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Förord 
 

 Hagfors kommun diskuteras olika projekt med syfte att göra gatorna i 
kommunens tätbebyggda områden trafiksäkrare, miljövänligare och 

samtidigt mer trivsamma och vackra. Detta kan bland annat aktualiseras 
när gatukontoret river upp en gatusträcka i samband med ett lednings-
projekt eller ett genomgripande underhållsarbete. 

 denna analys beskrivs trafiksituationen i kommunen för bilister, 
gående och cyklister med hänsyn till trafiksäkerhet. Den visar var i 

tätorten det finns motstridiga vilkor och föreslår åtgärder som begränsar 
dessa konflikter. Analysen riktar sig främst till kommunens beslutsfattare, 
trafikplanerare och samhällsplanerare samt till de handläggare inom 
kommunen som har ansvar för trafik- och samhällsplanering. Analysen 
bör också vara av intresse för kommunens intresseorganisationer. 

okumentet ”Trafiknätsanalys i Hagfors kommun” är ett lokalt 
planeringsdokument i Hagfors kommun och bygger på handboken 

”Lugna gatan!”, en planeringsprocess för säkrare, miljövänligare och 
vackrare tätortsgator. 

rbetet med analysen har bedrivits av en arbetsgrupp bestående av 
Oliver Eiderbrant och Anna Sjörs från Hagfors kommun samt 

Stefan Lenberg från Vägverket Konsult i Karlstad.  
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Begreppsförklaring 
Blandtrafiknät, blandtrafikgator: De delar av gatunätet som används av 
både biltrafik och olika slag av gång- och cykeltrafik. Även gator med 
avskilda GC-banor (gång- och cykelbanor), som i huvudsak löper längs 
bilkörbanorna, ingår i blandtrafiknätet. 

Dimensionerande timtrafik (Dh): Antalet fordon som passerar en länk 
under den timma som valts som utgångspunkt för den trafiktekniska 
dimensioneringen. Används för alla trafikslag. 

Framkomlighet: Beskriver tidsförbrukning för förflyttning i trafiknäten 
som gående, cyklist, eller bilförare. Tidsförbrukningen beror i sin tur av 
förflyttningens längd och hastighet. Längden beror i sin tur på trafiknätets 
utformning medan hastigheten beror på länkarnas utformning. Vid för-
flyttning på befintliga nät är längden i regel given. Hastigheten blir då 
avgörande för framkomligheten. Framkomligheten för gående och 
särskilt för funktionshindrade påverkas i hög grad av fördröjningar vid 
passager och av passagens detaljutformning. 

Funktionsindelning: Indelning av ett trafikslags trafiknät i nätdelar med 
enhetliga anspråk på framkomlighet och säkerhet. 

Gatunät: Den sammanhängande struktur av gator som är tillgängliga för 
allmän trafik inom en stad. På delar av gatunätet kan finnas förbud mot 
vissa trafikslag, t ex gång- och cykeltrafik eller förbud mot fordon av viss 
storlek, tyngd etc. Enligt definitionen kan även så kallade kvartersgator 
ingå i det som här kallas gatunät. 

Gångpassage, cykelpassage: En plats på en gatusträcka där gående 
respektive cyklister korsar gatan för att de finner det naturligt eller för att 
de styrs mot platsen med fysiska medel (räcken etc.). I begreppet passage 
innefattas inte någon särskild utformning, utrustning eller reglering. En 
gångpassage måste alltså inte vara ett övergångsställe med vita linjer eller 
dylikt. 

Kvalitetsanspråk: Önskade egenskaper hos det trafiksystem som be-
skrivs i trafiknätsanalysens målsättningen. Denna analys behandlar 
kvalitetsanspråken på trafiksäkerhet och framkomlighet. I de fall 
kvaliteter kan graderas eller mätas anges kvalitetsnivån med färgkoden 
grön-gul-röd. 

Länk: Del av en gata mellan två anslutande gator. 

Trafiknät: Den sammanhängande struktur av förbindelser som används 
av ett trafikslag. I analysen behandlas gångnät, cykelnät, bilnät, bussnät 
och utryckningsnät. 

Tillgänglighet: Anger hur enkelt olika slag av trafikanter kan nå tätortens 
olika målpunkter t.ex. arbetsplatser, affärer, skolor, idrottsplatser samt 
övriga utbud och aktiviteter. Tillgängligheten beror bland annat av restid 
(inklusive väntetider), reskostnader, komfort, och tillförlitlighet. 
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Sammanfattning 

Syfte och mål  
Trafiknätsanalysen beskriver hur trafiknäten i staden kan utformas för att 
bättre klara sina respektive uppgifter. Syftet med trafiknätsanalysen är att 
få fram ett underlag för att starta en process inom kommunen. Denna 
process bör leda till att framtida trafiksäkerhetsåtgärder och trafik-
planering i trafiknäten sker med strävan mot Nollvisionen, det vill säga 
noll dödade och svårt skadade i trafiken. 

Anspråk/funktionsindelning 
Bilnät  

Biltrafikens anspråk på framkomlighet har bedömts utifrån dagens 
biltrafiknät och delats upp i den enskilda trafikantens anspråk på hastig-
het och den samlade trafikens anspråk på kapacitet. 

Bussnät  

Hagfors och Ekshärad har inte någon specifik lokaltrafik. Den relativt 
blygsamma busstrafik på tätorternas gator som förekommer sköts av läns-
trafiken (Värmlandstrafik).  

Utryckningsnät 

Brandkårens och ambulansens inställelsetider till olika målpunkter är 
beroende av vilken hastighet bilarna kan färdas med. Framkomligheten i 
korsningarna längs vägen är också av stor betydelse. Primära utryck-
ningsvägar bör därför prioriteras högt. 

Cykelnät  

Ett väl fungerande cykelnät är bra ur miljö- och hälsosynpunkt. 

Gång- och cykelpassager  

Gåendes och cyklisters anspråk att korsa biltrafiknätets gatulänkar med 
god säkerhet och framkomlighet redovisas uppdelat på: 

• ”Spritt längs hela gatan.”  
Det vill säga att gångare och cyklister vill kunna gå över gatan var 
som helst – inte bara på anordnande gångpassager. 

• ”Punktvis i gång- och cykelpassager”. 
Det vill säga att gångare och cyklister kan tänka sig att korsa gatan 
endast på anordnade gång- och cykelpassager. 
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Bedömning av kvaliteter i befintligt trafiknät 
För att beskriva hur väl olika anspråk är tillgodosedda i dagens trafiknät 
har de olika trafikanternas anspråk bedömts enligt en tregradig färgskala. 
Kvalitetsnivåerna för olika sträckor och korsningar anges med: 

• god kvalitet – grön 

• mindre god kvalitet – gul 

• låg kvalitet - röd 

Kvalitetsbedömningarna i analysen omfattar trafiksäkerhet och fram-
komlighet. 

Trafiksäkerhet och trygghet  

Forskare har studerat samband mellan krockvåld och risken för att bli 
dödad eller allvarligt skadad i en trafikolycka. Man har funnit att hastig-
heten inte bör vara högre än 30 km/h där gående och cyklister har anspråk 
att korsa gatan. Hastigheten bör inte heller vara högre än 50 km/h där det 
finns risk att en personbil blir påkörd från sidan. I nätanalysen är 
kvalitetsbedömningen av trafiksäkerheten baserad på hur väl dessa krav 
är tillgodosedda. 

Framkomlighet  

Tätorternas gatunät bör utformas, dimensioneras och regleras så att 
gående, cyklister och bilister så enkelt som möjligt får tillgång till stadens 
olika delar. I analysen är kvalitetsbedömningar av framkomlighet för 
fordonstrafik baserade på förhållanden under rusningstrafik (dimensione-
rande timma). Under mindre trafikerade timmar kan kvaliteten vara 
betydligt bättre än vad som redovisas. 

Miljöskydd 

Trafikens emissioner bör begränsas och gatubyggandet bör anpassas så de 
mål om som riksdagen har antagit kan uppnås. 

Olycksstatistik 

Som en kontroll av kvalitetsbedömningen av gående och cyklisters säker-
het har en jämförelse med inträffade gång- och cykelolyckor gjorts. 
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Förslag till förändring 
Nätförändringar  

För att finna de mest fördelaktiga alternativen har trafikantslagens 
intressen vägts mot varandra. I vissa fall är dock motsättningarna i hastig-
hetsanspråk mellan olika trafikantslag så stora att det är omöjligt att 
uppnå en god standard för alla. För att komma till rätta med detta 
problem kan man förändra något av näten. Förändringar i ett trafiknät kan 
göras genom att befintliga gators funktion förändras och genom att bygga 
ut nya länkar i nätet. 

Hastighetsklassificering  

De ovan beskrivna nätförändringarna löser troligtvis inte alla nätproblem. 
Det kommer att kvarstå konflikter, särskilt i huvudnätet. För dessa före-
slås den hastighetsklass som ger en optimal avvägning mellan trafik-
slagens olika anspråk – 30 km/h. Lokalgatunätet har därför delats in i så 
kallade 30-områden vilka omsluts av huvudnätet. 

Förbättrat cykelnät 

När biltrafiknätet är hastighetsklassificerat kan man föreslå åtgärder för 
cykelnätet. Utmed de sträckor i huvudnätet som är hastighetsklassi-
ficerade till 50 eller 70 km/h bör separerade gång- och cykelbanor 
byggas. 

Effekter 
Bilister 

Den genomsnittliga hastigheten för bilarna kommer, med föreslagen 
hastighetsklassificering, att förändras. De korta resorna kommer troligtvis 
att ta något längre tid, då hastigheten på vissa länkar kommer att sänkas. 
Denna förlängning av restiden kan, i tätorter av Hagfors och Ekshärads 
storlek, anses vara försumbar. 

Kollektivtrafik 

Då kollektivtrafik endast förekommer i blygsam utsträckning, kommer 
den inte att påverkas nämnvärt av de förändringar i trafiknätet som före-
slås. 

Cyklister 

Ett förbättrat cykelnät ger högre trafiksäkerhet och bättre framkomlighet 
för cyklisterna. Detta kan i sin tur leda till ett ökat antal cyklande. Båda 
dessa faktorer är positiva för folkhälsan. Då inga övergripande om-
byggnader av gatunätet gjorts under de senaste 15 åren är cyklisternas 
anspråk delvis hämtade ur ”Förslag till cykelledsplan för Hagfors 
kommun” från 1986. 
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Gående 

Att säkerställa hastigheten 30 km/h vid gångpassager innebär att säker-
heten och tryggheten förbättras, framförallt för barn, äldre och rörelse-
hindrade. Dessutom ökas framkomligheten för dessa grupper. 

Antalet skadade 

Antalet olyckor med personskador i tätorten kan minskas om förslagen i 
trafiknätsanalysen blir verklighet. 

Miljö 

Ett bättre utbyggt cykelnät får förhoppningsvis som följd att fler väljer 
cykeln istället för bilen, vilket ger mindre utsläpp och buller. 
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1.  Inledning 

1.1  Inriktning och omfattning 
I oktober 1997 antog riksdagen propositionen ”Nollvisionen och det 
trafiksäkra samhället”. Därmed har trafiksäkerheten fått ökad tyngd bland 
övriga planeringsmål. Nollvisionens grundpelare har utvecklats till 
användbara principer i reformprogrammet ”Säkrare trafikmiljö i tätort”, 
mars 1997. I augusti 1998 gavs ”Lugna gatan”! ut. ”Lugna gatan!” är en 
handbok och processbeskrivning som ger underlag för hur blandtrafik-
gator inom en tätort bör vara utformade för att svara mot ”Nollvisionens” 
krav. Handboken ”Lugna gatan”! har tagits fram för att ersätta TRÅD och 
för att komplettera ARGUS tills det finns nya versioner eller ersättare till 
dessa skrifter. 

Analysen inriktas på blandtrafikgatorna där oskyddade trafikanter och 
biltrafik blandas. Som underlag till trafiknätsanalysen har alltså framför-
allt ”Lugna gatan”! använts. 

1.2  Trafiksäkerhetsproblemets omfattning 
I Hagfors och Ekshärad inträffar varje år ett antal trafikolyckor av varie-
rande svårighetsgrad. Antalet polisanmälda personskadeolyckor uppgår 
till omkring 8 stycken per år. Det faktiska antalet olyckor är med all 
sannolikhet högre eftersom ett antal olyckor aldrig rapporteras till 
polisen. 

I tabellen nedan kan man se hur många polisrapporterade olyckor av olika 
slag (exkl. viltolyckor) som har inträffat under åren 1994 – 1998.  

Trafikantslag Gående Cyklister/moped Övriga trafikanter 

Antal skadade 

(Hagfors/Ekshärad) 
9 (6/3) 13(10/3) 18 (18/-) 

 

Kollision mellan bilar samt olika typer av singelolyckor är de vanligaste 
olyckstyperna. Olyckor mellan fordon och oskyddade trafikanter bör dock 
ses som det allvarligaste trafiksäkerhetsproblemet inom en tätort, då 
denna olyckstyp ofta leder till svåra personskador. 

1.3  Syfte 
Trafiknätsanalysen ska beskriva hur trafiknäten i staden kan utformas för 
att bättre klara sina respektive uppgifter. Syftet med trafiknätsanalysen är 
att ta fram ett underlag för att starta en process inom kommunen som 
leder fram till att framtida trafiksäkerhetsåtgärder och trafikplanering i 
trafiknäten sker med utgångspunkt från Nollvisionen. 
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Trafiknäten ska främja:  

• Dagens anspråk på trafiksäkerhet och trygghet. 

• Olika trafikantkategoriers behov av tillgänglighet och framkomlighet 
på rimlig nivå. 

• Önskemålen om att bevara och återskapa historiskt eller stadsbilds-
mässigt värdefulla gatumiljöer samt försköna stadens gaturum och ge 
dem identitet och karaktär. 

• Att ovan angivna kvalitetskrav tillgodoses i lösningar som är 
kostnadseffektiva, långsiktligt hållbara och innebär god resurshus-
hållning. 

1.4  Mål 
• Skapa en trafikmiljö i vår kommun som ger största möjliga trygghet 

att vistas i trafiken. 

• Sträva mot Nollvisionens mål om noll döda och svårt skadade i 
trafiken. Särskilt ska riskerna för barn, äldre och funktionshindrade 
minskas. Vår målsättning är att minska antalet skador/olyckor som 
sker i tätorterna med 25 % till 2010. 

• Fortsätta den förnyelsen av befintliga blandtrafikgator som påbörjats 
och därigenom öka trafiksäkerheten för barn, äldre och funktions-
hindrade. Centrumgatorna i Hagfors och genomfart Ekshärad ska 
göras trivsammare, mer attraktiva för gående och cyklister och ge 
trygghet i trafiken. Därigenom kan centrumområdet utvecklas och bli 
mer levande.   

• Framkomlighet och trafiksäkerhet på huvudnätet för biltrafiken ska 
ökas genom strategiskt placerade rondeller. Barn, äldre och funktions-
hindrade ska kunna passera huvudnätet säkert och bekvämt.  

• Med välkomnande och vackra infarter kan man förhöja Hagfors och 
Ekshärads charm. 

 

1.5  Metod 
I trafiknätsanalysen studeras i huvudsak kvalitetsanspråken trafiksäkerhet 
och framkomlighet. Det är dessa två kvaliteter som har den största 
betydelsen för nätens utformning och funktionsindelning. Andra 
kvalitetsanspråk som orienterbarhet, tydlighet och estetik kan i huvudsak 
tillgodoses genom detaljutformning och gestaltning av gaturummen och 
påverkar därför inte trafiknätsanalysen. 
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Planeringssteget uppdelas i följande moment: 

• Anspråk/funktionsindelning  
Redovisar varje trafikslags teoretiska och ohämmade anspråk av gatu-
rummet vad gäller trafiksäkerhet och framkomlighet. Information har 
bl.a. samlats in via en enkät till olika intressegrupper. 

• Bedömning av kvaliteter i nuvarande trafiknät 
Visar var och hur mycket nuvarande gatunät skiljer sig från anspråken 
och påvisar var förbättringar bör göras. 

• Förslag till förändring 
Visar förslag till: 
- justering av funktionsindelning för varje trafikslag. 
- justeringar och kompletteringar av huvudnät och lokalnät. 

• Kontroll 
Förslagen kontrolleras mot befintliga program och planer samt mot 
planeringsvillkoren. En kontroll mot tidigare trafikolyckor görs 
också. 

2.  Anspråk/funktionsindelning 
Trafiknätsanalysen har huvudsakligen utförts på de befintliga blandtrafik-
gatorna i Hagfors och Ekshärad. Vart och ett av trafiknäten har indelats i 
funktionsklasser enligt de principer som anges i nedanstående scheman 
för respektive trafikslag. Här redovisas varje trafikslags teoretiska och 
ohämmade anspråk vad gäller trafiksäkerhet och framkomlighet. 
Ordningsföljden ger inte uttryck för någon prioritering mellan trafik-
slagens anspråk. 

2.1  Bilnät 
Biltrafikanternas anspråk på framkomlighet bedöms utifrån dagens bil-
trafiknät. Anspråken på framkomlighet delas upp i två delar, den enskilda 
trafikantens anspråk på hastighet samt den samlade trafikens anspråk på 
kapacitet. För att beskriva biltrafikens hastighetsanspråk har biltrafik-
nätets gator och vägar delats upp efter den primära funktionen på respek-
tive länk. Funktionen på länken avgör sedan vilket hastighetsanspråk 
bilisterna har. Hastighetsanspråken är satta utifrån ett samhälls-
ekonomiskt perspektiv där alltför låga hastigheter innebär stora 
kostnader. Dimensionerande trafikflöden är avgörande vid kapacitets-
kontrollen. Som underlag för anspråksbedömningar har dagens gatu-
funktion och trafikmängder från en trafikräkning 1999 använts. 
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Funktionsindelning 

Nättyp Länktyp Huvudsaklig trafikuppgift 

Huvudnät Genomfart eller infart Biltrafik genom, eller till en 
tätort. 

Huvudgata (övriga 
länkar i huvudnätet) 

Biltrafik mellan tätortens 
olika områden. 

Lokalnät Lokalgata (länk i 
lokalnätet) 

Biltrafik inom ett område. 

Längsta körsträcka mellan en start/målpunkt inne i ett område och närmaste 
anslutning till huvudnätet bör inte överskrida 400 m. 

 

Hastighetsanspråk 

Länktyp Färdhastighet 

Genomfart eller infart 70 km/h eller mer 

Huvudgata (övriga länkar i huvud-
nätet) 

50 km/h 

Lokalgata (länk i lokalnätet) 30 km/h eller gångfart 

Under bilresans första respektive sista 100 m inom ett område kan 
hastighetsanspråket begränsas till gångfart. 

 

Trafiksäkerhetsanspråk 

Trafikmiljön ska vara utformad på ett sådant sätt att sannolikheten för en 
olycka är låg. 

Trafikmiljön ska vara utformad på ett sådant sätt att konsekvensen vid en 
olycka inte blir allvarlig. 

 

Kapacitetsanspråk 

Dagens trafikflöden och de tillskott som beräknas uppstå när nu kända ut-
byggnadsprogram har genomförts. 
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Hagfors
Bilnätets funktionsindelning
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2.2  Bussnät 
Hagfors och Ekshärad har inte någon traditionell lokaltrafik utan gatunätet 
trafikeras av länstrafikens busslinjer. Dessa linjer kör enbart på delar av bil-
trafikens huvudnät. Det finns fem busslinjer som leder till mål utanför 
kommunen. Dessutom finns fyra busslinjer som förbinder Hagfors tätort med 
mål inom kommunen. Två linjer förbinder Ekshärad med mål förutom Hagfors 
tätort. 
 
Busstrafiken är till stor del anpassad till skolornas tider. Det är därför viktigt att 
hållplatserna anpassas för resande till och från skolorna. 
 
Under 1998 påbörjades en upprustning av Hagfors station till nytt resecentrum 
för busstrafiken. Det nya resecentrummet kan komma att påverka busstrafikens 
stäckning genom Hagfors tätort. 
 

Funktionsindelning 

Nättyp Huvudsaklig trafikuppgift 

Länsbussnät Trafikerar nät till skolor och tätortens centrala delar. 
Bussarna kör vid tider som i de flesta fall är behovs-
relaterade till resmålen. 

 

Hastighetsanspråk 

Länktyp Färdhastighet mellan hållplatser 

Alla länkar 30 km/h (inkl. stopp mellan hållplatser). 

 

Kapacitetsanspråk 

Antalet bussar är så få att anspråken väl uppfylls. 
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2.3  Utryckningsnät 
Utryckningsvägarna är viktiga i trafiknätsanalysen. 

Räddningstjänstens inställelsetider till olika målpunkter är bland annat 
beroende av vilken hastighet utryckningsfordonen färdas i. Framkomlig-
heten i korsningarna längs vägen är också av stor betydelse. Primära ut-
ryckningsvägar bör därför ges hög prioritet vid hastighetsklassificeringen 
av biltrafiknätet. 

För ambulanstransporter finns både ett hastighetsanspråk och ett anspråk 
på en jämn och rak väg för att inte utsätta patienter för onödigt lidande. I 
trafiknätsanalysen redovisas därför de primära ambulansvägarna till och 
från akutmottagning. 

Både brandkår och ambulans har i första hand behov av att hålla en jämn 
fart. Att tvingas stanna helt är ofta värre än att ha än konstant lägre 
hastighet på en länk. 

Polisens behov av att färdas snabbt är mer svårdefinierat och följer inte 
specifika vägar på samma sätt som brandkår och ambulans. I analysen 
redovisas därför inte några vägar för polisutryckningar. 

 

Funktionsindelning 

Nättyp Omfattning och huvudsaklig trafikuppgift 

Primär utryckningsväg Omfattar större vägar till och från brandstation 
och sjukhus samt större vägar som ofta används 
vid brådskande transporter. Detta är i princip 
biltrafikens huvudnät med tillägg för infarter till 
vårdhem och akutmottagning. 

Sekundär utryckningsväg Omfattar vägar som kan användas som 
alternativ till de primära utryckningsvägarna  
t. ex. då framkomligheten på de primära ut-
ryckningsvägarna är nedsatt. 

 

Hastighetsanspråk 

Länktyp Färdhastighet 

Primär utryckningsväg 50 km/h  

Sekundär utryckningsväg 30 km/h  

 

 



 20

N

Hagfors
Utryckningstrafikens anspråk

Brandkår
Ambulans

Biltrafikens huvudnät

Brandstation

Sjukhus



 21

Ekshärad
Utryckningstrafikens anspråk

N

Brandstation

Läkarmottagning

Brandkår
Ambulans

Biltrafikens huvudnät

 



 22

2.4  Cykelnät 
Ett väl fungerande cykelnät är bra både ur miljö- och hälsosynpunkt. Ett 
ökat cyklande kan dock innebära en risk för att antalet cykelolyckor ökar. 
Det är därför viktigt att det nya cykelnätet utformas på ett trafiksäkert 
sätt. 

Cykelnätet kan delas upp efter funktion i två delar. Ett övergripande nät 
och ett lokalt nät. Det övergripande nätet utgör stommen i cykelnätet på 
samma sätt som huvudgatorna utgör stommen i biltrafiknätet.  

För båda funktionsklasserna gäller följande: 

• I första hand eftersträvas separata cykellänkar som är gena, inte för 
kuperade och som har få fördröjande passager. De skall alltså anses 
ha bättre framkomlighet än närliggande gator, där cykeltrafiken inte 
är separerad från biltrafiken. 

• I andra hand utnyttjas lågtrafikerade blandtrafikgator där högsta 
tillåtna hastighet är 30 km/h eller gångfart. 

 

Analysen utgår från dokumentet ”Förslag till cykelledsplan för Hagfors 
kommun” 1986. Det nät som där behandlas är inte uppdelat på över-
gripande- och lokalt nät. Hagfors och Ekshärads storlek gör att man bör 
kunna titta på hela cykelnätet. Analysen visar vilka anspråk på 
separeringsform cykelnätet har. Vissa förändringar gentemot cykelleds-
planen har gjorts.  

I analysen har separeringsformen cykelfält, endast avskilt med målad 
linje, inte använts då den ökade säkerheten jämfört med blandtrafik inte 
anses betydande. 

 

Anspråk vid korsning av billänk 

Bilhastighet högst 30 km/h vid cykelpassage i plan. 

Planskildhet där bilhastigheten är större än 30 km/h. 

Där cykeltrafikanter har anspråk att korsa bilnätet har oftast gående också 
det. Cykeltrafikanternas anspråk att korsa bilnätet redovisas därför ihop 
med gåendes anspråk att korsa bilnätet i nästa avsnitt. 



 23

è

è
è

è

è

è

N

Hagfors
Cykelnätets funktionsindelning

Skolaè
Biltrafikens huvudnät
Övergripande cykelnät

23 



 24

Ekshärad
Cykelnätets funktionsindelning

è

N

Skolaè
Biltrafikens huvudnät
Övergripande cykelnät

 



 25

2.5  Gång- och cykelpassager 
Gångtrafikens färdhastighet längs gångnätens länkar är given inom de 
gränser som sätts av individens prestationsförmåga. Med anledning av 
detta förutsätts att själva utformningen av en passage inte innebär någon 
begränsning för någon kategori av gångtrafikanter. Det finns därför ingen 
anledning att, som underlag för nätanalysen, indela gångnätet i funktions-
klasser med skilda anspråk på färdhastighet längs länkarna som i de före-
gående fallen. Däremot är det viktigt att redovisa gåendes anspråk att 
korsa biltrafiknätets länkar med god säkerhet och framkomlighet. 

 

Anspråk på gång- och cykelpassager att korsa biltra fiknätet 

Målpunkter i länkens omgivning Anspråk 

Målpunkter finns på båda sidor av 
länken. 

Gående och cyklister ska kunna 
korsa biltrafiklänken var som helst. 

Målpunkterna finns samlade till vissa 
lägen längs länken. 

Gående och cyklister ska kunna 
korsa biltrafiklänken på bestämda 
gång- och cykelpassager. 

Målpunkter saknas längs länken eller 
finns samlade på ena sidan länken. 

Gående och cyklister har inga an-
språk att korsa biltrafiklänken. 

 

Anspråk på bilhastighet vid korsning av billänk 

Gång- och cykeltrafikens 
korsningsanspråk 

Biltrafikens hastighet 

Korsa biltrafiklänken var som helst. Högst 30 km/h utmed länken. 

Korsa biltrafiklänken på bestämda 
gång- och cykelpassager. 

Högst 30 km/h vid gångpassager. 

Gångpassage som används av 
funktionshindrade. 

Gångfart. 
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3.  Bedömning av kvaliteter 

3.1  Definition av kvaliteter 
Som underlag för de förslag som redovisas i analysen har kvaliteten på de 
nuvarande trafiknäten bedömts. Kvalitetsbedömning ger ett neutralt 
beslutsunderlag som sedan kan utgöra grund för förslag till förändring. 

Kvalitetsbedömningarna i trafiknätsanalysen omfattar i första hand trafik-
säkerhet och genomförs i samma ordningsföljd som anspråken för trafik-
näten i föregående kapitel. 

Korsningars trafiksäkerhet och framkomlighet kan påverkas av nät-
åtgärder som förändrar trafikbelastningen, men beror främst på princip-
utformning och regleringsform. Kvalitetsbedömningar av korsningar ut-
förs därför inte i trafiknätsanalysen. 

3.1.1  Trafiksäkerhet och trygghet 

Risken att dödas eller skadas allvarligt i trafiken ska fortlöpande minskas. 
Människor bör kunna röra sig inom staden utan att störas av biltrafiken. 
Särskilt gäller att barn, äldre och funktionshindrade bör kunna promenera 
tryggt och säkert mellan bostaden och sina vanligaste målpunkter. Ett 
samspel mellan de olika trafikslagen är vad som eftersträvas. 

3.1.2  Framkomlighet 

Stadens gator bör utformas, dimensioneras och regleras så att gående, 
cyklister, busstrafikanter och bilister med lätthet kan få tillgång till 
stadens utbud. Barn, äldre och funktionshindrade ska vara dimens-
ionerande. 

Där anspråken på framkomlighet för trafikslagen står i konflikt med 
varandra prioriteras framkomlighet för gående, cyklister, busstrafikanter 
och utryckningsfordon före biltrafikanterna. 

3.1.3  Miljöskydd 

Trafikens emissioner bör begränsas och gatubyggandet bör anpassas, så 
att de mål som Riksdagen antagit (proposition 1996/97:53 och 
1997/98:56) kan uppnås. De mål som berörs är: 

• År 2000 ska halterna av koloxid, kväveoxid, svaveloxid, sot och 
partiklar underskrida de riktvärden som utarbetats av Naturvårds-
verket. 

• I befintlig miljö bör åtgärder vidas under perioden fram till år 2007 så 
att utomhusbullret vid fasad inte överstiger 65 dB (A). 

En stor emissionsmätning av bl.a. stoft, bensen och kväveoxider planeras 
till våren 2000 i samband med utbyggnaden av fjärrvärmen i Hagfors och 
eventuellt även i Ekshärad. 
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3.1.4  Kvalitetsnivåer 

För att beskriva hur väl olika anspråk är tillgodosedda i dagens trafiknät 
har de olika trafikanternas anspråk bedömts efter en tregradig skala. 
Kvalitetsnivåerna för olika sträckor och korsningar anges med en färgkod 
grön-gul-röd. Grön färgkod står för god kvalitet. Innebörden av gul 
respektive röd färgkod redovisas i anslutning till respektive bedömnings-
mall då den skiljer sig åt för de olika kvalitetsområden och trafikslag. 

 

Färgkod Kvalitetsnivå Hur väl tillgodo-
ses anspråket? 

Kommentar 

Grön God Helt Godtas alltid 

Gul Mindre god Delvis Kan godtas en begränsad tid 
eller kan godtas om andra 
väsentliga kvaliteter eller 
kostnader vinns. 

Röd Låg Inte alls Kan inte godtas eller kan 
godtas en viss begränsad tid. 
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3.2  Bilnät 
Färdhastigheten på länkarna har bedömts utifrån hastighetsmätningar på 
vissa länkar och i anslutning till det bedömningar utifrån skyltad 
hastighet på övriga länkar. Enstaka punktvisa hastighetsnedsättningar i 
huvudätet ger ingen kvalitetssänkning. 

 

Kvalitetsnivå vid angiven färdhastighet vid hastigh et som överskrids 
av 10% av bilisterna (km/h hela dygnet) 

Länktyp <25 km/h 25-40 km/h 40-60 km/h >60 km/h 

Genomfart/Infart - röd gul grön 

Huvudgata röd gul grön grön 

Lokalgata grön grön grön - 

 
• Streck anger en hastighetsnivå som normalt inte förkommer på länk-

typen. 

• Gult betyder mindre god framkomlighet för biltrafiken, men kan god-
tas om den ger högre kvalitet för gåendes och cyklisters trafiksäkerhet 
eller mindre trafikbuller. 

• Rött betyder låg framkomlighet för biltrafiken, men kan godtas under 
begränsad tid, om den ger högre kvalitet för gående och cyklister. 

Kartorna på nästkommande sidor visar hur god framkomlighet nuvarande 
bilnät har. 
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3.3  Bussnät 
Kvalitet på busstrafikens färdhastighet är satt utifrån en bedömd hastig-
het. Busshastigheten avser färdhastighet inklusive acceleration och 
retardation men exklusive hållplatsstopp.  

Busstrafikens framkomlighet bedöms enligt tabellen nedan. 

 

Kvalitetsnivå vid angiven färdhastighet (km/h vid D h) 

 <20 km/h 20-30 km/h >30km/h 

Länkar i bussnätet röd gul grön 

 
• Gult betyder mindre god framkomlighet för busstrafik, men kan god-

tas om den ger högre kvalitet för gåendes och cyklisters trafik-
säkerhet. 

• Rött betyder låg framkomlighet för busstrafiken som inte kan godtas. 

Kartorna på nästkommande sidor visar kvaliteten på det befintliga buss-
nätets framkomlighet. 
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3.4  Utryckningsnät 
Utryckningstrafiken har höga krav på framkomlighet. Även under 
rusningstrafik bör dessa fordon ha en god framkomlighet på de primära 
utryckningsvägarna. 

Hastigheten har bedömts utifrån den hastighet som mer än 50% av 
fordonen håller sig under. 

Utryckningstrafikens framkomlighet bedöms enligt tabeller nedan. 

 

Kvalitetsnivå vid angiven färdhastighet 

Länktyp <30 km/h 30-40 km/h >40 km/h 

Länk i utryckningsnätet röd gul grön 

Övriga gator och körbara ytor grön grön grön 

 

• Gult betyder mindre god framkomlighet för utryckningstrafik, men 
kan godtas om den ger högre kvalitet för gåendes och cyklisters 
trafiksäkerhet. 

• Rött betyder låg framkomlighet som inte kan godtas. 

Kartorna på nästkommande sidor visar kvalitetsbedömning av ut-
ryckningstrafikens framkomlighet. 
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3.5  Cykelnät 
Kriterierna i tabellen nedan avser bedömning av kvaliteten på cyklister-
nas trafiksäkerhet. Trafiksäkerheten på nätet beaktas utifrån vuxna 
cyklisters trafikförmåga. Blandtrafik på gator med högre färdhastighet än 
30 km/h på biltrafiken är inte att beakta som god kvalitet med avseende 
på cyklisters trafiksäkerhet. 

 

Kvalitetsnivå på cykelnätet med avseende på säkerhe t 

Länktyp Oseparerad 
cykeltrafik 

Cykelfält Separerat 
cykelbana 

Cykelnät på infart/genomfart röd röd grön 

Cykelnät på huvudnät  röd gul grön 

Cykelnät på lokalgata gul gul grön 

Helt friliggande gång- och cykelväg - - grön 

 

För god kvalitet vad gäller kontinuitet och framkomlighet skall de mest 
trafikerade cykellänkarna vara separerade från biltrafiken. Cykelfält 
bedöms ge en god kvalitet med avseende på kontinuitet och fram-
komlighet men är ur trafiksäkerhetssynvinkel en mycket tveksam lösning. 

Kartorna på nästkommande sidor visar vilken kvalitet nuvarande cykelnät 
har. 
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3.6  Gång- och cykelpassager 
Trafiksäkerhet på gång- och cykelpassager bedöms efter biltrafikens 
hastighet. De fordon som färdas med högst hastighet är avgörande för 
vilken kvalitetsnivå en gång- och cykelpassage kan ha. Den hastighet som 
överskrids av ca. 10% av bilisterna har därför använts som mått på 
hastighet vid bedömning av kvalitet för korsande gång- och cykeltrafik. 

Gång- och cykeltrafikens framkomlighet bedöms enligt tabellen nedan. 

 

Kvalitetsnivå för korsande gång- och cykeltrafikant er vid hastighet 
som överskrids av 10% av bilisterna 

 <30 km/h 30-40 km/h >40 km/h 

Kvalitetsnivå grön gul röd 

 

• Gul betyder mindre god kvalitet och kan godtas under begränsad tid. 

• Röd betyder låg kvalitet och kan inte godtas och kommer att priorite-
ras i nästa kapitel ”Förslag till förändring”. 

Framkomligheten för gående och cyklister beror främst på reglering och 
utformning av passagerna. 

Kartorna på nästkommande sidor visar hur säkert gående och cyklister 
kan korsa biltrafiknätet i förhållande till var de har anspråk att göra det. 
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3.7  Kontroll mot olycksstatistik 
Som en kontroll av kvalitetsbedömningen av gående och cyklisters trafik-
säkerhet vid korsande av bilnätet jämförs den tidigare kvalitetsbe-
dömningen med inträffade gång- och cykelolyckor perioden 1994-1998. 

Fordonsolyckor 

Inom tätbebyggt område inträffar förutom gång- och cykelolyckor även 
olyckor mellan fordon. Risken för att dessa olyckor leder till allvarlig 
personskada är inte lika stor som för olyckor mellan fordon och 
oskyddade trafikanter. I korsningar utmed de större vägarna, där hastig-
heten ofta är hög, kan dock allvarliga olyckor förekomma. 

Viltolyckor är inget typiskt tätortsproblem men förekommer i tätortens 
yttre delar. Olyckstypen leder sällan till personskada och någon vikt läggs 
därför inte på denna olyckstyp i trafiknätsanalysen. 

Kartorna på nästkommande sidor visar polisrapporterade gång- och 
cykelolyckor samt  kvalitetsbedömningen av gång och cykelpassager. 

3.8  Kontroll av bullernivå 
Någon bullermätning har inte utförts på många år men en teoretiskt 
beräknad bullerutredning gjordes 1996 av miljöskyddsavdelningen. 
Beräkningar gjordes för fastigheter i de södra delarna av Hagfors tätort 
som angränsar till väg Dalavägen (väg 246). De teoretiska bullernivåerna 
blev 55-60 dB (A). Enligt tabellen nedan kan detta endast godtas under 
en begränsad tid, varför bullermätningar på plats snarast bör göras. 

 

Kvalitetsnivå vid angiven trafikbullernivå, dB (A) 

Vid fasad <55 dB (A) 55-60 dB 
(A) 

>60 dB(A) 

Kvalitetsnivå grön gul röd 

 

• Gul kvalitet är mindre god, men kan godtas under begränsad tid. 

• Röd kvalitet är låg och kan inte godtas. 



 46

%

%
%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
%

%
%

%

%

%

%

%

%
%

%

%

%

%

%
%

%
%

%
%

%
%%

%
%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

ÊÚ

ÊÚ

ÊÚ

ÊÚ

ÊÚ

ÊÚ

ÊÚ

ÊÚ

ÊÚ

ÊÚ

ÊÚ

ÊÚ

ÊÚ

ÊÚ

ÊÚ

N

Hagfors
Jämförelse mellan kvaliteten på korsande gång-
och cykeltrafik och inträffade olyckor 1994-1998

Kvalitet för korsande GC-trafik

ÊÚ Fotgängarolycka
ÊÚ Cykelolycka

 



 47

%

%

%
%

%

%%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

ÊÚ

ÊÚ

ÊÚ

ÊÚ

ÊÚÊÚ

N

Kvalitet för korsande GC-trafik

ÊÚ Fotgängarolycka
ÊÚ Cykelolycka

Ekshärad
Jämförelse mellan kvaliteten på korsande gång-
och cykeltrafik och inträffade olyckor 1994-1998

 



 48

4.  Förslag till förändring 
Med underlag av de olika trafikslagens anspråk och bedömningen av 
kvaliteterna i nuvarande trafiknät kommer olika förändringar av respek-
tive trafiknät att kunna bli aktuella. Genom jämförelser och analyser av 
de anspråk och nuvarande kvaliteter som finns kan kvalitetsbrister och 
motstridigheter ställas mot varandra. På en länk kan t.ex. gångtrafikanter-
nas anspråk på att korsa innebära en hastighet på högst 30 km/h. Samma 
länk kanske är en del i huvudnätet för biltrafiken där hastighetsanspråket 
är 50 km/h. 

Någon form av förbifarter anses inte realistiska inom överskådlig framtid, 
varken i Hagfors eller Ekshärad. Istället bör man utnyttja ”små enkla 
medel” för att samtidigt kunna höja trivsel och trevnad i tätorten. 
Exempel på detta kan vara att leda trafiken på länkar där gång- och cykel-
trafiken är mindre, göra trädplantering för att krympa gatusektionen, byta 
ut beläggningar, bygga förhöjda korsningar och placera ut blomlådor. 

4.1  Förslag till nytt bilnät 
På vissa gator är motsättningarna i hastighetsanspråk mellan de olika 
trafiknäten så stora att det är omöjligt att uppnå en acceptabel standard 
för alla trafikslag. Ett exempel är Storgatan utanför Systembolaget där 
cyklister och gångare har anspråk på att korsa biltrafikens huvudnät spritt 
på sträcka. Hela miljön mellan Bågens norra brofäste och infarten till 
Atterbergsvägen är otrygg, framförallt för gående och cyklister. För att 
lösa ett problem av detta slag skulle man behöva leda biltrafiken utanför 
centrum. Detta är också ett av kommunens mål. Långväga trafik skyltas 
redan i dagsläget via Dalavägen (väg 246) och Parkvägen till väg 924. 
Verkligheten är dock en annan med ca. 8000 fordon per veckodagsdygn 
på Storgatan. 

Eftersom länklängden inte är speciellt lång föredras att säkra gång- och 
cykeltrafiken gentemot biltrafiken genom att göra om den till gång-
fartsgata. Detta för dessutom med sig att det blir svårare att ta sig fram 
med motorfordon vilket borde flytta trafik från Storgatan till Dala-
vägen/Parkvägen. 
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Följande förändringar föreslås på biltrafiknätet: 

Länkar med ny funktion Effekt  

Uddeholmsvägen (mellan Dala-
vägen och Skolgatan) 

Klassas ned till länk i huvudnätet. 

Uddeholmsvägen (mellan Skolgatan 
och Bågen) 

Klassas ned till länk i huvudnätet och 
byggs om till gångfartsgata. 

Bågen Klassas ned till länk i huvudnätet. 

Storgatan (mellan Bågens norra bro-
fäste och Atterbergsvägen). 

Klassas ned till länk i huvudnätet och 
byggs om till gångfartsgata. 

Storgatan (mellan Atterbergsvägen 
och Parkvägen) 

Klassas ned till länk i huvudnätet. 

Parkvägen (mellan Storgatan och 
Villavägen) 

Klassas ned till länk i lokalnätet, trots 
att avståndet för vissa trafikanter då 
blir mer än 400 m till länk i huvud-
nätet. 

Värmulsvägen Klassas ned till länk i huvudnätet. 

Sättravägen (mellan Gjutarevägen 
och Villavägen) 

Klassas ned till länk i lokalnätet, trots 
att avståndet för vissa trafikanter då 
blir mer än 400 m till länk i huvud-
nätet. 

Geijersholmsvägen Klassas ned till länk i lokalnätet. 

 

I Ekshärad görs ingen förändring av funktionsindelningen. 
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4.2  Hastighetsklassificering av föreslaget bilnät 
De nätförändringar som beskrivs ovan löser inte alla nätproblem. Det 
kommer att kvarstå konflikter, särskilt i huvudnätet. Nästa moment i nät-
analysen blir därför att försöka lösa eller minska de problemen på dessa 
länkar genom att analysera hastighetsklass. Önskemål om kontinuitet i 
hastighetsanspråken över sammanhängande sträckor inom samma 
funktionsklass vägs i viss mån in. 

 

Hastighetsklassificering av trafiknätet 

Hastighetsklassificeringen bygger på de nätfunktioner som redovisats i 
förslag till förändring. Följande typer av gator används:  

Gångfartsgatan  är som regel lokalgata och är utformad för att vara ett 
gemensamt rum för alla som bor eller har ärende längs gatan. Den är inte 
uppdelat i skilda banor för trafikslagen. Gående, cyklister och bilar an-
vänder en och samma yta. Gångfartsgatan hastighetssäkras, detalj-
utformas och regleras så att bilarna kan köra i högst gångfart och på ett 
naturligt sätt lämnar det gående företräde. 

30-gatan  är som regel lokalgata men vissa huvudgator kan också till-
höra denna gatutyp. Gatan har gångbana men inte cykelbana. Gående och 
cyklister korsar 30-gatan där de vill - i gatukorsning eller på sträcka. 
Gatan har därför inga särskilt reglerade gång- och cykelpassager. 
Funktionshindrade ska dock kunna korsa gatan bekvämt genom sänkta 
kantstenar eller förhöjda passager och liknande vid korsningarna samt på 
andra platser där behovet av att korsa gatan är stort. Gatan utformas så att 
trafiken naturligt kör i en lugn rytm (max 30 km/h) varigenom trafik-
miljön görs säkrare. 

50/30-gatan  ingår i huvudnätet. I innerstaden är den ofta samtidigt 
lokalgata för dem som bor, arbetar eller har butiker längs gatan. Gatan har 
normalt bara ett körfält i vardera körriktningen och bör ha både cykel- 
och gångbanor. Målpunkterna för gående längs gatan och korsande cykel-
stråk är ofta så lokaliserade att den trafiken kan styras till särskilda passa-
ger. Dessa är utformade så att bilarna måste köra sakta (högst 30 km/h). 
Mellan passagerna kan biltrafiken flyta fram i en högre hastighet (max 50 
km/h). 
På kartorna på nästföljande sidor finns många korsningspunkter där 
hastigheten är klassad till 30km/h på grund av korsande GC-trafik. En 
noggrann översyn enligt reformdokumentet ”Säkra Gångpassagen”! bör 
göras för att minimera antalet hastighetssänkningar där hastighetsklassen 
är 50 km/h 

50-gatan  är en genomfarts- och huvudgata inom tätorten där oskyddade 
trafikanter inte har några anspråk på att korsa gatan. Den utgörs i huvud-
sak av huvudgator i tätortens ytterområden. I de fallen gång- och cykel-
trafik förekommer i stor utsträckning sker den på separata banor med 
planfria korsningar. 
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70/50-gatan  är en genomfarts- och ibland huvudgata inom tätorten. 
Oskyddade trafikanter har inte några anspråk på att korsa gatan eller kan 
korsa gatan planskilt. 

Gatorna utgörs framförallt av större vägar och gator med genomfartstrafik 
där korsningsavståndet är stort och där det inte finns utfarter längs gatan, 
alltså framförallt huvudgator i tätortens ytterområden. 

 

4.3  Lokalgatunät indelat i 30-områden 
Lokalgatunätet ligger i de områden som omsluts av huvudnätet. Där finns 
ofta målpunkter för gående längs alla gator med till exempel bostads-
entréer direkt ut på gatan. Därför bör säkerhet och framkomlighet för 
gående och cyklister vara dimensionerande. Bilisternas anspråk på färd-
hastighet är låg med hänsyn till de oftast korta körsträckorna inom lokal-
nätet. Hastigheten inom lokalnätet bör vara högst 30 km/h eller gångfart. 
Av dessa skäl införs begreppet ”30-områden”. För varje lokalnät bör rikt-
märket för högst 400 m körsträcka på lokalgator vara uppfyllt vilket inte 
kunnat uppnås på alla ställen. 

Kartorna på nästkommande sidor visar de hastighetsklasser som ger 
önskad avvägning mellan biltrafikens hastighet respektive gåendes och 
cyklisters anspråk på säkra passager samt förslag till indelning i 30-
områden. 
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4.4  Förbättrat cykelnät 
Med underlag av föregående redovisade hastighetsklassificering av bil-
trafiknätet kan åtgärder i cykelnätet föreslås. Utmed sträckor i huvudnätet 
som är hastighetsklassificerade till 50 eller 70km/h bör separerade cykel-
banor byggas. 

Cykelnätet bör vara uppbyggt av länkar som är: 

• Helt friliggande cykelvägar i grönområden. 

• Separata cykelbanor längs med gator. 

• Lågtrafikerade lokalgator där cykeltrafik blandas med biltrafik. 

• Gångfartsgator, där gående och cyklister prioriteras. 

Behovet av ett utbyggt cykelnätet redovisas i ”Förslag till cykelledsplan 
för Hagfors kommun” från 1986. Många av de föreslagna utbyggnaderna 
är redan gjorda (t.o.m.1999). 

 

Nya separata cykelbanor i Hagfors  

Dalavägen (väg 246): Från Hagälvsvägen till Uddeholmsvägen. 

Hantverksvägen: Från Uvedsvägen till bef. GC-väg. 

Storgatan: Från Norrings väg till Hagforsvägen. 

Atterbergsvägen: Från Gjutarevägen till Storgatan. 

 

Nya separata cykelbanor i Ekshärad  

Torsbyvägen (väg 913): Från Skolvägen till Ekesbergsvägen. 

Väg 932: Från Klarälvsvägen (väg 62) till bron över Klarälven. 

Skolvägen: Från Klarälvsvägen (väg 62) till Myrvägen. 

Klarälvsvägen (Väg 62): Från Torbyvägen (väg 913) till Backvägen. 

 

Kartorna på nästkommande sidor visar förslag till utbyggnad av cykel-
nätet. 
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5  Kontroll av måluppfyllelse 
I föregående moment av nätanalysen löstes eller minskades olika slag av 
nätproblem genom prioriteringar och avvägningar mellan trafikslagens 
anspråk på trafiksäkerhet och framkomlighet. Innan nätanalysen avslutas 
ska det säkerställas att prioriteringarna och avvägningarna inte har med-
fört oavsiktliga avvikelser från den fastställda inriktningen och mål-
sättningen. Det sker genom att de föreslagna egenskaper som anges för 
trafiknäten värderas. Om sträckornas kvalitetsnivå avviker från accepta-
bel standard bör klassificeringen omprövas.   

5.1  Effekter för biltrafiken 

5.1.1  Framkomlighet 

Den genomsnittliga reshastigheten för den enskilde bilisten kommer med 
föreslagen hastighetsklassificering att förändras. De korta lokala resorna 
kommer troligtvis att ta något längre tid då hastigheten på vissa länkar 
sänks. För den långväga genomfarts- och infartstrafiken förblir restiden 
ungefär den samma. 

5.1.2  Kapacitet 

Om trafiken som passerar genom Hagfors centrum via Uddeholmsvägen 
och Storgatan, utan att stanna i centrum, kan förflyttas till Dalavägen och 
Parkvägen kommer kapaciteten på nätet at vara av god standard. 

5.2  Effekter för kollektivtrafiken 
Kollektivtrafiken påveraks mycket lite av de föreslagna åtgärderna i 
analysen. 

5.3  Effekter för utryckningstrafiken 
De cirkulationsplatser som byggts i Hagfors ökar framkomligheten. En 
ombyggnad av Storgatan i Hagfors och Klarälvsvägen (väg 62) genom 
Ekshärad kan tänkas sänka hastigheten något men bör istället kunna öka 
framkomligheten vilket torde göra att det ena tar ut det andra. 

5.4  Effekter för cykeltrafiken 
Ett förbättrat cykelnät innebär förbättrad framkomlighet för cyklister och 
därmed förhoppningsvis ett ökat antal cyklande. Studier av ökat cyklande 
visar på klart positiva effekter av folkhälsan även om ett ökat cyklande 
kan innebära fler cykelolyckor. 
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5.5  Effekter för de gående 
Säkerställande av 30 km/h för biltrafiken vid gångpassager innebär att 
gåendes framkomlighet ökar. Lägre hastighet i dessa konfliktpunkter 
innebär också att säkerheten och tryggheten förbättras, framförallt för 
barn, äldre och funktionshindrade.  

5.6  Miljöeffekt 
Trafiknätsanalysen avser i första hand befintliga trafikförhållanden och 
har inte som mål att omfördela trafik eller resande mellan olika 
transportslag. Förslagen i trafiknätsanalysen får dock vissa, ur miljö-
synpunkt positiva, effekter. Ett ökat antal som cyklar istället för att ta 
bilen och sänkning av bullernivån som en direkt följd av en sänkning av 
fordonstrafikens hastighet är några exempel. 

6  Genomförande 
För att trafiksäkerhetsarbetet skall uppnå ett optimalt resultat krävs det att 
trafikanterna anpassar sitt beteende till rådande omständigheter. Detta 
beteende kan förbättras med hjälp av information om trafiksäkerhet, 
fysisk utformning av gaturummet, reglering av hastigheten till 30 km/h 
där det finns oskyddade trafikanter samt övervakning av hastighets-
gränserna. 
 
En ökad trafiksäkerhet kan uppnås på ett snabbt och resurssnålt sätt 
genom att prioritera de enkla och effektiva åtgärderna. 

6.1  Kostnader 

6.1.1  Materiella kostnader 

Mycket tid och pengar går åt till att ta hand om skadade trafikanter, att 
rehabilitera dem, reparera fordon och annan egendom som skadats samt 
att utreda olyckorna m.m. Dessutom leder skador och för tidig död till 
förluster för samhällsekonomin, och därmed för alla medborgare, i form 
av produktionsbortfall. Dessa kostnader belastar både samhället och in-
blandade personer och skulle kunna användas till något annat om olyckor 
kunde undvikas. 

6.1.2  Värdering av minskad risk 

Vi lägger ned tid och pengar på att skapa en säkrare trafik därför att vi 
som medborgare och konsumenter efterfrågar trafiksäkerhet. Det är då 
inte enbart de inbesparingar i form av sjukvård, reparationer, 
produktionsresurser etc. som efterfrågas. Vi värdesätter den lägre risken 
att bli skadade i trafiken - det vill säga den minskade hälsoförlusten. 
Medborgarnas genomsnittliga värdering av att minska denna risk är där-
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för den utgångspunkt samhället bör ha för att bedöma den totala nyttan av 
trafiksäkerhetsinvesteringar 

6.1.3  Kostnader för olyckor 

För att kunna göra en jämförelse mellan kostnader och nytta vid 
eventuella ombyggnader och utbyggnader av trafiknäten anges här några 
nyckeltal. (1997 års penningvärde). 

• Materiella kostnader är samhällets och inblandade personers 
sammanlagda kostnader för sjukvård, administration, egendoms-
skador och produktionsbortfall. 

• Vägverkets kalkylkostnad är de kostnader som Vägverket använder 
i sina kalkyler. Vägverket exkluderar konsumtionsbortfallet  och redo-
visar alltså endast nettoproduktionsbortfallet. 

• Värderad kostnad är samhällets och medborgarnas totala värdering 
av att minska risken för en olycka (inkl. materiella kostnader) 

Genomsnittlig kostnad per inträffat skadefall i tra fiken (kr) 

Skada Materiella 
kostnader 

Vägverkets 
kalkylkostnad 

Värderad 
kostnad 

Dödsfall 4 300 000 1 200 000 13 000 000 

Svårt skadad 475 000 450 000 2 000 000 

Lindrigt skadad 50 000 50 000 90 000 

 

6.1.4  Produktionskostnader 
 

Kostnader för nyanläggning 

Typ av anläggning Kostnad 

Förhöjd korsning 80 000 kr 

Förhöjd gångpassage 30 000 kr 

GC-väg 1 000 kr/m 

 

Ovan angivna siffror talar sitt tydliga språk. En ombyggnad av en 
korsning/gångpassage kan snabbt leda till minskade kostnader för sam-
hället. 

 

 


