisterna kör över 
42 km/h. 

 
3.1.3. Buller- och vibrationsmätning 

 
Vibrationsmätningar har gjorts före och efter införandet av Actibump. Mätningarna har gjorts 
vid fasad, cirka 8 meter ifrån farthindret. Resultatet visar att vi klarar gränsvärdet som ligger 
under så kallad måttlig störning. Gränsvärdena för måttlig störning är 0,4-1,0 mm/s. 
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Topparna i rutan har analyserats och jämförts med tillhörande ljudfiler under 
mätperioden. Merparten av dessa maxnivåer för vibrationerna beror på att farthindret 
har aktiverats, dvs farthindret fäller ner luckan och fordon kör över ett ”gupp”. De 
högsta nivåerna ligger kring 0,035 mm/s. 

 
 

Buller mätning före. 
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Bullermätning efter. 

 
 

Flertalet maxnivåer inom de röda rutorna kommer från förbipasserande, tutande bilar, 
utryckningsfordon samt enstaka mopeder. Utvärdering har inriktats på tidsperioden och nivåerna 
som är utanför de röda rutorna. 

 
Samtliga redovisade perioder har lägre ekvivalenta ljudnivåer efter att Actibump har installerats 
med undantag av morgonperioden. En tydlig trend i lägre ljudnivåer efter åtgärd är dock synlig. 

 
Resultatet av vibrations- och bullermätningarna visar att det faktiskt blir bättre efter införandet 
av Actibump. Detta beror troligen på att medelastigheten sjunker och att även topphastigheterna 
sjunker. 

 
 

3.1.4. Olycksstatistik 
 

Tio års olyckor har analyserats före införandet av Actibump (2006-2015). Totalt inträffade fem 
olyckor i korsningen. Av dem var två kollisioner mellan cyklist och bilist, dessa var lindriga. En 
olycka var mellan motorcyklist och bilist, denna var måttlig. En lindrig olycka inträffade mellan 
fotgängare och bilist och en lindrig olycka var mellan två bilister. 

 
Ett antal år efter ombyggnaden kan olycksbilden studeras igen. 

 
 
3.2. Per Albin Hanssons väg 
 

3.2.1. Beteendestudie innan införandet av Actibump 
 

På Per Albin Hanssons väg har det endast gjorts en beteendestudie bland fotgängarna som ska ta 
sig över i signalregleringen innan införandet av Actibump. Detta eftersom korsningen är just 
signalreglerad och att Actibump inte påverkar de gåendes beteende utan endast bilisternas 
hastigheter. 

 
Under beteendestudien på Per Albins Hanssons väg mättes hur många av de oskyddade 
trafikanterna som utnyttjade det existerande signalreglerade övergångsstället. Särskilt fokus låg på 
att studera hur barn och ungdomar använde sig av övergången till och från skolan. Mätningarna 
gjordes 9 november och 10 december 2015. 
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Övergångsstället vid Velandergatan är signalreglerad och det är därför inte möjligt att mäta 
väjningsbeteende bland bilister. Regleringsmässigt ska fordon endast stanna vid rött ljus, då 
fotgängare och cyklister har grönt. Under observationerna på Per Albin Hanssons väg skedde 
inga avsteg från reglering, dvs. alla fotgängare som signalerade för att få grönt ljus, fick företräde 
gentemot motorfordon. Av de 100 passager som skedde av oskyddade trafikanter, valde 75 % att 
signalera och vänta för grön signal, medan resterande 25 % valde att passera övergångsstället 
med röd signal. Barn och unga valde i större utsträckning att signalera och vänta på grön signal 
(87 %). Många elever hade följe till skolan av vuxna, medan enstaka barn kom gåendes själva 
eller i grupp med andra barn. Trots trafiksignalen väljer många oskyddade trafikanter att passera 
vägen vid korsningens södra del. Detta dels då bussens hållplats ligger på denna sida om 
korsningen och den närmaste vägen till skolan. Många passager utanför övergångsställets område 
skedde också med cyklister. 

 
Resultatet visar att hela 25% av fotgängarna går mot rött. Detta visar på vikten av att bilisterna 
som har grönt i signalen verkligen håller hastighetsgränsen som är 30 km/h. 

 
 

3.2.2. Hastighetsmätning 
Hastigheterna mättes inte före åtgärden eftersom det är en signalreglering på platsen. 
Eftermätningarna kunde vi få tack vare att Actibump loggar hastigheterna på platsen. 

 
Hastighetsmätningen efter införandet av Actibump visar att 85-percentilen ligger på 33 km/h i 
södergående riktning och på 27 km/h i norrgående riktning. Actibump har ställts in så att luckan 
går ned då bilisterna kör över 32 km/h. 

 
 
 

Hastigheter i södergående riktning 
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Hastigheter i norrgående riktning 

 
 

3.2.3. Olycksstatistik 
 

Tio års olyckor har analyserats före införandet av Actibump (2006-2015). Totalt inträffade fyra 
olyckor i korsningen. Av dem var två kollisioner mellan mopedist och bilist, dessa var lindriga. 
Två olyckor var mellan bilist och cyklist, den ena var måttlig och den andra var lindrig. 

 
Ett antal år efter ombyggnaden kan olycksbilden studeras igen. 

 
3.3. Galgebacksvägen 

 
 

3.3.1. Beteendestudie innan införandet av Actibump 
 

Passagen över Galgebacksvägen vid Emil Göranssons väg är signalreglerad med samma funktion 
som vid Per Albin Hanssons väg. På grund av mindre aktivitet av oskyddade trafikanter som 
korsar övergångsstället, fanns det inte anledning att mäta hur många som använder sig av 
signalen för att få grönt ljus vid passagen. 

 
 

3.3.2. Hastighetsmätning 
Hastigheterna mättes inte före åtgärden eftersom det är en signalreglering på platsen. 
Eftermätningarna kunde vi få tack vare att Actibump loggar hastigheterna på platsen. 

 
Hastighetsmätningen efter införandet av Actibump visar att 85-percentilen ligger på 38 km/h i 
västlig riktning och på 41 km/h i östlig riktning. Actibump har ställts in så att luckan går ned då 
bilisterna kör över 42 km/h. 
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Hastigheter i västlig riktning. 

 

Hastigheter i östlig riktning. 
 
 

3.3.3. Olycksstatistik 
 

Tio års olyckor har analyserats före införandet av Actibump (2006-2015). Det har endast 
inträffat en olycka av lindrigt slag, mellan två bilister. 

 
Ett antal år efter ombyggnaden kan olycksbilden studeras igen. 

 
 

3.4. Tidigare utredningar/litteraturstudie 
 

Trivector (Rapport 2015:45) har undersökt och utvärderat installationen av Actibump vid Dag 
Hammarskjölds väg i Uppsala. Efter åtgärden sjönk medelhastigheten från 33 km/h till 27,5 
km/h. 85-percentilen sjönk också från 40 km/h till 32 km/h. Andel som överskred skyltad 
hastighet 30 km/h före åtgärden var 75 %, jämfört med 21 % efter åtgärden. 

 
Undersökningen pekar också på att det skett en statistiskt signifikant ökning av andel 
motorfordon som väjer för oskyddade trafikanter vid övergångsstället där farthindret 
installerades. Andelen ökade från 51 % till 72 %. Även den ekvivalenta bullernivån sjönk efter 
åtgärden. Dock ökade vibrationsnivåerna något men inte i sådan omfattning att det skulle ha 
nämnvärd påverkan på omkringliggande fastigheter. 
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4. KOSTNADER 
 

4.1. Investeringskostnad 
 

Att införa Actibump på en gata med ett körfält i varje riktning, det vill säga två aktiva farthinder, 
kostar i dagsläget ca 800 000 kr om det endast behövs mindre justeringar i gatumiljön. 
Kostanden avser även montering av Actibump. Endast materialkostnaden för två Actibump är 
460 000 kr. I en del fall behövs det dock större ingrep i nuvarande trafikmiljö och det blir då 
naturligtvis dyrare. 

 
 

4.2. Driftkostnad 
 

Den årliga driftkostnaden ligger på ca 40 000 kr per plats. Dessutom tillkommer elkostnader som 
ligger på ca 1 000-2 500 kr per plats och år. 

 
 
5. SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 

 
5.1. Rekommendationer 

 
Eftersom vi har placerat Actibump i tre så pass olika miljöer har vi fått god kännedom om hur 
åtgärden fungerar på olika platser och vad man ska tänka på när det gäller fysisk utformning. 
Detta har gett oss bra underlag till vidare arbete med denna typ av åtgärd. 

 
Ett beteende hos bilisterna som vi uppmärksammat i våra fältstudier är att minst hälften av de 
som kört för fort vid detekteringen sedan sänkt sin hastighet innan de passerat Actibump. 
Luckan har då gått upp igen till normalläge. Vi har också noterat att det verkar som att ju mer 
vana bilisterna blir vid denna typ av farthinder, det vill säga har kört här ett antal gånger, ju mer 
sänker de hastigheterna för att undvika att luckan fälls ner över huvudet taget. Då slipper de 
denna kraftiga inbromsning för att luckan ska fällas upp innan den passeras. 

 
Reaktionerna från allmänheten har övervägande varit positiva. Detta har visat sig både i 
massmedia och i de kundärenden som vi tar emot. I kundärendena har även en hel del önskemål 
om Actibump på andra platser inkommit. I början av försöket fick vi per telefon förklara för en 
del malmöbor hur Actibump fungerar och vilka hastigheter som systemet är inställt på (det vill 
säga 42 och 32 km/h på de olika platserna). Vi har upplevt att de som vi pratat med varit nöjda 
med våra förklaringar och förtydliganden. 

 
Det är viktigt att cyklisterna har gott om utrymme mellan Actibump och sidokantstenen 
eftersom en fortkörande bilist kan göra så att luckan fälls ner precis då en cyklist ska passera. 
Detta är extra viktigt då gatan saknar cykelbana. 

 
När det gäller Per Albin Hanssons väg tror vi att det skulle vara möjligt att ta bort 
signalregleringen och enbart ha kvar Actibump eftersom 85-percentilen ligger på 33 och 27 
km/h i de båda riktningarna. Detta kräver dock fortsatta studier till exempel att signalregleringen 
stängs av under en period. Det kan dock vara problematiskt att ta bort redan befintlig 
signalreglering eftersom malmöborna vant sig vid och uppskattar denna typ av åtgärd. 



© Dokumentmall Gatukontoret  

 

5.1.1. Passager 
 

Hastigheten (85-percentilen) ska vara 30 km/h på en passage som klassas som trafiksäker. Detta 
uppnås till exempel i form av ett gupp, trots att den skyltade hastigheten exempelvis är 40 km/h. 
Om Actibump ska användas vid en säker passage måste hastigheten skyltas 30 km/h på en 
sträcka innan passagen men man bör vara medveten om att detta kan ge en otydlighet eftersom 
det blir många olika hastighetsgränser i staden. 

 
På vissa passager kan hastigheter på 40 km/h vara acceptabelt. Exempel på detta kan vara 
sträckor med många passager efter varandra där vissa är mer prioriterade och har 30 km/h 
skyltat eller genom traditionella farthinder. 

 
På platser där många barn passerar krävs det ytterligare trafiksäkerhetsåtgärder utöver Actibump 
så som till exempel sidoförskjutning samt skyltad hastighet 30 km/h. Ett traditionellt farthinder 
är dock att föredra på dessa platser. Detta får studeras i detalj för varje enskild plats. 

 
 

5.1.2. Cykeltrafik 
 

Det är viktigt att det från början skapas tillräckligt utrymme för cyklister att passera vid sidan av 
Actibump. Avståndet från luckans kant till trottoarkanten bör vara minst 1,0 meter. För att 
tydliggöra för cyklisterna har vi även valt att måla en cykelsymbol och en kantlinje precis innan 
farthindret passeras. Se bild nedan. Det bästa ur cyklisternas situation är docka att ha en separat 
cykelbana längs med gatan. 

 
På cykelöverfarter krävs det att hastigheten skyltas till 30 km/h om Actibump införs här. 

 

Före och efter att cykelsymbol och linje målats. Mariedalsvägen. 
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Före och efter att cykelsymbol och linje målats och kantsten flyttats. Per Albin Hanssons väg. 

 
 
 
 

5.1.3. Utformning 
 

Olika trafikmiljö kräver olika mått och placering av Actibump. Nedanstående bilder visar 
exempel på mått och placeringar som är viktiga att följa vid införandet av Actibump. 
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5.1.4. Kollektivtrafik och utryckningsfordon 
 

I Malmö finns det flertalet traditionella så kallade passiva fartinder i form av gupp. Dessa har 
under åren anpassats för att påverka busstrafiken i så liten utsträckning som möjligt. I den mån 
det går undviker vi dock att placera dem där stora busstrafikflöden går. Gupp kan också ha en 
negativ inverkan på utryckningsfordonens framkomlighet. Förutom störningar i trafikflödet 
skapas även extra utsläpp från fordon som bromsar in och accelererar till följd av farthindret. 

 
Studier har gjorts på bussarnas framkomlighet och komfort efter införandet av Actibump. När 
bussen håller rätt hastighet så märks det knappt att Actibump passeras. När luckan är nedfälld 
smäller det till i bussen och det skumpar till en aning. Busschauffören tyckte att det var 
obehagligt att passera då luckan var nere. 

 
Likaså utryckningsfordon får en bättre framkomlighet och komfort med Actibump jämfört med 
traditionella farthinder. 

 
 

5.2. Slutsats 
 

Sammanfattningsvis har testerna av Actibump visat på positiva effekter på hastighetsefterlevnad 
och väjningsbeteende. Konsekvenser för närmiljön i form av buller och vibrationer är små eller 
till och med bättre än vid ett traditionellt farthinder. Denna tes bör dock utredas vidare. För 
busstrafik och ambulanstransporter/-utryckning innebär Actibump stora komfort- och 
framkomlighetsvinster samt minskat slitage på fordon och en skonsammare arbetsmiljö för 
förare. Ett fast gupp är dock säkrare då hastigheterna tvingas ner på ett mer effektivt sätt. Även 
kostnadsmässigt är Actibump dyrare att bygga och drifta än ett fast gupp. Därför bör platser där 
Actibump väljs framför traditionella farthinder/gupp väljas med omsorg och prioriteras till stråk 
med mycket busstrafik. Vid platser där mycket barn passerar kan ett fast gupp vara att föredra 
alternativt att Actibump kombineras med andra insatser. 


