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Begrepp  

85-percentil: Den hastighet som 85 procent av de passerande fordonen håller 

och 15 procent överskrider.  

 

Dimensionerande trafiksäkerhetssituation: En trafiksituation där hastigheterna 

utgår från de mest utsatta trafikanterna.  

 

Etappmål 2020: Delmål för nollvisionen som innebär att antalet dödade i 

trafiken ska minska till 220 stycken år 2020, vilket är en halvering i jämförelse 

med år 2007. Antalet allvarligt skadade i trafiken ska under samma tidsperiod 

minska med en fjärdedel. Etappmålet följs upp 2021 av Trafikverket. 

 

Etappmål 2030: Nytt etappmål tagit av regeringen 2020. Det nya målet innebär 

att antalet dödade i trafiken ska halveras till 2030, baserat på medelvärden av 

utfallen 2017–2019. Det innebär att antalet omkomna i trafiken ska minska till 

max 133 personer år 2030. Målet är också att antalet allvarligt skadade ska 

minska med 25 % fram till 2030.  

 

Funktionsnedsättning: En begränsning i persons funktionsförmåga på grund av 

skada eller sjukdom.  

 

Hastighetssäkrad passage: Passage som utformats så att 85-percentilen av 

biltrafiken håller en hastighet av max 30 km/h. Även planskilda passager 

räknas som hastighetssäkrade.  

 

Krockvåldskurva: Visar sambandet mellan påkörningshastighet och risken att 

avlida eller bli allvarligt skadad för oskyddade trafikanter. 

  

Nollvisionen: En vision från regeringen om att 0 personer årligen ska 

omkomma i vägtrafiken. Ett etappmål har satts till år 2020 och ytterligare ett 

till 2030.  

 

Oskyddade trafikanter: Gång-, cykel och mopedtrafikanter (även trafikanter 

som färdas på motorcykel, något som denna handlingsplan inte berör).  

 

STRADA: Swedish Traffic Accident Data Acquisition, ett nationellt register för 

polis- och sjukhusregistrerade olyckor.  

 

Taktilt stråk: Ett stråk med tydligt kännbar skillnad i material. 

  

Zebra-lagen: Lagen om väjningsplikt för bilister gentemot fotgängare vid 

övergångsställen: ”Vid en cykelöverfart har en förare väjningsplikt mot 

cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på 

cykelöverfarten.” (Trafikförordningen 3 kap. 61 a §) 
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Inledning  

Handlingsplanen för hastighetssäkra passager är tänkt att användas som stöd i 

Västerås stads arbete med att skapa hastighetssäkrade gång- och cykelpassager, 

och därmed öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.  

Handlingsplanen har tagits fram av Teknik- och fastighetsförvaltningen (TFF), 

Västerås stad. Svealandstrafiken och Kollektivtrafikmyndigheten vid Region 

Västmanland har bidragit med synpunkter avseende utformning av farthinder.  

 

Vad är en passage?  

En passage är en ordnad/anvisad plats där oskyddade trafikanter korsar 

körbanan. De huvudsakliga typerna av passager i samma plan är:  

• Övergångsställe – Fordonstrafikanter har väjningsplikt mot gående som 

gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället. Gående ska dock ta 

hänsyn till avståndet och hastigheten hos fordon som närmar sig 

övergångsstället.  

 

• Cykelpassage – En del av en väg som är avsedd att användas av 

cyklister för att korsa en körbana eller cykelbana. Här har cyklister, i de 

flesta fall, väjningsplikt mot korsande trafik. 

 

• Cykelöverfart – En del av en väg som är avsedd att användas av 

cyklister. Här har korsande trafik väjningsplikt mot trafiken som förs på 

cykelöverfarten. Västerås har inga cykelöverfarter idag men följer 

utvecklingen vad gäller riktlinjer för utformning av cykelöverfarter. 

  

• Släpp – En passage som inte är markerad eller skyltad  

En passage definieras som hastighetssäkrad om den är planskild eller om 85-

percentilen av bilister kör max 30 km/h. Signalreglering av en passage innebär 

inte att den är hastighetssäkrad. Signalregleringen är visserligen 

olycksförebyggande men den reducerar inte konsekvenserna av en eventuell 

olycka.  
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Syfte och mål  

Handlingsplanen syftar till att skapa fler hastighetssäkrade gång- och 

cykelpassager i Västerås. Vidare syftar handlingsplanen till att vara ett stöd i 

arbetet med prioritering av vilka passager som skall hastighetssäkras.  

Handlingsplanens mål är att:  

 

• Öka andelen hastighetssäkrade gång- och cykelpassager i Västerås  

 

• Minska antalet döda och allvarligt skadade oskyddade trafikanter vid 

passager i Västerås 

Åtgärder för att uppnå målen:  

• Minst 3 stycken befintliga passager ska hastighetssäkras varje år med 

finansiering från tekniska nämndens budget  

 

• Vid anläggning av nya gång- och cykelpassager ska dessa byggas 

hastighetssäkrade, om det inte finns särskilda skäl att inte göra det.  

Uppföljning av målen:  

Andelen hastighetssäkrade gång- och cykelpassager följs upp genom 

Trafikverkets applikation ”Säkerhetsklassade GCM-passager”.  

Antalet döda och allvarligt skadade oskyddade trafikanter vid passager följs 

upp genom Transportstyrelsens olycksdatabas STRADA.  

Uppföljning görs av ansvarig förvaltning vart fjärde år i samband med att 

handlingsplanen för hastighetssäkra passager uppdateras. Uppföljning från den 

tidigare gällande handlingsplanen finns att läsa på sida 17.  

Avgränsningar  

Handlingsplanen omfattar endast passager på de gator som Västerås stad 

ansvarar för.  

Planskilda passager behandlas inte i handlingsplanen då dessa redan är säkrade 

för gång- och cykeltrafik. Signalreglerade passager kommer heller inte att 

behandlas i denna handlingsplan.  

Styrande dokument  

Nedan kommer de styrande dokumenten för handlingsplanen att presenteras 

tillsammans med en kort sammanfattning av deras innehåll.  

Västerås Översiktsplan 2026 – med utblick mot 2050 (KF 2012, 

reviderad 2017) Översiktsplanen fastslår att andelen gång-. cykel-, och 
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kollektivtrafikresor bör öka. För att uppnå dessa mål innehåller 

översiktsplanen 13 strategier för hållbar utveckling, där strategin Enkelt att gå 

och cykla är den viktigaste för att uppnå trafiksystemets mål. Strategin 

poängterar att gång och cykel ska prioriteras vid resor till arbete, skola, handel, 

rekreation samt andra besöksmål – något som lägger grunden för ett hållbart 

resande. Planeringen ska utgå från den gående och cyklande människan, 

gällande såväl vägnätets utbredning som dess utformning.  

Trafikplan 2026 – strategidel (KF 2014)  
Trafikplan 2026 är tänkt som ett stöd för att skapa balans mellan den 

framkomlighet och tillgänglighet som transportsystemet ger och de effekter 

som trafiken har på samhället. Trafikplanen formulerar visioner och mål för 

Västerås framtida trafik och beskriver en önskvärd utveckling med grund i hur 

transportsystemet ser ut i Västerås idag. Utvecklingen ska ske utifrån en 

prioritering av gång-, cykel-, och kollektivtrafik. 

 

Handlingsplan för trafiksäkerhet (TN 2020) 

Handlingsplanen för trafiksäkerhet visar hur Tekniska nämnden och Västerås 

stad ska inrikta sitt trafiksäkerhetsarbete under perioden 2020–2023. 

Handlingsplanen tar avstamp i nollvisionen. Nollvisionens mål kan kort 

beskrivas att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Västerås stad ska 

anpassa vägtransportsystemets utformning och funktion till de krav som ställs, 

vilket är att antalet dödade och skadade i trafiken ska minska i Västerås. 

Huvudfokus i handlingsplanen ligger på de oskyddade trafikanterna; 

fotgängare, cyklister, mopedförare etc. Ett åtgärdsområde i handlingsplanen har 

direkt koppling till denna handlingsplan; Passager på det kommunala vägnätet.  
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Bakgrund och förutsättningar  

I regeringens transportpolitiska mål fastslås att transportsystemets viktigaste 

funktion är tillgängligheten. Västerås trafiksystem ska därför vara tillgängligt 

för alla, oavsett trafikslag. Statistik från 2018 visar att knappt fyra av tio 

hushåll, 36 %, inte har tillgång till bil (Västerås stad, 2018). Detta kan jämföras 

med 2013 då 40 % av hushållen saknade tillgång till bil. För att göra 

trafiksystemet mer tillgängligt för alla stadens invånare prioriteras gång-, cykel- 

och kollektivtrafik. Utöver dessa trafikslag ges också särskild prioritering till 

barn, äldre och personer med funktionsnedsättning (Västerås stad 2013:25). 

Trafikolyckor utgör ett stort folkhälsoproblem som framförallt skapar stort 

personligt lidande men också stora samhällskostnader. Varje år sker ca 20 

olyckor där oskyddade trafikanter skadas allvarligt i Västerås och i snitt 

omkommer 1 person per år på det kommunala vägnätet. De flesta olyckor med 

oskyddade trafikanter inblandade är singelolyckor. Ungefär en tredjedel av 

olyckorna är kollisionsolyckor och många av dessa sker vid passager (Västerås 

stad 2013:50f). Det är svårt att utläsa några generella mönster ur 

olycksstatistiken för allvarligt eller dödligt skadade trafikanter i Västerås då 

populationen är relativt liten.  

Till följd av det stora folkhälsoproblemet samt de stora kostnader som 

trafikolyckor innebär så har Västerås stad som målsättning att antalet dödade 

och allvarligt skadade fotgängare och cyklister i staden ska minska (Västerås 

stad 2014:7). Denna målsättning utgår från regeringens Nollvision, där 

dödsolyckor inte ses som acceptabelt i Sveriges trafiknätverk. För nollvisionen 

beslutades 2009 att etappmål 2020 skulle antas. Detta innebär att två delmål ska 

nås till år 2020:  

• Halvering av antalet döda i trafiken jämfört med år 2007. Det innebär 

att antalet dödade i trafiken år 2020 får vara max 220 personer.  

 

• Minskning av antalet allvarligt skadade med 25 % jämfört med år 

2007.  

Antalet omkomna i trafiken har sedan 2009, då etappmålet 2020 antogs, stadigt 

gått nedåt. Rekordnivån nåddes år 2017, då 253 personer omkom i trafiken. År 

2018 vände dock trenden tvärt då 324 personer omkom, en väldigt stor ökning 

jämfört med året innan. Statistiken var nästan tillbaka på 2009 års nivå, då 358 

personer omkom. Vad förändringen beror på är väldigt svårt att säga, men beror 

troligtvis på slumpen. År 2019 vände trenden år rätt håll igen och en ny 

rekordnivå nåddes då 223 personer omkom i trafiken (Transportstyrelsen 

2020). 
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Det andra delmålet, minskning av allvarligt skadade med 25 % jämfört med år 

2007, ser enligt trenden ut att kunna uppnås. Antal rapporterade allvarligt 

skadade i trafiken år 2007 var 3824, jämfört med 2018 då siffran var nere på 

2195. (Transportstyrelsen 2019) 

För att nå dessa delmål som beskrivits ovan har Trafikverket tagit fram 10 

indikatorer mot målen:  

1. Hastighetsefterlevnad, statligt vägnät  

2. Hastighetsefterlevnad, kommunalt vägnät  

3. Nykter trafik  

4. Bältesanvändning  

5. Hjälmanvändning, cykel och moped  

6. Säkra personbilar  

7. Säkra motorcyklar (ABS)  

8. Säkra statliga vägar  

9. Säkra gång-, cykel- och mopedpassager i tätort  

10. Drift och underhåll av cykelvägar  

För denna handlingsplan är framförallt punkt 9, Säkra gång-, cykel och 

mopedpassager i tätort av intresse. Trafikverket har satt som mål att 35 % av 

passager på huvudvägnätet ska vara hastighetssäkrade år 2020. I de svenska 

kommuner som har inventerat sina passager är i genomsnitt 25 % av alla 

passager längs huvudvägnätet hastighetssäkrade år 2015. Med hjälp av NTF 

Västmanland inventerades alla gång- och cykelpassager i Västerås år 2015. Då 

var 44 % av alla passager på huvudvägnätet hastighetssäkrade (inkluderat 

planskilda passager). I Trafikverkets gisportal uppdateras andelen 

hastighetssäkrade passager kontinuerligt. I Västerås kommun finns idag (2020) 

803 passager. Av dessa är 53 % helt eller delvis hastighetssäkrade (säker = om 

passagen är planskild eller om minst 85 % av bilisterna passerar i maximalt 30 

km/h, delvis säker om 85 % av bilisterna passerar i maximalt 40 km/h). 

NTF genomförde under 2018 en inventering av fem olika huvudcykelstråk i 

Västerås och kartlade då samtliga passager på dessa sträckor. Passagerna 

klassificerades utifrån färger; grön = säker, gul = delvis säker och röd = osäker 

(om passagen inte uppfyller kriterierna för grön eller gul). Cirka 95 % av de 

kartlagda passagerna på de fem olika huvudcykelstråken var gröna eller gula, 

d.v.s. hastighetssäkrade eller delvis hastighetssäkrade. Dessa siffror är dock inte 
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representativa för hela Västerås utan endast de fem kartlagda sträckorna (NTF 

2018).  

Det finns undersökningar som visar att genom att gå från icke hastighetssäkrad 

till hastighetssäkrad passage så minskar antalet allvarligt skadade cyklister och 

fotgängare kraftigt (Trafikverket 2012b:45). Det finns med andra ord en stor 

potential att minska antalet allvarligt skadade och omkomna i trafiken genom 

att arbeta med hastighetssäkring av passager. Även hastighetsdämpande 

åtgärder riktade mot cyklister ska beaktas.  

 

Krockvåldskurva  

Trafikverket 2012c:3 

Ser vi till Trafikverkets krockvåldskurva är det tydligt att risken för att dödas 

eller skadas allvarligt vid påkörning ökar kraftigt i hastigheter över 30 km/h. En 

hastighet under 30 km/h innebär att allvarligt skadade oskyddade trafikanter 

minskar med så mycket som 80 % vid kollisioner (jämfört påkörning vid 30 

km/h och 70 km/h). Utvecklingen av nya personbilar har gjort att bilarnas 

fronter utformats för att minska skadorna vid påkörning av oskyddade 

trafikanter. Detta gäller främst vid hastigheter under 50 km/h. Vid högre 

hastigheter är krockvåldet så stort att frontens utformning inte har så stor 

betydelse. Den flacka lutningen på de nya kurvorna beror delvis på brister i 

dataunderlaget. Bättre data skulle sannolikt ge en brantare kurva i 

hastighetsintervallet 30-50 km/h. 

Enligt statistik från Trafikverket lämnar cirka 70 % av alla bilister företräde för 

cyklister vid hastigheter under 30 km/h – även när bilisterna inte har 

väjningsplikt. Detta kan jämföras med att knappt 40 % av bilister som håller 



 

10 
 

hastigheter mellan 46-60 km/h lämnar företräde för gång- och cykeltrafikanter 

(Trafikverket 2012c). 

Metoder för hastighetssäkring av passager  

Krockvåldskurvan och vetskapen om när bilister lämnar företräde visar tydligt 

att arbetet med passager måste sträva efter hastighetssäkring. En 

hastighetssäkring där biltrafiken håller en hastighet på 30 km/h görs bäst genom 

farthinder i anslutning till passagen. Olika typer av farthinder används beroende 

bland annat på antalet körfält, trafikflöde och gatans utformning.  

Fasta farthinder  

De fasta farthinder som främst används i Västerås är platågupp och vägkuddar. 

Utöver dessa förekommer även ett dynamiskt farthinder och ett fåtal 

cirkelgupp. Ur ett kombinerat driftkostnads- och tillgänglighetsperspektiv är det 

framförallt platågupp och vägkuddar som bör anläggas vid hastighetssäkring av 

passager.  

Platågupp 

Platågupp sänker hastigheterna för alla fordonstyper, har låga driftkostnader 

och ökar dessutom tillgängligheten för gång- och cykeltrafik på ett effektivt 

sätt. Även utsatta grupper i trafiken, exempelvis personer med nedsatt 

rörelseförmåga, får en mer tillgänglig trafiksituation vid passager med 

platågupp.  

 

 
Platågupp, Narvavägen 

 
Platågupp av standardutformning är dock inte optimalt för kollektivtrafiken. Ett 

sätt att öka komforten för kollektivtrafiken är att bygga platån så pass lång att 

bussens båda axlar får plats samtidigt. Platålängden bör då vara minst 7 meter.  
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Ett annat sätt är att bygga platågupp med en kraftigare påfartsramp men utan 

direkt avfartsramp. Avfartsrampen bör istället försiktigt anslutas till gatans 

nivå. 

 

 

Vägkuddar 

Vägkuddar (eller busskuddar) är utformade som en platå med pyramidväggar. 

De används oftast på vägar med mycket busstrafik. Vägkuddar erbjuder en 

effektiv hastighetssäkring för personbilar samtidigt som busstrafikens 

framkomlighet begränsas minimalt. En stor nackdel med vägkuddar är dock att 

även tung trafik kan gränsla hindren – något som måste beaktas i planeringen. 

Vägkuddar är även sämre ur drift- och underhållssynpunkt än platågupp.  

 
Vägkuddar (prefabricerade), Malmabergsgatan 

 
Vägkudde (platsbyggd), Kristinasborgsallén 

 

Cirkelgupp  
Cirkelgupp används främst för hastighetsdämpning på lokalgator. Cirkelgupp 

innebär ökade driftkostnader jämfört med vägkuddar och platågupp då 

cirkelguppen kan innebära problem vid snöröjning. Cirkelgupp finns på ett fåtal 

platser i Västerås.  
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Dynamiska farthinder  

Dynamiska farthinder kan vara utformade på olika sätt och vara antingen 

passivt eller aktivt dynamiska. Passivt dynamiska farthinder innehåller delar 

som är dynamiska men de använder inte elektronisk utrustning för 

funktionaliteten. Farthindren låter tunga fordon passera nästan obemärkt genom 

att reagera på dessa fordons högre vikt, medan de fungerar som fasta 

betonghinder för vanliga personbilar som tvingas sänka hastigheten ordentligt.  

Aktivt dynamiska farthinder innehåller elektronisk utrustning som kan 

aktiveras eller avaktiveras beroende på vilken hastighet som fordonen har. Man 

använder sig av nedfrästa induktionsslingor eller radar för att detektera 

hastigheten på bilarna och aktiverar hindret endast när hastigheten överskrider 

den tillåtna. Dessa farthinder kräver att både bilister och tunga fordon saktar in 

under den tillåtna hastigheten för att passera obehindrat. Om den tillåtna 

hastigheten på vägen är högre än 30 km/h krävs att man skyltar ner hastigheten 

vid passagen till 30 km/h för att man skall kunna hastighetssäkra med hjälp av 

farthindret. Vissa av de dynamiska farthindren kan anpassas så att 

utryckningstrafiken kan passera i högre hastighet (Bagdadi, Patten, 2014). 

Dynamiska farthinder kan i viss utsträckning ersätta och komplettera befintliga 

traditionella fasta farthinder. Nackdelar kan vara högre installations- och 

driftskostnader, vibrationsproblem samt risk för tekniska problem.  

 

Västerås stad uppförde under 2016 ett dynamiskt farthinder, i båda 

färdriktningarna, vid ett övergångsställe på Björnövägen i centrala Västerås. 

Farthindret är ett så kallat Actibump, som är ett dynamiskt 

trafiksäkerhetssystem. Om hastigheten på ett fordon är högre än den angivna 

gränsen fälls en lucka i körbanan ner och ger föraren en fysisk påminnelse om 

hastighetsöverträdelsen. Farthindret straffar alltså endast dem som överträder 

hastigheten. Farthindret har krävt ganska stora driftåtgärder och har varit ur 

funktion ett flertal gånger. Ser man dock till effekten fungerar farthindret på ett 

väldigt effektivt sätt, då den uppmätta statistiken visar att ca 85–90 procent 

håller den anvisade hastigheten på platsen.   
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Dynamiskt farthinder, Björnövägen.  

Avsmalningar och mittrefuger 

På breda vägar kan avsmalningar användas tillsammans med farthinder. Enbart 

en avsmalning fungerar dock inte som hastighetssäkring av en passage.  

För att höja säkerheten bör man arbeta för att gång- och cykeltrafikanter bara 

ska behöva passera ett körfält i taget. Refug mellan körfälten underlättar 

passagen för de oskyddade trafikanterna samtidigt som den markerar passagen 

för bilisterna på ett tydligare sätt. För att cyklister, personer med barnvagn eller 

rullstol/rollator ska få plats i refugen bör refugens bredd vid gång- och 

cykelöverfarter minst vara 2 m.  

 

Två passager på Östra ringvägen som hastighetssäkrats med vägkuddar, mittrefuger och 

avsmalningar. 
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Principer för hastighetssäkring av passager  

I Västerås bör platågupp användas i första hand vid hastighetssäkring av 

passager.  

På vägar som ingår i kollektivtrafikens stadslinjenät har Västerås stad oftast 

använt vägkuddar. Ur trafiksäkerhetssynpunkt kommer möjligheten att i större 

utsträckning använda platågupp även längs kollektivtrafikstråk att prövas när 

det är aktuellt. Detta gäller framförallt på sträckor som även har en hög andel 

tung trafik. Platåguppens utformning måste då anpassas till kollektivtrafikens 

behov. En fortlöpande dialog med kollektivtrafikoperatören avseende 

utformning av farthinder ska ske.  

Om farthinder ska anläggas på en gata där det finns risk för vibrationer på 

intilliggande fastigheter ska en vibrationsmätning ske före respektive efter 

anläggning av farthinder. Hänsyn måste tas till markens beskaffenhet då 

farthindret anläggs. 

Lokalisering av passager 

Vid planering av nya gång- och cykelpassager bör lokaliseringen vara logisk 

och utgå från stora gång- och cykelstråk samt större målpunkter.  

Många människor använder gång och cykel som färdmedel för att ta sig till 

exempelvis buss eller tåg. För att prioritera kollektivtrafiken ska passager, i den 

mån det är möjligt, placeras nära busshållsplatser.  

Studier visar att risken för oskyddade trafikanter att skadas är större på 

övergångsställen än om man passerar gatan på annan plats. Västerås stad är 

därför restriktiva med att anlägga nya övergångsställen. Grundprincipen är att 

övergångsställen anläggs i syfte att öka oskyddade trafikanters framkomlighet. 

Det ska dock inte ske på bekostnad av trafiksäkerheten.  

Strävan är att skapa ett mindre antal hastighetssäkrade och vällokaliserade 

passager snarare än ett större antal passager som inte är hastighetssäkrade. Om 

flera icke hastighetssäkrade passager är belägna nära varandra så bör den mest 

använda passagen hastighetssäkras och de övriga tas bort. 

Prioriterade trafikanter 

Det är stor skillnad på olika trafikanters förutsättningar. När vi ser till 

gångtrafikanter så varierar gånghastigheten, förmågan att klara av hinder samt 

deras fokus på övrig trafik kraftigt. Vid nybyggnad respektive ombyggnad av 

passager bör man därför utgå från en dimensionerande trafiksäkerhetssituation 
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– något som innebär att hastigheten bör utgå från de mest utsatta trafikanterna, i 

det här fallet barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.  

Barn och ungdomar 

Barnperspektivet vid passager gäller framförallt de passager som finns i 

närheten av skolmiljöer. Idag går fyra av fem barn i klass F-5 i en skola i sitt 

närområde. Drygt hälften av alla barn mellan 6 och 11 år går eller cyklar till 

skolan medan två av fem får skjuts med bil. Detta innebär med stor sannolikhet 

att många barn åker bil till skolan inom sitt närområde. De största 

anledningarna till att föräldrar väljer att skjutsa sina barn till skolan är dels att 

det är praktiskt för familjen men också att föräldrarna anser att skolvägen är 

farlig (Sveriges Kommuner och Landsting 2013:21). Den upplevda otryggheten 

med skolvägen och därigenom det ökade skjutsandet skapar en ond cirkel där 

fler väljer att skjutsa sina barn vilket därmed ökar biltrafiken och således 

otryggheten vid skolorna. Denna onda cirkel behöver brytas och motiverar 

därför prioritering av passager som ligger i anslutning till skolmiljöer.  

Äldre samt personer med funktionsnedsättning  

Idag finns cirka 120 000 synsvaga i Sverige, varav minst 30 000 av dessa är 

gravt synnedsatta eller helt blinda. Cirka 500 000 personer beräknas ha nedsatt 

rörelseförmåga i Sverige (Funka 2019). Som tidigare nämnt är tillgängligheten 

för alla trafikanter en central punkt i Västerås. Detta innebär att trafikens 

hastighet måste anpassas efter de mest utsatta trafikanterna samt att passagernas 

utformning måste vara enhetlig och tydlig. Vid användandet av rollator och 

rullstol så är det centralt att passagens ytbeläggning är jämn samt att standarden 

är och förblir välunderhållen. Vid passager med nivåskillnad är det av stor vikt 

att det finns tillräckligt breda ramper där lutningen inte är för brant. Lutningen 

på ramperna ska om möjligt inte överstiga 1:20 och den får aldrig överstiga 

1:12.  

Det finns flera hjälpmedel som kan underlätta för synsvaga att lokalisera sig vid 

passager, framförallt taktila stråk och pollare. Synskadades Riksförbund menar 

att det allra bästa hjälpmedlet är naturliga ledstråk, exempelvis trottoarkanter. 

Utöver dessa hjälpmedel är det viktigt att vägmarkeringar är tydliga så att 

kontrasterna från dem går att se för synsvaga med viss syn kvar (Trafikverket 

2004). 
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Tillgänglighetsanpassad passage, Norra Ringvägen 

 

På en tillgänglighetsanpassad passage skall en meter av kantstenen vara 

nedsänkt och bilda en ramp som underlättar för rullstolar, rullatorer och 

barnvagnar. Resten av kantstenen skall vara cirka 3 cm hög för att kunna 

kännas med teknikkäpp eller fot. De taktila plattorna ska ligga vinkelrätt mot 

gatan för att markera övergången och för att det ska vara enklare att ta ut 

riktningen. (Västerås Stad 2009)  

Prioritering av passager som skall hastighetssäkras  

Västerås stad ska åtgärda minst tre passager varje år. Vilka passager som ska 

åtgärdas väljs ut med stöd i denna handlingsplan, som revideras vart fjärde år. 

Gatu- och trafikenheten på TFF har tagit fram en lista med prioriterade passager 

som gäller för åren 2020-2023. Vilka passager som ska finnas med i 

handlingsplanen väljs ut utifrån ett flertal olika kriterier (utan inbördes 

ordning): 

 

• Närhet till förskolor och skolor  

•  Närhet till äldreboenden  

• Närhet till busshållplatser i stadslinjenätet  

• Närhet till fritidsanläggningar främst inriktade mot barn och unga, 

såsom idrotts- och ridanläggningar. Även närhet till frekvent besökta 

kulturplatser  
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• Anslutningar till Västerås huvudcykelstråk  

• Olycksstatistik från STRADA med fokus på allvarliga olyckor och 

dödsolyckor  

• Antalet körfält 

• Trafikflöde 

• Gaturummets utformning 

• Gatans hastighet 

Listan innehåller både befintliga passager samt passagepunkter (framför allt vid 

busshållplatser) där ingen ordnad passage finns idag men där behov finns. 

Listan med prioriterade passager presenteras i Bilaga 1.  

Finansiering av ombyggnader  

Hastighetssäkring av passager finansieras huvudsakligen genom Gatu- och 

trafikenhetens investeringsplan där en budget för trafiksäkerhetsåtgärder finns 

avsatt. Budgetposten för trafiksäkerhetsåtgärder ligger normalt på 3 Mkr/år 

under planperioden och huvuddelen går till ombyggnad av passager.  

Dessutom kan ombyggnader av passager finansieras på följande sätt:  

• Budget för gång- och cykelåtgärder i investeringsplanen. Då gång- och 

cykelvägnätet byggs ut hastighetssäkras ofta passager som ingår i 

länken.  

• I samband med större namngivna objekt i investeringsplanen. Om 

exempelvis en korsning byggs om hastighetssäkras ofta de passager 

som ligger i anslutning.  

• Exploateringsmedel. Vid nyexploatering finansieras passager i området 

oftast helt eller delvis med exploateringsmedel.  

• Följdinvesteringar av exploatering.  

• Statlig medfinansiering. Under vissa förutsättningar kan staden ansöka 

om bidrag från Trafikverket för trafiksäkerhetsåtgärder. Bidraget ligger 

normalt på max 50 % av byggkostnaden. 

Uppföljning  

I detta avsnitt följs målen från den föregående handlingsplanen upp. Målen i 

den föregående handlingsplanen var desamma som i denna handlingsplan: 
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• Öka andelen hastighetssäkrade gång- och cykelpassager i Västerås  

 

• Minska antalet döda och allvarligt skadade oskyddade trafikanter vid 

passager i Västerås 

 

Nedan listas de punkter som togs fram för att åtgärda dessa mål:  

• Minst 3 stycken befintliga passager ska hastighetssäkras varje år med 

finansiering från tekniska nämndens budget  

 

• Vid anläggning av nya gång- och cykelpassager ska dessa byggas 

hastighetssäkrade 

Uppföljning av målen:  

Andelen hastighetssäkrade gång- och cykelpassager ska enligt föregående 

handlingsplan följas upp genom Trafikverkets applikation ”Säkerhetsklassade 

GCM-passager”. Statistiken som redovisas tidigare i planen från 2015 (s.8) 

visar att 44 % av passagerna var hastighetssäkrade 2015. I denna statistik 

räknas även planskilda passager.  

 

Statistiken i Trafikverkets applikation är inte uppdaterat varpå det inte går att 

göra någon jämförelse gällande antalet hastighetssäkrade passager 2015 

respektive 2020. Ett flertal passager från handlingsplanen, tolv stycken, har 

dock byggts under perioden. Därtill har flera passager byggts om i samband 

med olika exploateringar och ombyggnationer.  Några passager har också 

byggts bort, medan något enstaka övergångsställe har tillkommit som inte har 

varit hastighetssäkrat. Sammanfattningsvis kan det konstateras att antalet 

hastighetssäkrade passager har ökat under tiden för handlingsplanens gällande 

och att Västerås stads arbete går framåt.  

 

Antalet döda och allvarligt skadade oskyddade trafikanter vid passager följs 

upp genom Transportstyrelsens olycksdatabas STRADA. I STRADA har 

information hämtats gällande antalet dödade eller allvarligt skadade på passager 

i Västerås. Utifrån informationen kan det konstateras att inga personer har 

dödats eller skadats allvarligt i Västerås under perioden för handlingsplanens 

gällande, 2015- 2019 (med reservation för olyckor som kan ha inträffat men 

ännu inte hunnit bli inrapporterade i STRADA).  
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Bilaga 1: Lista över prioriterade passager 

 

Alvestavägen vid Hökåsvägen 
 

 
 
Biltrafikflöde: ca 3000 fordon/dygn 

Gång- och cykelflöde: ej räknat 

Ingår i cykelstråk 

Nära fastighet 

Passage som leder till idrottplats (många barn och ungdomar som rör sig) 

 

Badelundavägen 
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Biltrafikflöde: ca 1400 fordon/dygn 

Gång- och cykelflöde: ej räknat 

Skolväg (Hökåsenskolan) 

Idag finns fyra övergångsställen på en kort sträcka på Badelundavägen. 

Dessa ska observeras för att kunna bedöma vilken som använd mest.   

 

Bangatan söder om Norrleden 
 

 
 

Biltrafikflöde: Uppskattningsvis ca 4500/dygn 

Gång- och cykelflöde: ej räknat 

Ingår i huvudcykelstråk 

Bussgata (servicelinjen) 

 

Bangatan vid Hästhovsgatan 
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Biltrafikflöde: ca 5000 fordon/dygn 

Gång- och cykelflöde: ca 1000 passager/dygn (skattning)  

Ingår i huvudcykelstråk 

Bussgata med busshållplats i anslutning 

Både det södra och det norra övergångsstället fyller en funktion. Vilket som ska 

hastighetssäkras är inte helt bestämt.  

 

Barkarövägen vid Förskolan Lövängen 
 

 
 

Biltrafikflöde: cirka 3000 fordon/dygn 

Gång- och cykelflöde: ej räknat 

Skolväg (Lövängsskolan) 

Förskola i anslutning 

 

Björskogsgatan vid Malmabergsgatan 
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Biltrafikflöde: ca 2800 fordon/dygn 

Gång- och cykelflöde: ej räknat 

Dispanstransportsträcka (tunga och breda transporter) 

Skolväg (Malmabergsskolan) 

 

 

Björskogsgatan vid Lövstagatan 

 

 
 
Biltrafikflöde: ca 2800 fordon/dygn 

Gång- och cykelflöde: ej räknat 

Dispanstransportsträcka (bretunga och breda transporter) 

Skolväg (ca 150 m från Malmabergsskolan) 

 

Björnövägen vid Försegelvägen 

 

 
 
Biltrafikflöde: ca 8500 fordon/dygn 

Gång- och cykelflöde: ej räknat 

2+1 körfält 

Passage saknas men släpp finns 

Eventuella åtgärder vid exploatering av Förseglet 

Försegelvägen vid Björnövägen 
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Biltrafikflöde: ej räknat 

Gång- och cykelflöde: ej räknat 

Huvudcykelstråk 

Ska eventuellt åtgärdas i samband med Förseglet 

 

 

Generatorsgatan vid Gideonsbergsgatan 

 

 
 

Biltrafikflöde: ej räknat 

Gång- och cykelflöde: ca 2000 passager/dygn (skattning) 

Ingår i huvudcykelstråk 

Väldigt dålig sikt när man kommer norrifrån på gång- och cykelbanan och 

ska passera Generatorsgatan 
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Hammarbacksvägen vid Råbyleden 

 

 
 

Biltrafikflöde: ca 2500 fordon/dygn (skattning) 

Gång- och cykelflöde: ca 1000 passager/dygn 

Ingår i huvudcykelstråk 

Förskola i närheten 

Ska byggas 2021 

 

Hammarbyrampen vid Köpingsvägen 

 

 
 
Biltrafikflöde: ca 10000 fordon/dygn 

Gång- och cykelflöde: 600 passager/dygn 

2+2 körfält 

Ingår i huvudcykelstråk 
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Hästhovsgatan väster Markörgatan 
 

 
 

Biltrafikflöde: ca 4500 fordon/dygn 

Gång- och cykelflöde: ca 100 passager/dygn (skattning) 

Äldreboende i närheten 

Busshållplats i anslutning 

Gångtunnel ca 150 m västerut 

Nära fastighet (ev. behövs vibrationsmätning)  

 

Jakobsbergsgatan norr Hammarbygatan 
 

 
 

Biltrafikflöde: ca 3000 fordon/dygn (skattning) 

Gång- och cykelflöde: ca 600 passager/dygn 

Äldreboende och förskola i närheten 

Nära fastighet (ev. behövs vibrationsmätning) 
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Karlfeldtsgatan vid Bellmansgatan 

 

 
 
Biltrafikflöde: ca 2400 fordon/dygn 

Gång- och cykelflöde: ej räknat  

Förskola i närheten 

Flera övergångsställen i närheten, bör ses över.  

 

 

Karlfeldtsgatan vid Dybecksgatan 

 

 
 
Biltrafiksflöde: ca 2700 fordon/dygn 

Gång- och cykelflöde: ej räknat 

Skolväg (Skallbergsskolan) 

Förskola i närheten 
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Klockartorpsgatan vid Knektgatan 
 

 
 

Biltrafikflöde: ca 3000 fordon/dygn (skattning) 

Gång- och cykelflöde: ej räknat 

Gatan flerfilig i passagepunkten, smalnas av strax efteråt 

Busshållplats i anslutning 

Nära fastighet (ev. behövs vibrationsmätning)  

Två passager efter varandra, bör tas ett helhetsgrepp. GC saknas längs gatan.  

 

Klockartorpsgatan vid Knektgatan 

 

 
 
Biltrafikflöde: ca 3000 fordon/dygn (skattning) 

Gång- och cykelflöde: ej räknat 

Gatan flerfilig i passagepunkten, smalnas av strax efteråt 

Nära busshållplats 
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Två passager efter varandra, bör tas ett helhetsgrepp. GC saknas längs gatan.  

 

Kopparbergsvägen vid Kopparlunden  

 

 
 

Biltrafikflöde: ca 17000 fordon/dygn 

Gång- och cykelflöde: ca 800 passager/dygn 

3+2 körfält 

Busshållplats i anslutning 

Invänta de detaljplaner som pågår i Kopparlunden 

 

Kristiansborgsallén vid Mästargatan 

 

 
 
Biltrafikflöde: ca 8650 fordon/dygn 

Gång- och cykelflöde: ca 200 passager/dygn 

Nära fastighet (ev. behövs vibrationsmätning)  
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Krutkällarvägen 
 

 
 

Biltrafikflöde: ca 1400 fordon/dygn 

Gång- och cykelflöde: ej räknat 

Hastighetssäkrat övergångsställe finns i nära anslutning 

Nära förskola (Tegnérgårdens förskola) 

 

Köpingsvägen väster Tomtebovägen  

 

 
 
Biltrafikflöde: ca 9000 fordon/dygn 

Gång- och cykelflöde: ca 140 passager/dygn 

2+2 körfält 

Busshållplats i anslutning 
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Åtgärdades 2017 men fick tas bort p.g.a. vibrationer i närliggande 

fastighet. Annan åtgärd bör göras.  

 

Lisjögatan vid Köpingsvägen  

 

 
 
Biltrafikflöde: ca 7000 fordon/dygn 

Gång- och cykelflöde: ca 550 passager/dygn 

Ingår i huvudcykelstråk 

 

Lugna gatan vid Hemköp  
 

 
 
Biltrafikflöde: 11500 fordon/dygn 

Gång- och cykelflöde: ej räknat 

2+2 körfält (vid passagen) 

Busshållplats i anslutning 
 

 

 

 

 



 

33 
 

Långmårtensgatan vid Emausskolan 

 

 
 
Biltrafikflöde: ca 5000 fordon/dygn 

Gång- och cykelflöde: ej räknat 

Skolväg (Emausskolan) 

Framtida pendlingsstråk 

 

 

Malmabergsgatan vid Åkarhagsgatan 
 

 
 

Biltrafikflöde: ca 11 000 fordon/dygn 

Gång- och cykelflöde: ej räknat 

Busshållplats i anslutning 
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Malmabergsgatan norr Ängsgärdsgatan  

 

 
 
Biltrafikflöde: ca 16 000 fordon/dygn 

Gång- och cykelflöde: ca 400 passager/dygn 

2+3 körfält 

Busshållplats i anslutning 

Området är under utredning, avvakta 

 

Narvavägen vid Stjärngatan 

 

 
 
Biltrafikflöde: ca 4500 (mätplats 500 m bort) 

Gång- och cykelflöde: ej räknat  

Förskola i närheten 
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Narvavägen väster Kanelvägen  

 

 
 
Biltrafikflöde: ca 5000 fordon/dygn 

Gång- och cykelflöde: ca 350 passager/dygn 

Skolväg (Hammarbyskolan) 

Nära fastighet (ev. behövs vibrationsmätning) 

Eventuellt aktuellt med dynamiskt farthinder eller gummigupp 

 

 

Pilgatan vid Pilgatsbron 

 

 
 

Biltrafikflöde: ca 4000 fordon/dygn 

Gång- och cykelflöde: ca 2750 passager 

Ingår i huvudcykelstråk 

Busshållplats i anslutning 

Skymd sikt då man kommer västerifrån 

Pilgatan planeras att byggas om, avvakta 
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Regementsgatan  

 

 
 
Biltrafikflöde: ca 1700 fordon/dygn 

Gång- och cykelflöde: ej räknat 

Förskola i närheten 

 

 

Rönnbyvägen vid Bandygatan 
 

 
 

Biltrafikflöde: ca 1500 fordon/dygn 

Gång- och cykelflöde: ej räknat 

Busshållplats i anslutning 

Ingår i cykelstråk 

Närliggande område kommer eventuellt exploateras 
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Sigfrid Edströms gata öster Liegatan 

 

 
 
Biltrafikflöde: ca 6500 passager/dygn 

Gång- och cykelflöde: ca 200 passager/dygn 

Busshållplats i anslutning 

Skola i närheten 

Eventuellt bra plats för gummigupp 

 

Skerikesvägen vid Norrleden 

 

 
 
Biltrafikflöde: ej räknat 

Gång- och cykelflöde: ej räknat 

Skolväg (Rönnbyskolan) 

Finns exploateringspengar från dp 1899 som byggs i anslutning 
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Smålandsgatan  

 

 
 

Biltrafikflöde: ej räknat 

Gång- och cykelflöde: ej räknat  

Skolväg (Piltorpsskolan). Förskola i närheten 

Avsmalnad till ett körfält idag 

 

Stenbygatan vid Coop 
 

 
 

Biltrafikflöde: ej räknat 

Gång- och cykelflöde: ej räknat 

Busshållplats i anslutning 
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Mycket tung trafik 

 

Stentorpsgatan vid Björskogsgatan  

 

 
 

Biltrafikflöde: ej räknat 

Gång- och cykelflöde: ej räknat 

Skolväg (Malmabergsskolan) 

Breda tunga transporter 

 

Stockholmsvägen vid Årbylundsvägen 

 

 
 
Biltrafikflöde: ca 10000 fordon/dygn 

Gång- och cykelflöde: ca 500 passager/dygn 

Busshållplats i närheten.  

Har ATK-kameror idag. 
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Nära fastighet (ev. behövs vibrationsmätning) 

 

Strömledningsgatan vid Norrleden 

 

 
 
Biltrafikflöde: ej räknat 

Gång- och cykelflöde: ej räknat 

Identifierad som röd (osäker) av NTF 

Ingår i huvudcykelstråk 

Mycket tung trafik 

 

Sångargatan vid Tunbyvägen 

 

 
 
Biltrafikflöde: ej räknat 

Gång- och cykelflöde: ej räknat 

Förskola i närheten 

Flera skolor i närheten 



 

41 
 

Ses över i samband med Dp Iggebygärde 

 

Tunbyvägen  
 

 
 

Biltrafikflöde: ca 1600 fordon/dygn 

Gång- och cykelflöde: ej räknat 

Förskola i närheten 

Ses över i samband med Dp Iggebygärde 

 

Vallbyleden norr Drottninggatan 

 

 
 
Biltrafikflöde: ca 6000 fordon/dygn 

Gång- och cykelflöde: ca 320 passager/dygn 

1+2 körfält 
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Äldreboende i närheten 

Ingår i cykelstråk 

 

Vallbyleden söder Drottninggatan 
 

 
 

Biltrafikflöde: ca 6000 passager/dygn 

Gång- och cykelflöde: ca 150 passager/dygn 

Äldreboende i närheten 

 

 

Vallbyleden vid Loftbodsvägen 
 

 
 

Biltrafikflöde: ca 6000 fordon/dygn 

Gång- och cykelflöde: ej räknat 

Avsmalning till ett körfält i varje riktning 

Busshållplats i anslutning 

Ingår i cykelstråk 

Hastighet 60 km/h 
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DP, Södra Källtorp. Avvakta 

Vallbyleden vid Norra Ringvägen 

  

 
 

Biltrafikflöde: ca 7000 fordon/dygn 

Gång- och cykelflöde: ej räknat 

2+1 körfält 

Ingår i cykelstråk 

 

Vasagatan vid högskolan 

 

 
 
Biltrafikflöde: ca 9000 fordon/dygn 

Gång- och cykelflöde: ej räknat 

Avsmalnat till ett körfält i ena färdriktningen 

Tidigare busskuddar som fick plockas bort p.g.a. vibrationer 
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Vasagatan vid Solbergagatan 

 

 
 
Biltrafikflöde: ca 10000 fordon/dygn 

Gång- och cykelflöde: ca 700 passager dygn 

Busshållplats i anslutning 

Skola och idrottsplats i närheten (målpunkter för många ungdomar) 

Bussgata 

 

 

 

Vasagatan vid Sångargatan 

 

 
 
Biltrafikflöde: ca 10000 fordon/dygn 

Gång- och cykelflöde: ej räknat 

Skolor och idrottsplats i närheten (målpunkter för många ungdomar) 

Bussgata 
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Väderleksgatan vid Jaktplansgatan 

 

 
 

Biltrafikflöde: ca 3500 fordon/dygn 

Gång- och cykelflöde: ej räknat 

Busshållplats där passage saknas 

Hastighet 60 km/h 

Tunnel en bit bort. Bra sikt, inte akut 

 

 

 

Välljärnsgatan vid Lisjögatan 

 

 
 

Biltrafikflöde: cirka 4000 fordon/dygn 

Gång- och cykelflöde: ej räknat 

Bussgata 

Eventuellt behövs radier breddas för bussen 
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Öster Mälarstrands Allé vid Björnövägen 

 

 
 
Biltrafikflöde: ej räknat 

Gång- och cykelflöde: ej räknat 

Huvudcykelstråk 

Ska eventuellt åtgärdas i samband med Förseglet 

 

 

 

 

Östra Ringvägen norr Trefasgatan (vid Culturen) 
 

 
 

Biltrafikflöde: ca 8000 fordon/dygn 

Gång- och cykelflöde: ca 270 passager/dygn 

2+2 körfält 

Busshållplats i anslutning 

Ses över i Dp Kopparlunden 



 

47 
 

Identifierad men inte aktuell i dagsläget 
 

Cedergatan norr infart Centrallasarettet 
 

 
 
Biltrafikflöde: ca 3000 fordon/dygn (skattning) 
Gång- och cykelflöde: 1300 passager/dygn 
Skolväg (Skiljeboskolan) 
Ingår i cykelstråk 
Närhet till äldreboende 
Nära fastighet, ambulansen säger nej 
 

Stora gatan, vid Fryx 

 

 
 
Biltrafikflöde: ca 7000 fordon/dygn 

Gång- och cykelflöde: ej räknat 

2+2 körfält 

Skolväg (Fryxellska skolan) 

Nedräknande trafiksignal idag 
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Kontaktcenter: 021-39 00 00 

www.vasteras.se 


