
Postadress:  Besöksadress:  Telefon:  
Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  
551 11 Jönköping 
 

 

HASTIGHETSDÄMPANDE ÅTGÄRDER UR 
FRAMKOMLIGHETSSYNPUNKT 

- en utredning om hur den förändrade vägutformningen 
påverkar kollektivtrafik, räddningstjänst och 

ambulans i Jönköpings kommun 

TRAFFIC CALMING AND PASSABILITY 

Agnes Rosell 

Hanna Kämpe Nordström 

EXAMENSARBETE 2017 

Byggnadsteknik 
 
 



 

Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom 
Byggnadsteknik. Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat. 

Examinator:  Kaj Granath 

Handledare:  Ann-Marie Dahl 

Omfattning:  15 hp 

Datum: 2017-07-15 

 



Abstract 

i 

Abstract 
Purpose: The aim of the study is to explain how the change in road design in Jönköping 
municipality affects public transport, emergency services and ambulance and to 
investigate which traffic calming measures best suited to the occupational groups. The 
study investigates how these occupational groups experience the traffic calming 
measures found in Jönköping today, how the municipality of Jönköping has changed 
the planning ideology in the last 20 years and which traffic calming measures that has 
the least impact on selected occupational groups. 

Method: The study includes both qualitative and quantitative methods. The questions 
are answered using literature studies, surveys and interviews. The surveys and 
interviews describes opinions and personal experiences and the literature provides 
information about the traffic calming measures used today. 

Findings: Jönköping municipality has long been at the forefront of development 
concerning the passability of public transport. Over the past 20 years priority has been 
shifted from passability to safety for pedestrians and cyclists. The work with separate 
bus lanes with traffic priority continues but other speed-reduction measures are also 
being introduced. These acts in an impeding way to public transport, emergency 
services and ambulance. The municipality of Jönköping still pursues straight bus lanes 
that increase passability and tries to avoid vertical obstacles. 

Traffic calming measures affect public transport, rescue services and ambulance in a 
negative way. Travel time for public transport and emergency services increase, driving 
comfort deteriorates and tasks are hampered. The study shows how the dialogue 
between Jönköping municipality, Jönköpings Länstrafik, emergency services and 
ambulance needs to progress to get a traffic environment that will satisfy all parties. 
There are a number of obstacles that have little to no impact on occupational groups 
specified. Edeva Acti Bump, Intelligent Flexible Hump and the road cushion are 
amongst those found to affect the occupational groups the least without jeopardizing 
road safety for pedestrians and cyclists. 

Implications: Jönköping municipality has been working actively to increase road 
safety without affecting the passability for public transport, emergency services and 
ambulance. Priority has shifted from passability to safety and more traffic calming 
measures have been introduced. The study shows that there is a need for a continued 
dialogue between Jönköping Municipality, Jönköpings Länstrafik, emergency services 
and the ambulance to achieve a traffic environment that does not compromise the 
occupational groups' duties. If the specified parties take part in the study results, change 
and improvement may occur, as there are several more suitable options available. 

Limitations: The study does not examine how traffic calming measures affect the 
vehicles, passenger's perceived comfort in bus transport or environmental impact or 
increased noise caused by braking and accelerating. 

Keywords: Traffic calming, speed bumps, speed humps, traffic calming measures, 
public transport, emergency vehicles, emergency, ambulance. 
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Sammanfattning 
Syfte: Målet med studien är att redogöra för hur kollektivtrafik, räddningstjänst och 
ambulans påverkats av den förändrade vägutformningen i Jönköpings kommun samt 
utreda vilka hastighetsdämpande åtgärder som är bäst lämpade för yrkesgruppernas 
framkomlighet. Studien utreder hur valda yrkesgrupper upplever de farthinder som 
finns i Jönköping idag, hur Jönköpings kommun har ändrat planeringsideologin de 
senaste 20 åren och vilka farthinder som har minst påverkan på valda yrkesgrupper. 
 
Metod: Studien innefattar både kvalitativa och kvantitativa metoder. 
Frågeställningarna besvaras med hjälp av litteraturstudie, enkäter och intervjuer. 
Enkäterna och intervjuerna behandlar åsikter och personliga erfarenheter och 
litteraturen bidrar med information om de hastighetsdämpande åtgärder som används 
idag.  

Resultat: Jönköpings kommun har länge legat i framkant i utvecklingen kring 
kollektivtrafikens framkomlighet. Under de senaste 20 åren har prioriteringen flyttats 
från framkomlighet till trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Arbetet med separata 
busskörfält med trafikprioritering som infördes år 1996 fortskrider. Efter direktiv från 
Sveriges regering införs nu andra hastighetsdämpande åtgärder som verkar hindrande 
för kollektivtrafik, räddningstjänst och ambulans. Trots detta har Jönköpings kommun 
fortfarande en strävan efter raka busskörfält som ökar framkomligheten och vertikala 
farthinder undviks i största möjliga mån. 

Hastighetsdämpande åtgärder påverkar kollektivtrafik, räddningstjänst och ambulans 
negativt. Tiderna för rutter och utryckningar ökar, körkomforten försämras och 
arbetsuppgifter hindras. Studien visar hur dialogen mellan kommun, länstrafik, 
räddningstjänst och ambulans måste fortskrida för att få en trafikmiljö som nöjer alla 
parter. Det finns ett flertal farthinder som har ingen eller minimal påverkan på angivna 
yrkesgrupper. Edeva Acti Bump, Intelligent Flexible Hump och vägkudden är de 
farthinder som anses påverka yrkesgrupperna minst utan att äventyra trafiksäkerheten 
för oskyddade trafikanter och är därmed attraktiva för såväl kommun som länstrafik, 
räddningstjänst och ambulans.  

Konsekvenser: Jönköpings kommun har arbetat aktivt för att öka trafiksäkerheten utan 
att påverka framkomligheten för kollektivtrafik, räddningstjänst och ambulans. Prioritet 
har gått från framkomlighet till ökad trafiksäkerhet och fler hastighetsdämpande 
åtgärder har införts. Studien visar att dialogen mellan Jönköpings kommun, Jönköpings 
Länstrafik, räddningstjänsten och ambulansen måste fortsätta för att uppnå en säker 
trafikmiljö. Om angivna parter tar del av studiens resultat kan förändring och förbättring 
ske, då det finns flera bättre lämpade alternativ. 

Begränsningar: Studien utreder inte hur farthinder påverkar yrkesgruppernas fordon 
med avseende på slitage, resenärers upplevda komfort vid busstransport eller 
miljöpåverkan och ökat buller som uppstår i samband med inbromsning och 
hastighetsökning. 

Nyckelord: Traffic calming, speed bumps, speed humps, hastighetsdämpande åtgärder, 
kollektivtrafik, utryckningsfordon, räddningstjänst, ambulans. 
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1 Inledning 
Denna rapport är en del av utbildningen “Högskoleingenjör inom byggnadsteknik med 
inriktning byggnadsutformning med arkitektur” på Jönköping University i samarbete 
med Jönköpings Länstrafik. 

Ett centralt begrepp i studien är ”framkomlighet”. Med framkomlighet menas hur väl 
ett fordon kan ta sig fram i gaturummet (Arby, Bergström Johansson, Hellberg, et al. 
2014). Studien inriktar sig på hur väl kollektivtrafik, ambulans och räddningstjänst kan 
ta sig från två olika destinationer med avseende på tid och hur komfort och 
arbetsuppgifter påverkas. 

Följande kapitel presenterar syftet med undersökningen och ger en bakgrund till varför 
studien är relevant. 

1.1 Bakgrund 
Idag sker en ständig urbanisering av våra städer och då städerna förtätas ökar även 
trängseln. Utvecklingen är både positiv och negativ. Urbanisering ger ekonomisk 
tillväxt, men transporter i staden försvåras (Hederström & Svensson, 2003).  För att 
lösa transportproblematiken och öka säkerheten krävs en reducering på användandet av 
privata fordon (Jönköpings kommun, 2016). Ökad trängsel ökar också risken för 
kollisioner mellan oskyddade trafikanter och bilister (Jönköpings kommun, 2015). År 
1997 tog Sveriges Riksdag fram Nollvisionen som innebär att “Det långsiktiga målet 
för trafiksäkerhetsarbetet föreslås vara att ingen skall dödas eller skadas allvarligt till 
följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet” (Riksdagen, 1997).  

År 2012 gav Sveriges regering ett direktiv om att göra en hastighetsöversyn i 
kommunerna, som en del av arbetet mot Nollvisionen (Kallander, 2016). Förutom 
hastighetsöversynen vidtogs andra åtgärder som tvingar fordon att sänka hastigheten 
(Jönköpings kommun, 2015). Refuger, avsmalningar, vägbulor och andra objekt samlas 
under namnet ”Hastighetsdämpande åtgärder” (Grumbert, Gustafsson, Jägerbrand, 
2011).  

Syftet med hastighetsdämpande åtgärder är att öka trafiksäkerheten, men det uppstår 
också en del problematik kring dem: bussar, brandbilar och ambulanser tvingas också 
att sänka hastigheten. Är detta alltid önskvärt? 

Studien behandlar hur de tre angivna yrkesgrupper upplever de hastighetsdämpande 
åtgärderna samt hur Jönköpings kommun planerar kring deras framkomlighet. Slutligen 
presenteras de främsta hastighetsdämpande åtgärderna med avseende på 
yrkesgruppernas framkomlighet och arbetsmiljö. 

1.2 Problembeskrivning 
De hastighetsdämpande åtgärderna påverkar kollektivtrafiken, räddningstjänsten och 
ambulans, inte bara i Sverige utan i hela världen (Bagdadi & Patten, 2014). 
Forskningsfronten fokuserar på trafiksäkerhet och hur åtgärderna påverkar olyckstalen 
(Andriejauskas, Jateikiene, Lingyte et al. 2016), men det krävs ytterligare forskning 
kring yrkesförares arbetsmiljö för att redogöra för åtgärdernas alla för- och nackdelar 
(Johansson, Lyckman & Rosander, 2007). 



Inledning 

2 

En annan stor del av forskningen diskuterar hur fordonens utformning kan förändras 
för att minska påverkan på förarna och inte utveckling av de farthinder som finns idag 
(Blood, Johnson, Ploger, Yost et al. 2010). Det finns andra lösningar för farthinder som 
inte påverkar större yrkesfordon på samma sätt som mindre fordon, men de är ännu inte 
etablerade i svensk trafikplanering (Grumert et al.2011). Farthinder är en ekonomisk 
lösning på hastighetsreducering, vilket gör forskningsområdet relevant och aktuellt idag 
(Patel & Vasudevan, 2016). 

1.3 Mål och frågeställningar 

1.3.1 Mål  
Studiens mål är att utreda vilka hastighetsdämpande åtgärder som är bäst lämpade för 
kollektivtrafikens, räddningstjänstens och ambulansens framkomlighet. 

1.3.2 Frågeställningar  
1. Hur har Jönköpings kommun under de senaste 20 åren ändrat planeringsideologin 
kring vägutformningen och kollektivtrafikens framkomlighet? 

2. Hur påverkar hastighetsdämpande åtgärder kollektivtrafiken, räddningstjänst och 
ambulans i Jönköpings kommun, med avseende på tid och arbetsmiljö? 

3. Vad finns det för andra typer av farthinder, som inte påverkar kollektivtrafik, 
räddningstjänst och ambulans i samma utsträckning? 

1.4 Avgränsningar 
Studien har begränsats till Jönköping och utreder inte hur kollektivtrafikens, 
räddningstjänstens och ambulansens fordon påverkas. Utredningen innefattar inte heller 
resenärers upplevda komfort vid busstransport eftersom en generell uppfattning är svår 
att uppskatta. Ökat buller som uppstår i samband med inbromsning och 
hastighetsökning diskuteras inte, likaså miljöpåverkan, eftersom det redan finns en 
bredd i denna typ av forskning. 

1.5 Disposition 
Rapporten är uppbyggd enligt följande: 

Kapitel 2 Metod och genomförande: beskriver de metoder som valts för datainsamling 
och hur dessa metoder är kopplade till respektive frågeställning. Förutom detta beskrivs 
också hur arbetet görs trovärdigt och hur arbetsgången har sett ut. 

Kapitel 3 Teoretiskt ramverk: kopplar frågeställningar till ett antal vetenskapliga 
artiklar som använts för att besvara frågeställningarna. 

Kapitel 4 Empiri: redovisar den empiriska data som samlats in. 

Kapitel 5 Analys och resultat: redovisar resultatet och den analys som gjorts av den 
insamlade empirin. 

Kapitel 6 Diskussion och slutsatser: redovisar vad vi kommit fram till, hur vi har arbetat 
och konsekvenserna av arbetet. Här ges också konkreta slutsatser och 
rekommendationer och avslutas med förslag på vidareforskning. 
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2 Metod och genomförande 

2.1 Undersökningsstrategi 
Studiens empiri behandlar åsikter och information från litteratur och personliga 
upplevelser. Frågeställningarna besvarades med hjälp av intervjuer, enkäter och en 
litteraturstudie. Undersökningen resulterar i en generell helhetsbild och kräver därför 
tydlig och konkret empiri, vilket fås genom en blandning mellan kvalitativa och 
kvantitativa metoder (Eliasson, 2013).  

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

 

Figur 1. Visar kopplingen mellan frågeställningarna och valda metoder för 
datainsamling. 

Frågeställning ett baseras på personliga erfarenheter om arbetsgång och projekt som 
genomförts under de senaste 20 åren, därför valdes intervju som metod för att besvara 
den. Frågeställning två besvaras med hjälp av intervjuer och enkäter, eftersom denna 
baseras på personliga åsikter. För vidare analys krävs generalisering – därför valdes 
enkäter och strukturerade intervjuer som metod. Frågeställning tre besvaras med hjälp 
av litteraturstudie. 

2.3 Valda metoder för datainsamling 

2.3.1 Enkäter och intervjuer 
Studien baseras på personliga upplevelser kring yrkesförares uppfattning om 
hastighetsdämpande åtgärder. Eftersom resultatet behöver vara kvantifierbart, men 
också personligt, valdes enkäter och intervjuer som metod. Enkäter är ett kvantitativt 
verktyg som lämpar sig bra vid insamling av empiri som ska standardiseras (Bertram, 
2009). Intervjuer är ett kvalitativt verktyg som är bra vid insamling av personliga 
upplevelser och personliga reflektioner (Arhne & Erikssom-Zetterquist, 2011). Därför 
valdes dessa två metoder. 

Vid utformning av frågeformulären var det av stor vikt att frågorna var tydliga och 
standardiserade eftersom metoderna skiljer sig åt, men empirin sammanställs i liknande 
tabell- och diagramform. Frågorna standardiserades för att det inte skulle ske 
missförstånd, men också för att resultatet skulle vara troligt och responsen skulle anses 
som sann (Arhne & Eriksson-Zetterquist, 2011). 
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2.3.2 Litteraturstudie 
För att få en aktuell inblick i dagens vägutformning och hur hastighetsdämpning sker 
runt om i världen genomfördes en litteraturstudie. Litteraturstudier är ett kvalitativt 
verktyg och är ett effektivt sätt att summera och analysera tidigare information. 
Litteraturen som analyserades var selektivt utvald ur böcker, artiklar och uppsatser där 
främst primärkällor användes. Detta gjordes för att få en så trovärdig och aktuell inblick 
i dagens forskning (Bolderston, 2008). 

2.4 Arbetsgång 

2.4.1 Enkäter och intervjuer 
Tre olika yrkesgrupper kontaktades för att få åsikter om de hastighetsdämpande 
åtgärderna som finns idag. På grund av att räddningstjänst och ambulanssjukvårdare 
har begränsat med tid för intervjuer skickades enkäterna till biträdande områdes-
/räddningschef. De utskickade enkäterna (se bilaga 2 och 3) lämnades till brandmän 
och ambulansförare och de besvarade enkäterna vidarebefordrades sedan tillbaks via 
mejl och brev. För att minimera risken för missförstånd utformas merparten av frågorna 
med Ja/Nej-frågor. De frågor som kräver mer utvecklade svar utformas kort och koncist 
för att ytterligare minimera risken för missförstånd. Samtliga frågor besvarades kort. 
Underlag till frågorna samlades in genom diskussion med Jönköpings Länstrafik och 
handledare. Totalt besvarades 39 enkäter, varav 25 av ambulanssjukvårdare och 14 av 
brandmän. För att få ett trovärdigt resultat ansågs 25 ambulanssjukvårdare räcka, då fler 
än 30 kan ge ett svårhanterligt resultat (Bertram, 2009). Den totala arbetsstyrkan 
brandmän i Jönköping är 46 stycken, därför ansågs 14 brandmän att räcka, då det täcker 
över 30 % av yrkesgruppen (A. Melin, personlig kommunikation, 17 mars, 2017). 
Resultatet sammanställdes i tabeller och diagram med procentuell fördelning för att 
kunna skapa en generell bild av åsikterna i yrkesgrupper (se avsnitt 4.2.2–4.2.3 och 
5.3.2–5.3.3). 

Nettbuss, Aneby buss och Keolis kontaktades via mail och telefon med 
kontaktuppgifter från Jönköpings Länstrafik. Busschaufförer intervjuades då dessa mer 
frekvent möter hastighetsdämpande åtgärder i sitt arbete. Intervjun bestod av nio frågor 
(se bilaga 1) och samtliga chaufförer besvarade samma frågor. Frågeformuläret 
utformas med merparten Ja/nej-frågor. Likt enkäterna är resterande frågor utformade 
för att besvaras kort, dels för att minimera risken för missförstånd, men också för att 
kunna sammanställa intervjuerna i kvantitativ form. Intervjuerna genomfördes vid tre 
olika tillfällen och spelades in för att kunna transkriberas senare. Före intervjuerna 
skickades frågeformulären ut i god tid för att få så genomtänkta svar som möjligt. Totalt 
intervjuades tre busschaufförer som kör regionalt och tre busschaufförer som kör 
stadsbuss. Resultatet sammanställdes sedan i tabeller och diagram med procentuell 
fördelning för att även här kunna skapa en generell bild av åsikterna i yrkesgruppen (se 
avsnitt 4.2.1 och 5.3.1). 

För att få underlag till frågeställning två genomfördes intervjuer. Det genomfördes två 
intervjuer: en med den nuvarande avdelningschefen för Utveckling- och 
Trafikavdelningen på Jönköpings kommun och en med den dåvarande Trafikchefen på 
Jönköpings Länstrafik som arbetade aktivt med trafikplaneringen för 20 år sedan (se 
bilaga 4). Frågorna utformades på ett icke ledande sätt och anpassades för att få en bred 
uppfattning om planeringsarbetet då och nu. Frågeformulären granskades av 
Jönköpings Länstrafik innan de skickades till respondenterna, någon vecka innan 
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intervjun, för att även här få så genomtänkta svar som möjligt. Intervjuerna spelades in 
för att sedan kunna transkriberas. 

2.4.2 Litteraturstudie 
Litteraturen hämtades från olika vetenskapliga databaser (se tabell 1) och för att ta del 
av forskningsfronten inom ämnet användes de mest aktuella rapporterna. Relevanta 
artiklars referenslistor har granskats. Artiklars relevans bestämdes genom att läsa 
igenom artiklarnas abstract och i vissa fall även slutsatsen. Komplettering av insamlade 
artiklar sker med information från böcker. Litteraturstudien baserades främst på de 
teoretiska ramverket (se avsnitt 3.1), men kompletterades vid behov av andra 
vetenskapliga artiklar och relevanta böcker. 

Tabell 1. Visar databaser och sökord som användes i litteraturstudien. 
Databaser Sökord 

ScienceDirect Traffic calming measures, Road safety, 
traffic  calming measures; buss, speed 
humps, traffic calming, traffic calming 
device 

Google Scholar Framkomlighet; buss, traffic  calming 
measures; buss, speed humps, traffic 
calming, traffic calming device 

Diva-portal Hastighetsdämpande åtgärder, 
dynamiska farthinder, farthinder, 
intelligenta transportsystem, 

Scopus Traffic  calming measures; buss, speed 
humps, traffic calming, traffic calming 
device 

SpringerLink Traffic  calming measures; buss, speed 
humps, traffic calming, traffic calming 
device 

Litteraturstudien genomfördes främst i den första halvan av arbetet för att ge en bättre 
förståelse av de olika hastighetdämpande åtgärderna. Den insamlade empirin 
innefattade utformning, för- och nackdelar och hur de påverkar angivna yrkesgrupper. 
Empirin analyserades sedan med 1-3 poäng (enligt bedömningsmatrisen se tabell 2) där 
ja ger ett poäng, till viss del ger två poäng och nej ger tre poäng. Hög total poäng innebär 
minimal påverkan på valda yrkesgrupper och därför anses de högst värderade exemplen 
vara de bästa. 
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Tabell 2. Visar enligt vilka parametrar den insamlade empirin från litteraturstudien 
kommer att analyseras efter. 
Typ Påverkar 

komfort 
Hinder 
av 
arbets-
uppgifter 

Påverkan 
på total 
tid per 
rutt 

Förlorar 
funktionen 
även vid 
upprepad 
passage 

Kräver 
förändring 
av gatu-
området  

Totalt (Efter 
intervju) 
anses 
vara 
sämre 
alternativ 

Ja ger ett poäng, till viss del ger två poäng och nej ger tre poäng. 

2.5 Trovärdighet 

2.5.1 Validitet 
Validitet är ”den utsträckning i vilken ett mätinstrument mäter det som man avser att 
mäta” (Nationalencyklopedin, 2017). Studien genomfördes med hjälp av intervjuer, 
enkäter och litteraturstudie. Ämnet studerades ur två olika perspektiv: de som planerar 
och genomför samt användaren, vilket ger en omfattande helhetsbild av ämnet. 

Intervjuerna och enkäterna besvarades av busschaufförer, brandmän, 
ambulanssjukvårdare och personer som är eller har varit aktiva i trafikplaneringen i 
Jönköpings kommun, vilka har god kännedom kring studiens ämne. Frågeformulären 
skickades ut i förväg till respondenterna för att uppnå genomtänkta och uttömmande 
svar vid intervjutillfället. Frågorna till intervjuerna och enkäterna formulerades 
objektivt med icke ledande frågor. Frågeformulären kontrollerades av utomstående 
parter för att säkerställa att de besvarade vad studien har för avsikt att undersöka. 
Samtliga av dessa aspekter är viktiga för hög validitet (Ejlertsson, 2014). 

2.5.2 Reliabilitet 
Reliabilitet är ett mått på hur tillförlitligt resultatet av studien är. Hög reliabilitet innebär 
att undersökningen har stark anknytning till vad som avses att undersökas 
(Nationalencyklopedin, 2017). Frågeformulären kontrollerades av utomstående parter 
och Jönköpings Länstrafik för att få en redogörelse på hur väl dessa besvarar studien 
och frågeställningarna. Vid intervjuerna medverkade båda författarna och intervjuerna 
transkriberades för att undvika missförstånd. 

Vid datainsamlingen eftersträvades primärkällor med hög vetenskaplig grund för att 
säkra objektiviteten hos skribenten och oberoendet till varandra. Källorna granskades 
därefter kritiskt (Hartman, 2003). 

Hög reliabilitet uppnås då studien är standardiserad och empirin är tydlig, tillförlitlig 
och precis. Intervjuer kan sänka reliabiliteten, men trots detta anses studien ha hög 
reliabilitet eftersom frågeformulären är standardiserade och ger lite utrymme för 
tolkning (Hartman, 2003). Intervjuerna vid frågeställning två genomförs i syfte att ge 
information om en rådande planeringssituation, därför anses dessa inte sänka 
reliabiliteten trots att dessa har låg standardisering.
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3 Teoretiskt ramverk 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Frågeställning 1 besvaras med hjälp av avsnitt 3.1.1. Frågeställning 2 besvaras med 
hjälp av avsnitt 3.1.2. Frågeställning 3 besvaras med hjälp av avsnitt 3.1.3. 

Figur 2. Visar kopplingen mellan studiens frågeställningar och teoretiska ramverk. 

3.2 Farthinders påverkan på kollektivtrafik och 
utryckningsfordon 

Städerna urbaniseras och trängseln ökar. Trafikolyckor ökar i takt med att trängseln blir 
större i städerna. För att minska antalet olyckor införs allt fler hastighetsdämpande 
åtgärder i kommunerna (Hederström & Svensson, 2003). 

De hastighetsdämpande åtgärderna skapar problem för kollektivtrafik, räddningstjänst 
och ambulans. Vertikala farthinder är direkt negativa mot kollektivtrafiken där överfart 
resulterar i försämrad komfort och ökat fordonsslitage (Hederström & Svensson, 2003). 
Vid frekvent återkommande vertikala farthinder sänks medelhastigheten och därmed 
förlängs den totala tider per rutt. Mildare vertikalhinder med längre platåer genererar 
sänkt hastighet, men bibehåller god framkomlighet (Palm, 2013). 

Horisontella farthinder påverkar kollektivtrafikens framkomlighet mindre, men 
fördröjer istället utryckningstiden för räddningstjänst och ambulans (Hederström & 
Svensson, 2003). Avsmalningar i körbanan kan skapa köer som är direkt hindrande vid 
passage och kan dessutom öka hastigheten för att trafikanter vill ”komma först” (Palm, 
2013). 

3.3 Trafiknätets utveckling 
Trafiksäkerhet har i Sverige studerats sedan 70-talet och olyckor uppstår då två 
trafikanter fortsätter med oförändrad hastighet och riktning, utan att ta hänsyn till 
varandra. Ökad framkomlighet för trafiken innebär således att risken för kollision ökar. 
För att uppnå ökad trafiksäkerhet, men samtidigt inte kompromissa kollektivtrafikens 
framkomlighet skapades separata busskörfält som tillsammans med trafiksignalering 
gjorde bussen prioriterad i blandad trafik (Linderholm, 2001).  

I Jönköping infördes också trafiksignalprioritering i cirkulationsplatser för att 
ytterligare öka framkomligheten. Kollektivtrafiken fick separata bussgator som gick 
rakt igenom rondeller för att minimera sidoförflyttningar. Klackhållplatser, som är 
utåtgående busshållplatser, började också diskuteras, men ansågs ha liten påverkan på 
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framkomligheten. De påverkade snarare hur lång tid chauffören spenderade på 
hållplatsen (Linderholm, 2001). 

År 2012 gav Sveriges regering ett direktiv till samtliga kommuner i landet att 
hastigheter skulle anpassas efter vägarnas standard för att undvika försämrad 
tillgänglighet och för att öka trafiksäkerheten (Kallander, 2016). För att säkra 
trafiksäkerheten tog Stadsbyggnadsnämnden fram ett trafiksäkerhetsprogram för 
åtgärder i områden där oskyddade trafikanter är särskilt utsatta. Hastighetssäkringen 
kräver således att inte bara hastigheten sänks, utan att farthinder införs 
(Stadsbyggnadsnämnden, 2015).  

3.4 Hastighetsdämpande åtgärder 
Det finns ett stort antal olika hastighetsdämpande åtgärder som används idag. I svensk 
trafikmiljö hittar man upp mot 30 olika typer av fasta farthinder. De mest vanligt 
förkommande hastighetsdämpande åtgärderna i Sverige är avsmalning av vägbana, 
väggupp, platågupp, vägkudde och hastighetsskyltar (Grumbert et al. 2011), men det 
finns också ett antal andra åtgärder. Intelligenta Transportsystem (ITS-åtgärder) har 
variabla hastighetsgränser som reglerar hastigheten efter trafikflöden eller ”påminner” 
föraren om fordonets hastighet (Grumbert et al. 2011). Dynamiska farthinder är 
utformade för att reagera på vikt (passivt dynamiska farthinder) eller hastighet (aktivt 
dynamiska farthinder). Tunga fordon kan passera passivt dynamiska farthinder 
obehindrat och aktivt dynamiska farthinder upplevs inte som ett hinder då passage sker 
i angiven hastighet (Bagdadi & Patten, 2014). Utomlands finns det ytterligare exempel, 
till exempel Speed Kidney (Garcia, Moreno & Romero, 2012). 

3.5 Sammankoppling av valda teorier 
De valda teorierna kopplas samman till en omfattande helhetsbild om 
kollektivtrafikens, räddningstjänstens och ambulansens framkomlighet. Trafiknätets 
utveckling ger en historik kring hur trafikplaneringen ändrats genom åren. Farthinders 
påverkan på kollektivtrafik, räddningstjänst och ambulans ger en aktuell inblick i 
dagslägets och de hastighetsdämpande åtgärderna studerar möjligheterna för framtiden. 

Figur 3. Visar sammankopplingen mellan studiens områden. 
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Figur 4. Visar referenser och teoretiskt ramverks sammankoppling. 
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4 Empiri 
Kapitlet presenterar den empiri som insamlats vid de olika undersökningarna som 
gjorts. Empirin är hämtad genom intervjuer av busschaufförer (avsnitt 4.1.1), enkäter 
besvarade av brandmän och ambulanssjukvårdare (avsnitt 4.1.2-4.1.3), intervjuer av 
Avdelningschef för Utvecklings- och trafikavdelningen på Jönköpings kommun och 
Jönköpings Länstrafik (avsnitt 4.2) och litteraturstudie (avsnitt 4.3.1-4.3.10).  

4.1 Frågeställning 1 
Empirin är insamlad från intervju med Jan-Peter Pettersson (pensionär) som för 20 år 
sedan arbetade som trafikchef på Jönköpings Länstrafik och Henrik Zetterholm, 
nuvarande avdelningschef på Trafik- och Utvecklingsavdelningen på Jönköpings 
kommun. 

Hur har Jönköpings kommun under de senaste 20 åren ändrat planeringsideologin 
kring vägutformningen och kollektivtrafikens framkomlighet?  

År 1996 antogs KomFort 96 som var ett samverkansprojekt mellan Jönköpings 
Länstrafik och Jönköpings kommun, där syftet var att förbättra trafiken och få fler 
personer att åka kollektivt. Målsättningen var att öka tillgängligheten, 
framkomligheten, komforten och förkorta körtiden för bussarna. Grunden till projektet 
var att Östra Storgatan stängdes för kollektivtrafik, vilket krävde att busslinjenätet 
behövde ändras och läggas längs med Södra Strandgatan. Ändringarna stannade dock 
inte här, utan man införde ett helt nytt kollektivtrafiksystem (Pettersson, J.P, personlig 
kommunikation, 2 maj, 2017).  

Innan KomFort 96 utgjordes kollektivtrafiken av samma linjesträckning som användes 
då spårvagnarna togs bort (år -58 till -59), med viss variation. Tidtabellen och linjenätet 
varierade mellan dag- och kvällstid, vilket skapade stor förvirring både hos resenärer 
och busschaufförer. Vissa linjer kördes på dagtid, men togs bort under kvällstid eller 
slogs ihop med en annan linje och kallades då för något annat. Införandet av KomFort 
96 var resultatet från ändringen av det rådande kollektivtrafiksystemet och tydliggjorde 
för både resenärer och busschaufförer (Pettersson, J.P, personlig kommunikation, 2 
maj, 2017).  

Vid införandet av KomFort 96 lades störst fokus på kollektivtrafikens framkomlighet. 
Bussarna skulle prioriteras och framkomligheten skulle vara den samma som för 
spårvagnar. ”Tänk spårvagn, kör buss”, var ledstjärnan för projektet och man ville 
uppnå samma trygghet som tunnelbanesystemet i Stockholm. För att uppnå denna typ 
av framkomlighet skapades separata busskörfält, som tillsammans med trafikljus 
skapade en prioritet där såväl bilister som gående fick vänta på bussarna. Rondeller och 
korsningar ändrades för att bussarna skulle köra en så rak väg som möjligt. Det enda 
definitiva kravet Jönköpings Länstrafik hade var att vägbulor och gupp inte skulle 
användas, vilket var en faktor kommunen tog hänsyn till och därmed undvek (Petterson, 
J.P, personlig kommunikation, 2 maj, 2017). 

Det infördes också realtidsinformation på bussen och på hållplatserna för att ge 
resenärerna en helhetsbild av bussnätet. Det fanns en idé om lugnare områden med 
lågtrafik och hänsynstagande för gångtrafikanter och cyklister, men detta var inget 
utbrett fokusområde i den tidens planering. Det fördes också stora diskussioner om 
klackhållplatser, för att öka framkomligheten ytterligare och ta bort trängseln framför 
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bussen. Detta var dock inget som genomfördes just då (Petterson, J.P, personlig 
kommunikation, 2 maj, 2017). 

Idag fortsätter arbetet med KomFort 96, men med vissa förändringar. År 2008 kom det 
ett direktiv som sade att det skulle genomföras en hastighetsöversyn i kommunen för 
att få ökad trafiksäkerhet på de platser där det befinner sig många oskyddade trafikanter. 
Hastigheterna ändrades från 50 km/h och 70 km/h till 40 km/h, 60 km/h och 80 km/h 
(Zetterholm, H. personlig kommunikation, 26 april, 2017). 

Förutom sänkt hastighet införs det idag fler hastighetsdämpande åtgärder. Vilken typ 
av åtgärd som införs beror på hur omkringliggande gatuområde ser ut. Tät bebyggelse 
begränsar valmöjligheterna och därmed har kravet på att vägbulor och gupp inte får 
användas tagits bort. Kommunen är fortfarande restriktiva med införandet av gupp, men 
de som införs utformas enligt de riktlinjer som transportbranschen kommit överens om 
för att minimera påverkan på busschaufförerna. Ökad framkomlighet med separata 
busskörfält och rakt gående körfält genom rondeller med trafiksignalprioritering införs 
fortfarande på platser med stora trafikflöden. Klackhållplatser är inte längre en 
diskussion, utan har införs på ett antal gator i Jönköping (Zetterholm, H. personlig 
kommunikation, 26 april, 2017). 

Idag fokuserar kommunen mer på att sänka hastigheten så mycket som möjligt där det 
finns mycket gående och cyklister, snarare än bussens framkomlighet, men arbetet som 
påbörjades med Komfort 96 fortskrider för att öka framkomligheten för 
kollektivtrafiken (Zetterholm, H. personlig kommunikation, 26 april, 2017). 

 
Figur 5. Visar vilka årtal viktiga ändringar i kollektivtrafiken genomfördes i 
Jönköpings kommun. 
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4.2 Frågeställning 2 
Hur påverkar hastighetsdämpande åtgärder kollektivtrafiken, räddningstjänst och 
ambulans i Jönköpings kommun, med avseende på tid och arbetsmiljö? 
 
4.2.1 Kollektivtrafik  
Samtliga busschaufförer besvarade samma frågor vid intervjuerna (se bilaga 1). Nedan 
presenteras de insamlade svaren i tabellform för varje fråga (fullständig intervju finns i 
bilaga 4).   

Tabell 3. Visar hur busschaufförerna som kör regiontrafik svarade vid intervju. 
Fråga Buss-

chaufför A 
Buss-
chaufför B 

Buss-
chaufför C 

Påverkar farthindren tidtabellen för 
varje busshållplats? 

Nej Nej Nej 

Påverkar farthindren den totala tiden per 
rutt? 

Ja Ja Nej 

Upplever du att du kan spendera mindre 
tid vid varje busshållplats? 

Nej Nej Nej 

Upplever du att du måste köra fortare än 
vad som anses lämpligt för buss (för att 
hålla tiden), på grund av farthinder? 

Nej Nej Nej.  

Känns det säkrare att släppa av 
passagerare i och med införandet av 
klackhållplatser? 

Ja  Ja Ja  

Upplever du att körkomforten 
försämrats sedan det infördes fler 
farthinder? 

Nej Ja Ja 

Upplever du värk eller andra fysiska 
problem utanför arbetet i och med ökat 
antal passager över farthinder? 

Nej Ja, i ryggen. Ja, i 
ryggen. 

Är det någon sträcka du upplever mer 
störande på grund av farthinder? 

Nej Ja, 
Kyrkogatan 
i Jönköping. 

Ja, 
Ådalsvägen 
i 
Huskvarna. 

Är det någon typ av farthinder du 
upplever mindre störande i ditt arbete? 
Om ja, vilket? 

Ja. 
Kombigupp 

Ja. 
Vägkuddar 

Ja. 
Chikaner 
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Tabell 4. Visar hur busschaufförerna som kör stadstrafik svarade. 
Fråga Buss-

chaufför D 
Buss-chaufför 
E 

Buss-
chaufför F  

Påverkar farthindren tidtabellen för 
varje busshållplats? 

Ja Ja Nej 

Påverkar farthindren den totala 
tiden per rutt? 

Ja Ja Ja 

Upplever du att du kan spendera 
mindre tid vid varje busshållplats? 

Ja Ja Nej 

Upplever du att du måste köra 
fortare än vad som anses lämpligt 
för buss (för att hålla tiden), på 
grund av farthinder? 

Ja Ja Ja 

Känns det säkrare att släppa av 
passagerare i och med införandet 
av klackhållplatser? 

Ja Ja Nej 

Upplever du att körkomforten 
försämrats sedan det infördes fler 
farthinder? 

Ja Ja Ja 

Upplever du värk eller andra 
fysiska problem utanför arbetet i 
och med ökat antal passager över 
farthinder? 

Ja, i ryggen. Ja, i ryggen. Ja, i ryggen. 

Är det någon sträcka du upplever 
mer störande på grund av 
farthinder? 

Ja, 
Ådalsvägen 
i 
Huskvarna. 

Ja, Ådalsvägen 
i Huskvarna 
och Södra 
Strandgatan. 

Ja, 
Kyrkogatan 
och Södra 
Strandgatan. 

Är det någon typ av farthinder du 
upplever mindre störande i ditt 
arbete? Om ja, vilket? 

Ja. Guppen 
som finns 
vid 
Citygross, 
A6 
(platågupp) 

Ja. Guppen vid 
Citygross, A6 
(platågupp)och 
Strömsholm 
bilspärr 

Ja. Mjuka 
farthinder vid 
Citygross, 
A6(platågupp) 

 

4.2.2 Ambulanssjukvårdare  
Enkät 1 (se bilaga 2) besvarades anonymt av 25 stycken ambulanssjukvårdare. Nedan 
presenteras de insamlade svaren för varje fråga.  
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Tabell 5. Visar hur ambulanssjukvårdarna svarade på respektive fråga som ställdes i 
Enkät 1. 

Fråga  Ja  Nej  Vet ej Hur/Vilket?  

Påverkar farthinder 
utryckningstiden?  

21 3 1   

Upplever du att du måste 
köra fortare än vad som 
anses lämpligt för 
ambulanser, på grund av 
införandet av farthinder?  

13 12    

Påverkas patienten av 
farthindren vid färden? Om 
ja, hur?  

22 3  Smärtpåverkade patienter 
upplever ökade smärtor, är 
patienten fastspänd vid 
en scoopbår efter trauma känns 
vibrationer extra tydligt, kan 
skapa illamående, slangar kan 
lossna på intuberade patienter, 
försämrad komfort, det tar 
längre tid in till sjukhuset, 
skapar oro eftersom det känns 
som patienten ska falla av bår  

Påverkas arbetet som sker 
inne i ambulansen av 
farthindren? Om ja, hur?  

21 4  Ojämn körning gör att det blir 
svårare att jobba, skapar 
obalans när arbetsmoment 
utförs obältad, försvårar 
precisionsarbete (nålsättning, 
hjärt- och lungräddning, m.m.), 
kräver att man planerar 
arbetsmomenten om det 
kommer gupp längre fram – 
akuta körningar försvåras 
mycket, svårare att ta 
andningsfrekvens och andra 
parametrar, skapar störningar i 
EKG  

Är det någon typ av 
farthinder du upplever 
mindre störande i ditt arbete? 
Om ja, vilket? 

12 12 1 Chikaner (sidoförskjutning av 
körbana) 

Övrigt som påpekades:   

• Olika fabrikat på ambulanserna gör att patienten påverkas på olika sätt. Vissa 
ambulanser är känsligare för ojämnheter i vägbanan än andra.  

• Avsmalningar liknande de på Oxhagsgatan Öxnehaga är mycket bättre än de 
tidigare bulorna som var där. 

• Vid passage av farthinder påverkas övrig trafik också eftersom medtrafikanter 
inte vet hur de ska flytta på sig för att lämna företräde när ambulansen kommer. 

• Alla farthinder stör mer eller mindre en jämn hastighet vid utryckning. 
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4.2.3 Brandmän  
Enkät 2 (se bilaga 3) besvarades anonymt av 14 stycken brandmän. Nedan presenteras 
de insamlade svaren för varje fråga. 

Tabell 6. Visar hur respondenterna svarade på respektive fråga som ställdes i Enkät 2.  
Fråga  Ja  Nej  Ej 

besv-
arad 

Deltid Heltid Hur/Vilket?  

Påverkar farthinder 
utryckningstiden? 

14      

Upplever du att du 
måste köra fortare än 
vad som anses 
lämpligt för 
brandbilar, på grund 
av införandet av 
farthinder? 

7 7     

Påverkas arbetet 
som sker inne i 
brandbilen av 
farthindren? Om ja, 
hur?  

8 6    Kan påverka 
påklädning vid 
rökdykning eller om 
styrkeledare ska söka 
information i pärmar, 
svårt att koncentrera 
sig, obehagligt, 
försvårar kartläsning 
och radiohantering 

Är det någon typ av 
farthinder som du 
upplever mindre 
störande i ditt 
arbete? Om ja, 
vilket?  

7 7    Avsmalningar, bulor 
som är ytterst lite 
upphöjda 

Övrigt som påpekades: 
• Absolut sämsta farthindret är vägbulor. Med bulor måste man sakta ned farten 

för att inte personal ska flyga i taket eller riskera att fordonet skadas. 
• Liten avsmalning är bättre så länge inte andra bilar står stilla i avsmalningen. 
• De vägar som hindrar mest är Ådalsvägen, Fridhemsrondellen och 

Herkulesvägen. 
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4.2.4 Sammanfattning av samtliga yrkesförares åsikter  

Tabell 7. Visar svaren från yrkesförare på de frågor som varit samma för samtliga 
yrkesgrupper. 
Fråga  Ja  Nej  Vet ej Vilket?  
Påverkar farthinder tiden per 
rutt/utryckningstiden? 

37 4 1  

Upplever du att du måste köra fortare än vad 
som anses lämpligt för fordonet, på grund av 
införandet av farthinder? 

20 22   

Påverkas körkomforten/arbetet? 31 11   
Är det någon typ av farthinder som du upplever 
mindre störande i ditt arbete? Om ja, vilket?  

22 19 1                     

 

Chikaner, 
kombigupp, 
vägkudde, 
Platågupp, 
bulor som är 
ytterst lite 
upphöjda 

4.3 Frågeställning 3 
Vad finns det för andra typer av farthinder, som inte påverkar kollektivtrafik, 
räddningstjänst och ambulans i samma utsträckning? 
 
Det finns ett flertal olika hastighetsdämpande åtgärder. Utifrån litteraturstudien valdes 
de tio hastighetsdämpande åtgärder som påverkar kollektivtrafik, räddningstjänst och 
ambulans minst. De nedanstående alternativa lösningarna på dämpande åtgärder är 
beprövade och utvärderade utifrån hur de bland annat påverkar olika fordon och 
yrkesgrupper. (Backström, Bengtsson & Linderholm, 2006; Bagdadi & Patten, 2014; 
Berthod, 2011; Ewing & Gulden, 2009; Grumert et al.2011; García, et al. 
2012; Johansson et al. 2007; Maryland Department of Transportation, 2011; 
Trafikverket, 2015; Vägverket, 2004). 

Respektive alternativ som presenteras i empirin redogör för utformning, hur 
yrkesgrupperna påverkas enligt bedömningsmatrisens parametrar (se avsnitt 2.4.2) och 
för- och nackdelar. 

3.3.1 Transcalm Deflatable Road Hump  
Transcalm Deflatable road Hump är ett passivt dynamiskt hinder, utformat för att vara 
ett solitt hinder för bilister som kör fortare än vad hastighetsbegränsningen tillåter. 
Hindret innefattar ett system av kompressorer och backventiler som sjunker ihop om 
fordon passerar med låg fart, men upprätthåller den uppblåsta formen om överfart med 
hög hastighet sker (Bagdadi & Patten, 2014).  
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Figur 6. Visar Transcalm Deflatable Road Hump (källa: www.ttsolutions.nl) 
 
Tabell 8. Visar bedömningsmatrisens parametrar och för- och nackdelar med 
Transcalm Deflatable Road Hump (Bagdadi & Patten, 2014). 

Påverka
n på 
komfort 

Hinder 
av 
arbets-
uppgifte
r 

Påverka
n på total 
tid per 
rutt 

Förlorar 
funktione
n även vid 
upprepad 
passage 

Kräver 
förändrin
g av gatu-
området  

Fördelar Nackdelar 

Nej Nej Nej Nej Ja Ingen 
ström-
försörjning.
  

Inga 
externa 
sensorer. 

 Räddningstjäns
t och ambulans 
upplever hindret 
som solitt om de 
passerar med 
högre hastighet 
än vad vägen 
tillåter. 

3.3.2 Intelligent Flexible Hump 
Intelligent Flexible Hump är ett passivt dynamiskt farthinder som tillåter tunga fordon 
att passera nästintill obemärkt, men fungerar som ett solitt hinder för bilister. Hindret 
fungerar på samma sätt som i ovanstående exempel (Transcalm deflatable road hump). 
Syftet med denna typ av utformning är att främja framkomligheten för bussar och 
utryckningsfordon. Detta hinder installeras därför vid vägar där mycket bussar kör. 
(Bagdadi & Patten, 2014). 
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Figur 7. Visar Intelligent flexible hump (Källa: www.ttsolutions.nl). 

Tabell 9. Visar bedömningsmatrisens parametrar och för- nackdelar med Intelligent 
Flexible Hump (Bagdadi & Patten, 2014). 

Påverkar komfort Nej 

Hinder av arbetsuppgifter Nej 

Påverkan på total tid per rutt Nej 

Förlorar funktionen även vid 
upprepad passage 

Nej 

Kräver förändring av gatu-
området  

Ja 

Fördelar Ingen strömförsörjning. 

Inga externa sensorer. 

Tvingar personbilar att sakta ner. 

Nackdelar Räddningstjänst och ambulans upplever hindret som solitt 
om de passerar med högre hastighet än vad vägen tillåter. 

3.3.3 Edeva Acti Bump 
Edeva Acti Bump är ett aktivt dynamiskt farthinder som vid aktivering är nedåtgående. 
Hindret utlöses då ett fordon närmar sig med en högre hastighet än vad som är tillåten 
genom att fälla ner en lucka i marken. Detta skapar en kant som fordonet kör på vid 
passering. Passeras hindret med tillåten hastighet ligger luckan plant mot marken. För 
att kunna mäta hastigheten används induktionsslingor eller radar och en 
informationsskylt ca 30 meter innan hindret informerar föraren om de håller en för hög 
hastighet (Bagadi & Patten, 2014).  
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För utryckningsfordon kan en transpondermottagare användas för att kunna styra 
systemet, detta tillåter ambulanser, polis-och brandbilar att passera utan att behöva 
tänka på hastigheten (Bagadi & Patten, 2014). 

Figur 8. Visar Edeva Acti bump (källa: www.edeva.se och www.iron.io). 

Tabell 10. Visar bedömningsmatrisens parametrar och för- nackdelar med Edeva Acti 
bump (Bagadi & Patten, 2014). 

Påverkar komfort Nej 

Hinder av arbetsuppgifter Nej 

Påverkan på total tid per rutt Nej 

Förlorar funktionen även vid 
upprepad passage 

Nej 

Kräver förändring av gatu-
området  

Ja 

Fördelar Kan hålla ett högt trafikflöde på vägsträcka med jämn 
hastighet. 

Kräver ej inbromsning under den tillåtna hastigheten för 
passering av hindret. 

Tvingar personbilar att sakta ner. 

Nackdelar Kräver elektronisk utrustning (radar och induktionsslingor). 

Utryckningsfordon kräver mottagare. 

3.3.4 Intelligenta Transportsystem  
Intelligenta transportsystem ger en möjlighet att skapa ”snabbare och säkrare 
transporter och samtidigt minska belastningen på miljön” (Trafikverket, 2015).  

Fordonsaktiverade skyltar (Vehicle Activated Signs, VAS) är en typ av intelligenta 
transportsystem, som meddelar föraren om hastigheten överskrids. Dynamiska 
meddelandeskyltar (DMS), används på stora landsvägar för att kunna sprida 
information om till exempel vägarbeten, trafikolyckor, avstängda filer m.m. (Grumert 
et al. 2011). Ett tredje exempel på Intelligenta Transportsystem är trafiksignaler med 
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hastighetsmätning. Trafiksignalen slår om till rött om ett fordon närmar sig med för hög 
hastighet, men om fordonet istället håller den tillåtna hastigheten så får föraren grönt 
ljus. Detta system är tänkt att främst placeras vid korsningar och övergångsställen 
(Grumert et al.2011). 

Figur 9. Visar exempel på fordonsaktiverade skyltar och dynamiska meddelandeskyltar 
(Källa: www.vmslimited.co.uk och www.tranbc.ca). 

Tabell 11. Visar bedömningsmatrisens parametrar och för- nackdelar med 
Intelligenta Transportsystem (Grumert et al.2011). 

Påverkar komfort Nej 

Hinder av arbetsuppgifter Nej 

Påverkan på total tid per rutt Nej 

Förlorar funktionen även vid 
upprepad passage 

Ja 

Kräver förändring av gatu-
området  

Nej 

Fördelar Påverkar varken buss, brandbil eller ambulans. 

Ingrepp i vägen krävs ej. 

Nackdelar Höjd hastighet efter passering av DMS. 

3.3.5 Kombigupp  
Kombigupp är utformade som en hastighetsplatå. I mitten finns ett vanligt cirkelgupp 
som är lagom brett för att en bil ska kunna köra över och på kanterna finns det 
flackare, längre cirkelgupp som bredare fordon kan passera, i så kallad H-form 
(Backström, Bengtsson & Linderholm, 2006). Detta gör att bredare fordon kan 
använda sig av den mindre branta delen och därmed upplever mindre obehag, medan 
personbilar måste använda den brantare lutningen (Grumbert et al. 2011).  
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Figur 10. Visar hur H-formade kombigupp kan användas på tvåvägsgator. Här ser man 
också hur bilen får använda sig av den brantare delen, medan bussen kan passera 
hindret på ett enklare sätt (Källa: www.mini-roundabout.com övre bild, 
www2.trafikkontoret.goteborg.se nedre bild). 
 
Tabell 12. Visar bedömningsmatrisens parametrar och för- nackdelar med 
Kombigupp (Backström, Bengtsson & Linderholm, 2006). 

Påverkar komfort Nej 

Hinder av arbetsuppgifter Nej 

Påverkan på total tid per rutt Nej 

Förlorar funktionen även vid 
upprepad passage 

Nej 

Kräver förändring av gatu-
området  

Ja 

Fördelar Påverkar varken buss eller brandbil. 

Tvingar personbilar att sakta ner. 

Nackdelar Äldre ambulanser som är mindre påverkas på samma sätt 
som personbilar av farthindren. 

3.3.6 Tvärgående räfflor  
Tvärgående räfflor är ett farthinder som skapar obehag hos föraren då de fungerar som 
vibrerande och audiella varningar. Beläggningarna består antingen av räfflat mönster i 
vägbanan, att det görs mönster av asfalt blandat med cement som står upp ur 
vägbanan eller av remsor som målas på vägen (Maryland Department of 
Transportation, 2011).  
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Figur 11. Visar olika exempel på skiftande tvärgående räfflor 
(Källa: www.rumblestripes.com, www.floridatoday.com, www.quicksetts.com). 

Tabell 13. Visar bedömningsmatrisens parametrar och för- nackdelar med 
Tvärgående räfflor (Maryland Department of Transportation, 2011).  

Påverkar komfort Ja 

Hinder av arbetsuppgifter Ja 

Påverkan på total tid per rutt Nej 

Förlorar funktionen även vid 
upprepad passage 

Ja 

Kräver förändring av gatu-
området  

Ja 

Fördelar Påverkar varken buss, brandbil eller ambulans. 

Billiga 

Enkla att installera. 

Nackdelar Kräver underhåll eftersom hindren slits ned snabbare än 
större farthinder. 

3.3.7 Vägkudde 
Vägkudden består av två eller flera upphöjda områden som placeras i sidled med 
avfasningar på kanterna. Avfasningarna är så pass breda att personbilar, som har 
smalare hjulinställning, tvingas åka över upphöjningarna med minst två hjul (Ewing 
& Gulden, 2009). Vägkudden påverkar således inte breda utryckningsfordon eller 
bussar. Denna typ av farthinder har en gradvis höjning som breder sig ut under en 
längre sträcka av vägen och är därför inte lika aggressiva som traditionella väggupp 
(Berthod, 2011). För att vägkudden ska fungera måste fordon tvingas passera, vilket 
görs genom att placera refuger eller kantstenar vid sidan av hindret (Johansson et al. 
2007).  
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Figur 12. Visar utformningen av vägkudden (Källa: www.nacto.org och 
www.steriks.se). 
 
Tabell 14. Visar bedömningsmatrisens parametrar och för-och nackdelar med 
Vägkudde (Berthod, 2011). 

Påverkar komfort Nej 

Hinder av arbetsuppgifter Nej 

Påverkan på total tid per rutt Nej 

Förlorar funktionen även vid 
upprepad passage 

Nej 

Kräver förändring av gatu-
området  

Ja 

Fördelar Påverkar varken buss eller brandbil.  

Tvingar personbilar att sakta ner. 

Nackdelar Äldre ambulanser som är mindre påverkas på samma sätt 
som personbilar av farthindren. 

3.3.8 Speed kidney  
En Speed Kidney består av ett huvudgupp och ett kompletterande gupp bredvid. 
Huvudguppet är utformat som en båge och det kompletterande guppet ser ut som ett 
traditionellt gupp. Denna typ av hinder ger förarna ett val om hur de vill passera hindret. 
Antingen väljer man att åka rakt igenom farthindret eller så passeras hindret genom att 
följa huvudguppets utformning. Passeras hindret rakt kommer det upplevas som ett 
gupp likt vägkudden: två hjul kommer att passera över guppet, men om huvudguppets 
utformning följs undviks höjdskillnaden, men tvingar ändå trafiken att sakta ned på 
grund av den krokiga vägen. Guppen är utformade efter bredden på personbilar och 
klarar därför att passeras av bredare fordon (García, et al. 2012).  
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Figur 13. Visar utformningen av en speed kidney. (Källa: García et al. 2012). 

Tabell 15. Visar bedömningsmatrisens parametrar och för- nackdelar med Speed 
kidney (García, et al. 2012).  

Påverkar komfort Nej 

Hinder av arbetsuppgifter Nej 

Påverkan på total tid per rutt Nej 

Förlorar funktionen även vid 
upprepad passage 

Nej 

Kräver förändring av gatu-
området  

Ja 

Fördelar Påverkar varken buss eller brandbil.  

Tvingar personbilar att sakta ner. 

Nackdelar Äldre ambulanser som är mindre påverkas på samma sätt 
som personbilar av farthindren. 

3.3.9 Konkavt gupp  
Konkava gupp är motsatsen till traditionella fartgupp. I stället för att ha ett hinder som 
reser sig upp ur vägen går guppet i stället ned som en grop. De är utformade så att breda 
fordon kan passera guppen utan att påverkas, då farthindrets kanter är i samma höjd 
som den fortlöpande vägen. Personbilar måste däremot passera hindret genom att helt, 
eller delvis, köra ned i "gropen" (Vägverket, 2004).  
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Figur 14. Visar utformningen av ett konkavt gupp.( Källa: Vägverket, 2004). 
 
Tabell 16. Visar bedömningsmatrisens parametrar och för- nackdelar med Konkavt 
gupp (Vägverket, 2004).  

Påverkar komfort Nej 

Hinder av arbetsuppgifter Nej 

Påverkan på total tid per rutt Nej 

Förlorar funktionen även vid 
upprepad passage 

Nej 

Kräver förändring av gatu-
området  

Ja 

Fördelar Påverkar varken buss eller brandbil.  

Tvingar personbilar att sakta ner. 

Nackdelar Äldre ambulanser som är mindre påverkas på samma sätt 
som personbilar av farthindren. 

Kräver dränering. 

Ökat behov av renhållning av t.ex. löv som faller ner i 
gropen. 

3.3.10 Visuell avsmalning  
Visuella avsmalningar är olika visuella mönster på körbanan som används för att skapa 
illusioner av hinder. En typ av visuell avsmalning är att måla tvärgående ränder på 
körbanan för att ge en illusion av tvärgående gupp och på så sätt uppmana bilisten att 
dämpa hastigheten. En annan typ av visuell avsmalning är att måla djur eller lekande 
barn på vägen. Dessa bilder upplevs realistiska då fordonet befinner sig vid ett visst 
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avstånd från bilden, när avståndet minskar inser bilisten att det är en optisk illusion 
(Grumbert et al. 2011). 

 
Figur 15. Visar exempel på hur visuell avsmalning kan se ut på vägen. (Källa: 
Grumbert et al. 2011). 

Tabell 17. Visar bedömningsmatrisens parametrar och för- nackdelar med Visuell 
avsmalning (Grumbert et al. 2011). 

Påverkar komfort Nej 

Hinder av arbetsuppgifter Nej 

Påverkan på total tid per rutt Nej 

Förlorar funktionen även vid 
upprepad passage 

Ja 

Kräver förändring av gatu-
området  

Nej 

Fördelar Påverkar varken buss, brandbil eller ambulans. 

Billiga. 

Enkla att installera. 

Nackdelar Förarna vänjer sig vid farthindren och på sikt så sänks inte 
farten i samma utsträckning. 

Kräver större underhåll då de slits ned på 3 - 6 månader. 

Optiska illusioner är bara förståeliga från ett visst avstånd 
eller en viss punkt och är därför endast effektiva på den 
specifika punkten. 

Optiska illusioner kan skrämma föraren och det kan påverka 
speciellt ambulanser som då, per automatik, gör hastiga 
inbromsningar  
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4.4 Sammankoppling av insamlad empiri 
Studien innefattar empiri som insamlats vid åtta intervjuer, varav sex hölls med 
busschaufförer och två hölls med Jönköpings kommun och Jönköpings Länstrafik, två 
enkätundersökningar utlämnade till brandmän och ambulanssjukvårdare och en 
litteraturstudie.  

Den insamlade empirin besvarar tre skilda frågeställningar, vilka återkopplar till 
varandra i en gemensam helhet. Farthinderstyperna i litteraturstudien valdes till viss del 
utifrån yrkesgruppernas åsikter och kommunens ideologi, men också från 
forskningsfronten inom området. 

 
Figur 16. Visar sammankopplingen mellan den insamlade empirin. 
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5 Analys och resultat 
Kapitlet kopplar den insamlade empirin till det teoretiska ramverket. Analys av den 
insamlade empirin presenteras och studiens resultat kopplas till målet. 

5.1 Analys 
De senaste 20 åren har det skett en förändring kring hur vägnäten i städerna utformas. 
Sveriges kommuner hade runt millenniumskiftet inte ett lika stort behov av hög 
förtätning, vilket gjorde att kollektivtrafikens framkomlighet prioriterades. Det infördes 
separata busskörfält där kollektivtrafiken hade trafiksignalprioritering och bussar 
undvek sidoförflyttningar med raka körfält genom rondeller och korsningar 
(Linderholm, 2001). Jönköping var bland de första i Sverige med att införa denna typ 
av åtgärder. För att inte äventyra arbetsmiljön för busschaufförerna fördes aktiva 
diskussioner kring vägutformningen som, enligt krav från Jönköpings Länstrafik, 
utformades utan vägbulor och dylikt.  

Efter direktiv från Sveriges regering år 2012 ökade kravet på hastighetsdämpning i 
kommunerna och kollektivtrafikens krav på vertikala farthinder slopades (Kallander, 
2016). Jönköpings kommun eftersträvar fortfarande raka busskörfält med 
trafiksignalprioritering, men inför nu också hastighetsdämpande åtgärder i områden 
med stor andel oskyddade trafikanter. Denna ändring har bidragit till att kollektivtrafik, 
brandmän och ambulans har fått försämrade arbetsförutsättningar. Yrkesgrupperna 
anser att såväl tid som arbetsmiljö och komfort har försämrats och ändringen kring 
vägbulor har medfört mycket missnöje. 

Jönköpings trafiksäkerhetsprogram reglerar de områden som kräver ökade 
säkerhetsåtgärder och kommunens trafiknätutveckling begränsas av gatuområdet 
(Stadsbyggnadsnämnden, 2015). De områden som är särskilt utsatta är också de 
områden kollektivtrafik, räddningstjänst och ambulans påverkas mest av. Det 
begränsade gaturummet har tvingat kommunen att införa vägbulor, vilket har stor 
påverkan på yrkesgruppernas arbetsmiljö.  

Vid fortsatt planering försöker Jönköpings kommun förhålla sig till de önskemål 
kollektivtrafiken, räddningstjänsten och ambulans har haft. Horisontella farthinder 
införs i de områden där utrymmet tillåter, men även dessa har viss negativ påverkan på 
yrkesgrupperna. Chikaner och avsmalningar är de farthinder som föredras, men 
problematiken kring köer vid stor trafikmängd kvarstår (Palm, 2013). 

Sverige använder idag omkring 30 olika typer av farthinder (Grumbert et al. 2011). Det 
finns ytterligare exempel utomlands (Garcia et al. 2012). Minst tio av dessa har ingen 
eller minimal påverkan på kollektivtrafik, räddningstjänst och ambulans.  

5.2 Frågeställning 1 
Hur har Jönköpings kommun under de senaste 20 åren ändrat planeringsideologin 
kring vägutformningen och kollektivtrafikens framkomlighet?  

År 1996 genomfördes Komfort 96 och förändrade stora delar av vägnätet i kommunen. 
Det skulle vara lika enkelt att åka buss i Jönköping som det är att åka spårvagn. 
Linjenätet utformades därför med så raka sträckor som möjligt för att öka 
framkomligheten och tidtabellen ändrades. Det enda krav kommunen stod inför var att 
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vägbulor och gupp inte skulle användas, vilket de tog hänsyn till. Användandet av bilen 
skulle minskas, vilket krävde att kollektivtrafikens framkomlighet skulle prioriteras. 

För att öka kollektivtrafikens framkomlighet infördes separata busskörfält, som 
tillsammans med trafiksignalsystem, stoppade övrig trafik när kollektivtrafiken 
behövde passera. Denna typ av vägutformning begränsades inte endast till stomlinjerna, 
utan infördes på ett flertal platser i kommunen. 

Kommunen följer fortfarande de riktlinjer som antogs i och med KomFort 96, men med 
viss justering. Idag prioriteras oskyddade trafikanter istället för framkomligheten. 
Staden har utvecklats och fler byggnader har byggts, vilket begränsar möjligheterna för 
ombyggnad av vägarna. Kravet på vägbulor och gupp har tagits bort och dessa används 
på de vägar där gatuområdet inte tillåter annan ombyggnad.  

Arbetet med att öka kollektivtrafikens framkomlighet fortskrider, även om 
prioriteringarna har ändrats. Det införs fortfarande separata busskörfält med 
trafiksignalprioritering och idén om klackhållplatser är idag en verklighet på ett antal 
platser i kommunen. 

Planeringsideologin har förändrats. Då var kollektivtrafikens framkomlighet prioritet – 
idag prioriteras de oskyddade trafikanterna. Förutsättningarna har ändrats sedan 1996 
och detta har resulterat i att planeringen kring vägnätet har ändrats. Stadens utveckling 
har begränsat möjligheterna kring vägutformningen och kollektivtrafikens 
framkomlighet åsidosätts där flera oskyddade trafikanter rör sig. Trots den skiftande 
prioriteringen arbetar kommunen aktivt för att främja kollektivtrafikens framkomlighet 
och den raka linjedragningen av bussnäten fortskrider där omkringliggande miljö 
tillåter. 
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5.3 Frågeställning 2 
Hur påverkar hastighetsdämpande åtgärder kollektivtrafiken, räddningstjänst och 
ambulans i Jönköpings kommun, med avseende på tid och arbetsmiljö? 

5.3.1 Sammanställning av yrkesgruppernas åsikter 
Undersökningarna visar att både tid, arbetsmiljö och komfort påverkas av farthindren, 
trots att frågorna och responsen har skiljt sig något åt. Det är främst tid och arbetsmiljö 
som påverkas, men om hastigheten måste öka och om det finns något farthinder som är 
bättre än något annat råder delad mening om. Den generella uppfattningen om 
hastighetsdämpande åtgärder är dock negativ hos denna typ av yrkesgrupper. 

Intervjuerna och enkäterna har visat att de farthinder som föredras är chikaner, 
platågupp, kombigupp, vägkuddar och gupp som är ytterst lite upphöjda. 

Tabell 18. Visar den procentuella fördelningen för yrkesgrupperna vid de gemensamma 
frågorna. 
Fråga  

Påverkar farthindren tiden per 
rutt/utryckningstiden? 
 

 

Upplever du att du måste köra fortare än vad 
som anses lämpligt för fordonet, på grund av 
införandet av farthinder? 

 

Påverkas körkomforten/arbetet? 
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Är det någon typ av farthinder som du 
upplever mindre störande i ditt arbete?  
 

 

5.3.2 Kollektivtrafik 
Busschaufförernas åsikter angående tid skiljer sig åt. 83 % anser att den totala tiden per 
rutt påverkas, men att farthindren påverkas hur mycket tid som spenderas vid varje 
busshållplats eller vad för hastighets som måste väljas råder det delad mening om.  

83 % av busschaufförerna tycker att arbetsmiljön har försämrats efter införandet av fler 
farthinder, men de tycker samtidigt att säkerheten har ökat. Frekvent passage av 
farthinder bidrar också till ökade smärtor i till exempel rygg. Vissa sträckor i 
kommunen upplevs extra störande då dessa har ett flertal farthinder på en kort sträcka. 
Sträckorna som nämns är Södra Strandgatan, Kyrkogatan Ådalsvägen i Huskvarna. 
Under dessa sträckor är det frekvent återkommande farthinder, i form av vägbulor eller 
kullerstenar, som skapar kraftiga vibrationer vid överfart. 

Resultatet skiljer sig också något åt mellan de busschaufförer som kör regionalt och 
stadstrafik. Busschaufförer som kör stadstrafik anser, till skillnad från regionaltrafiken, 
att tiden påverkas, både totalt och vid varje busshållplats. Detta beror troligtvis på att 
dessa har fler busshållplatser att passera per rutt och att det generellt är fler personer 
som åker buss i staden än regionalt.  

Tabell 19. Visar den procentuella fördelning för hur busschaufförerna svarade på 
frågorna. 

Fråga  

Påverkar farthindren tidtabellen för varje 
busshållplats? 

 

Påverkar farthindren den totala tiden per 
rutt? 
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Upplever du att du kan spendera mindre tid 
vid varje busshållplats? 

 

Upplever du att du måste köra fortare än vad 
som anses lämpligt för buss, för att hålla 
tiden, på grund av införandet av farthinder? 

 

Känns det säkrare att släppa av passagerare i 
och med införandet av klackhållplatser? 

 

Upplever du att körkomforten försämrats 
sedan det infördes fler farthinder? 

 

Upplever du värk eller andra fysiska 
problem utanför arbetet i och med ökat 
antal passager över farthinder? 

 

Är det någon sträcka som du upplever mer 
störande, på grund av farthinder? 
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Är det någon typ av farthinder som du 
upplever mindre störande i ditt arbete? 

 

5.3.3 Ambulanssjukvårdare 
84 % av ambulanssjukvårdarna anser att tiden för utryckning påverkas av farthindren 
och 52 % av respondenterna anser att de måste köra fortare än vad som anses lämpligt. 
88 % av respondenterna anser att patienten påverkas vid överfart av farthinder och 84 
% tycker att arbetet i ambulansen påverkas. Om det finns bättre typer av farthinder råder 
det delad mening om. Se tabell nedan för komplett procentuell fördelning. 

De konkreta arbetsuppgifter som försvåras av farthindren är de arbetsuppgifter som 
kräver precision, så som nålsättning, hjärt- och lungräddning och liknade samt 
avläsningar av olika parametrar, så som andningsfrekvens och EKG. 
Ambulanssjukvårdarnas arbete inne i ambulansen kräver rörlighet – en faktor som 
begränsas eftersom farthindren skapar oförutsägbar påverkan av sjukvårdarens balans. 
Det krävs en högre grad av planering av arbetsmomenten, vilket vid akuta körningar 
kan betyda liv eller död. 

Patienterna påverkas också negativt av farthindren. Smärtpåverkan blir högre vid 
överfart och ändrade körmönster kan skapa illamående. Intuberade slangar och liknande 
kan trilla ut. 

Chikaner är det farthinder som anses ha minst påverkan på ambulanssjukvårdarnas 
arbetsuppgifter. Denna typ av farthinder kräver ingen förflyttning i höjdled och 
eftersom ambulanser vid akuta körningar använder blåljus lämnar övrig trafik företräde 
och ökar därmed framkomligheten för ambulansen. 

Tabell 20. Visar den procentuella fördelning för hur ambulanssjukvårdarna svarade på 
frågorna. 

Fråga  

Påverkar farthinder utryckningstiden? 
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Upplever du att du måste köra fortare än vad 
som anses lämpligt, på grund av införandet 
av farthinder? 

 

Påverkas patienten av farthindren vid färd?  

 

Påverkas arbetet som sker inne i ambulansen 
av farthindren? 

 

Är det någon typ av farthinder som du 
upplever mindre störande i ditt arbete?  

 

5.3.4 Brandmän 
Undersökningen visar att samtliga i yrkesgruppen anser att utryckningstiden påverkas 
av farthinder. För att inte skapa obehag i fordonet måste hastigheten sänkas, vilket 
skapar fördröjningar. 57 % anser att arbetsmomenten inuti fordonet påverkas vid 
överfart av farthinder. Det är främst arbetsuppgifter som kräver mer utrustning, så som 
rökdykning, som påverkas mest, men det skapar också koncentrationssvårigheter. Att 
vara koncentrerad vid informationsuppläsning, kartläsning och radiohantering är av 
yttersta vikt för att få en klar inblick i hur den kommande olycksplatsen ser ut.  

Det råder delad mening kring hur farthinder påverkar den valda hastigheten, liksom 
huruvida det finns någon typ av farthinder som är bättre för yrkesgruppen. De farthinder 
som föredras är chikaner och vägbulor med längre platå som därmed är mindre 
upphöjda. 
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Tabell 21. Visar den procentuella fördelning för hur brandmännen svarade på 
frågorna. 
Fråga  

Påverkar farthinder utryckningstiden? 

 

Upplever du att du måste köra fortare än vad 
som anses lämpligt för brandbilar, på grund 
av införandet av farthinder? 

 

Påverkas arbetet som sker inne i brandbilen 
av farthindren? 

 

Är det någon typ av farthinder som du 
upplever mindre störande i ditt arbete? 

 

5.4 Frågeställning 3 
Vad finns det för andra typer av farthinder, som inte påverkar kollektivtrafik, 
räddningstjänst och ambulans i samma utsträckning? 

Alternativen som tagits fram i empirin analyseras enligt tidigare nämnd 
bedömningsmatris. Matrisen utformades enligt de parametrar som är av mest relevans 
för studiens resultat – yrkesförares åsikter kring och hur de påverkas av farthinder samt 
farthindrets hastighetsdämpande funktion och hur mycket ingrepp som krävs i vägen.  

Kommunens främsta mål med de hastighetsdämpande åtgärderna är att sänka 
hastigheterna utan att göra för stora ingrepp i vägen, därför valdes även dessa 
parametrar in i bedömningsmatrisen. 
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Eftersom intervjuade yrkesförare inte har kommit i kontakt med alla typer av farthinder 
som nämns i empirin innefattas deras åsikter inte som en del av den totala poängen i 
bedömningsmatrisen, utan fungerar i stället som en kompletterande del vid vidare 
analys.  

Ett av de farthinder som har föredragits av de intervjuade yrkesgrupperna är chikaner. 
Detta hinder har dock inte valts med varken i empiri eller analys då dessa i vissa fall 
kan öka hastigheten, då bilister vill ”hinna före” förbi hindret (som också nämndes vid 
intervju med busschaufförer). 

5.4.1 Analys av litteraturstudien 
Efter litteraturstudien hittades tio exempel på farthinder som påverkar yrkesgrupperna 
i mindre utsträckning. För att begränsa antalet alternativ valdes de tre bäst lämpade 
farthindren för ändamålet. Exemplen analyserades enligt bedömningsmatrisen som 
nämns i (2.4.2) där ja ger ett poäng, till viss del ger två poäng och nej ger tre poäng och 
resultatet följer nedan: 

Tabell 22. Visar hur litteraturstudiens respektive farthinder bedöms enligt 
bedömningsmatris. 
Typ Påverkar 

komfort 
Hinder 
av 
arbets-
uppgifter 

Påverkan 
på total 
tid per 
rutt 

Förlorar 
funktionen 
även vid 
upprepad 
passage 

Kräver 
förändring 
av gatu-
området  

Totalt (Efter 
intervju) 
Anses 
vara ett 
sämre 
alternativ 

Edeva 
Acti 
Bump 

3 3 3 3 1 13 - 

Vägkudde 2 2 2 3 3 12 Nej 

Intelligent 
Flexible 
Hump 

2 2 2 3 2 11 - 

Transcalm 
Deflatable 
Road 
Hump 

2 2 2 3 2 11 - 

Speed 
kidney 

2 2 2 3 2 11 - 

Visuell av-
smalning 

3 3 3 1 3 11 - 

Intelligenta 
Flexible 
hump 

3 3 3 1 2 10 - 
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Konkavt 
gupp 

2 2 2 3 1 10 - 

Kombi-
gupp 

2 1 2 3 2 10 Nej 

Tvär-
gående 
räfflor 

1 2 3 1 3 9 Ja 

Ja ger ett poäng, till viss del ger två poäng och nej ger tre poäng. 

Matrisen visar att Edeva Acti Bump, Intelligent Flexible Hump och vägkudde är de 
farthinder som lämpar sig bäst i dagens stadsplanering. Eftersom dessa har minimal 
eller ingen påverkan på yrkesgrupperna. 

Edeva Acti Bump är det farthinder som anses bäst då det tillåter både kollektivtrafik, 
räddningstjänst och ambulanser att passera utan någon påverkan. De fungerar dessutom 
hastighetsdämpande även för lastbilar och andra större yrkesfordon, vilket vissa av de 
andra alternativen förlorar. 

Vägkudden är ett av de alternativ som har föredragits av de intervjuade yrkesgrupperna. 
Det är det alternativ som är bäst ur utformningssynpunkt och är därför vanligt 
förekommande på svenska vägar, då det har enkel struktur och inte kräver större ingrepp 
i vägen. De påverkar inte kollektivtrafik och räddningstjänst, men förlorar funktionen 
hos andra mindre yrkesfordon. Huruvida de påverkar ambulans kan diskuteras. Äldre 
ambulanser som har smalare hjulvidd kommer påverkas likt en personbil, men många 
av de nyare ambulanserna är något bredare än personbilar och kommer således inte att 
påverkas.  

Som kan utläsas ur matrisen så fick Transcalm Road Hump, Intelligent Flexible Hump 
och Speed Kidney samma betyg. Trots detta anses Intelligent Flexible Hump vara det 
bästa alternativet då Intelligent Flexible Hump är, liksom Edeva Acti Bump, utformat 
på ett sätt som gör att det inte blir någon påverkan på kollektivtrafik, räddningstjänst 
och ambulanser. Intelligent Flexible Hump reagerar på fordonsvikt och inte hastighet. 
Speed kidneyn fungerar på liknande sätt som vägkudden, men anses vara sämre än 
Intelligent Flexible Hump eftersom det skapar sidoförflyttningar på vägen, vilket kan 
skapa förvirring och oförutsägbara körmönster, men också för att vissa av undersökta 
yrkesgrupper anser att sidoförflyttningar bör undvikas. Speed kidneyn kräver dessutom 
större ingrepp på gatan än Intelligent Flexible Hump. 

Transcalm Deflatable Road Hump ansågs vara ett av de sämsta alternativen. Det 
bibehåller en låg hastighet på vägen, men eftersom det upplevs som solitt då man kör 
fortare än utsatt hastighet fungerar det likt traditionella gupp då räddningstjänst och 
ambulans vid trängande fall får bryta hastighetsbegränsningen. Traditionella gupp har 
ansetts de absolut sämsta hos samtliga yrkesgrupper. 

Övriga farthinder ansågs sämre, inte bara på grund av bedömningsmatrisen, utan också 
på grund av andra faktorer. Konkavt gupp kräver större underhåll än övriga farthinder 
och ansågs vara lite svårare att passera än till exempel väggkudden som annars har 
samma fördelar och nackdelar. 
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Kombigupp är ett av de farthinder som vid intervju har föredragits då de inte påverkar 
yrkesgrupperna i så stor utsträckning som till exempel traditionella vägbulor. Dessa 
kräver däremot förflyttning i höjdled, vilket man vill undvika i så stor utsträckning som 
möjligt (diskuteras i avsnitt 5.2) och anses därför inte vara ett av de bästa alternativen.  

Intelligenta transportsystem och visuella avsmalningar anses tillsammans med 
Transcalm Deflatable Road Hump vara bland de sämsta alternativen trots att dessa har 
mycket liten eller ingen påverkan på kollektivtrafik, räddningstjänst och ambulans. 
Över tid kommer dessa farthinder inte längre fungera hastighetsdämpande eftersom 
förare ”vänjer sig” eller att de slits bort. 

Tvärgående räfflor anses absolut sämst. Det anses vara ett av de sämsta hinder enligt 
de intervjuade yrkesgrupperna och påverkar både komfort, arbetsuppgifter, tid och 
förlorar dessutom den hastighetsdämpande funktionen över tid. 

5.5 Koppling till målet 
Studiens mål var att utreda vilka hastighetsdämpande åtgärder som är bäst lämpade för 
kollektivtrafikens, räddningstjänstens och ambulansens framkomlighet. 

Farthindren påverkar såväl tid som arbetsmiljö och komfort. Busschaufförer upplever 
mer stress i arbetet samtidigt som de påverkas fysiskt på grund av vibrationerna som 
uppstår vid överfart av farthinder, vilket även påverkar deras vardag utanför arbetet. 
Räddningspersonalens och ambulansens arbetsuppgifter försvåras och tidsförlängning 
och fördröjning av moment kan i vissa fall vara livshotande. 

Kommunen följer fortfarande den planeringsideologi som antogs för 20 år sedan. Det 
har skett en omvärdering där oskyddade trafikanter prioriteras, vilket resulterat i att 
vägbulor och gupp införts. Resultatet av detta är att framkomligheten för 
kollektivtrafiken försämrats. Separata busskörfält med trafiksignalprioritering började 
införas år 1996 och åtgärder som bara var idéer då är idag verklighet. Som helhet står 
trafikplaneringen oförändrad. 

De tre bäst lämpade farthindren som har ingen eller minimal påverkan på 
kollektivtrafik, räddningstjänst och ambulans är Edeva Acti Bump, Intelligent Flexible 
Hump och vägkudde (se nedan). 

Figur 17. Visar utformningen av Edeva Acti bump, Intelligent flexible hump och 
vägkudden (källa: www.edeva.se och www.iron.io, www.ttsolutions.nl, 
www.steriks.se). 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet diskuterar studiens resultat, metodval, begränsningar och slutsatser. Förslag till 
vidareforskning, konsekvenser av studien och vidare rekommendationer presenteras 
också. 

6.1 Resultatdiskussion 
Studien har god validitet och reliabilitet. Frågeformulären utformades utifrån studiens 
mål och kontrollerades av handledare för att ytterligare säkra validiteten. Delar av 
empirin insamlades med hjälp av kvalitativ metod, vilket kan minska validiteten. Trots 
detta anses validiteten vara hög, då det användes strukturella intervjuer som 
tillsammans med enkäter och litteraturstudie stärker den. 

Liksom validiteten anses reliabiliteten vara hög. Studien gav standardiserad empiri 
genom enkäter och strukturella intervjuer. Analysen ger en generell helhetsbild över 
hur uppfattningen om de hastighetsdämpande åtgärderna och kan därför antas vara 
tillförlitligt. Resultatet är dock beroende på ort och begränsas därmed till Jönköping.  

Den insamlade empirin och det teoretiska ramverket resulterar i att studiens mål 
uppfylls. Trovärdigheten för empirin i frågeställning två hade ökat om fler aktiva 
personer hade intervjuats. Fler intervjuer hade möjliggjort för ytterligare information, 
om någon av respondenterna glömt nämna något som kunde varit relevant för studien. 

Validiteten hade stärkts ytterligare för litteraturstudien om bedömningsmatrisens 
resultats hade kontrollerats av fler parter. 

6.2 Metoddiskussion 
Metoderna för insamlingen av empirin var enkäter, intervjuer och litteraturstudie. 
Samtliga angreppssätt lämpade sig väl för arbetet och genererade svar som både var 
kvalitativa och kvantitativa. Intervjuerna spelades in och transkriberades, vilket 
underlättade vid sammanställning av empirin. Enkäter ger tydliga svar med minimalt 
utrymme för tolkning. 

Frågeställning ett besvarades av intervjuer. Empirin om hur kommunen arbetade för 20 
år sedan blev selektiv eftersom den baserades på vad den dåvarande trafikchefen på 
Jönköpings Länstrafik mindes från den tiden. Intervju av fler personer som var aktiva 
under denna tid skulle styrka den insamlade empirin. Viss information om hur arbetet 
går till idag kan ha förbisetts då den nuvarande trafik- och utvecklingschefen på 
Jönköpings kommun inte är ensam om att arbeta med trafikutformningen. 

För att underlätta sammanställningsprocessen i frågeställning två skulle det antagligen 
lämpat sig bättre om samtliga yrkesgruppers frågeformulär besvarades med samma typ 
av metod. Intervjufrågorna var däremot utformade så att en generell uppfattning kunde 
göras. 

Litteraturstudien hade kunnat effektiviseras om det hade utformats en sökmatris eller 
likande för att ha en tydlig struktur på sökord och artiklar som använts. 
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6.3 Begränsningar 
De hastighetsdämpande åtgärder som studerats är oberoende av ort och kan därför anses 
generellt. Trafikutvecklingen är i ständig förändring och förbättring, men ter sig olika i 
olika orter, vilket gör resultatet till viss del begränsat. Yrkesgrupperna påverkas 
troligtvis på samma sätt oavsett var studien genomförs. Resultatet kan skilja något 
beroende på hur trafikmiljön är uppbyggd i orten, då yrkesgrupperna kan ha fler typer 
av farthinder att förhålla sig till.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
De hastighetsdämpande åtgärderna i Jönköpings kommun påverkar kollektivtrafik, 
räddningstjänst och ambulans. Busschaufförer anser att den totala tiden per rutt ökar 
och att körkomforten försämras. Frekvent överfart av farthinder påverkar dessutom 
busschaufförerna fysiskt, vilket försämrar deras vardag utanför arbetet. Brandmän anser 
att utryckningstiden ökar och att arbetsmomenten som sker inne i brandbilen påverkas. 
Ojämn körning skapar dessutom koncentrationssvårigheter vid informationsuppläsning 
om olycksplatsen. Ambulanssjukvårdares arbetsuppgifter försvåras och fördröjs där de 
hastighetsdämpande åtgärderna är placerade. Detta, tillsammans med att 
utryckningstiden ökar, kan ha förödande konsekvenser för patienten.  

Den generella åsikten är alltså att de hastighetsdämpande åtgärderna påverkar 
yrkesgruppernas arbetsförutsättningar negativt. 

Jönköpings kommun har de senaste 20 åren arbetat aktivt för att öka trafiksäkerheten 
utan att påverka framkomligheten för kollektivtrafik, räddningstjänst och ambulans. I 
takt med urbaniseringen av staden har prioriteten gått från framkomlighet till säkerhet 
för oskyddade trafikanter. Hastighetsdämpande åtgärder införs för att sänka hastigheten 
och på så sätt skapa en tryggare miljö. Det finns många alternativ som lämpar sig bättre 
i vägnätet utan att riskera att trafiksäkerheten sänks. 

De alternativ som studerats främjar framkomligheten utan att äventyra att övriga 
fordons hastighet sänks. Mångsidigheten i alternativen ger dessutom kommunen flera 
alternativ att överväga vid fortsatt planering. Studien visar att det behövs en fortsatt 
dialog mellan Jönköpings kommun, Jönköpings Länstrafik, räddningstjänst och 
ambulans för att uppnå en trafikmiljö som inte kompromissar yrkesgruppernas 
arbetsuppgifter. 

Figur 18. Visar sammankopplingen mellan studiens empiri, resultat och 
konsekvenserna av att inblandade parter tar del av studien. 
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6.5 Förslag till vidare forskning 
Intressanta ämnen för vidare forskning inom studiens område är exempelvis att 
undersöka hur de hastighetsdämpande åtgärderna påverkar kollektivtrafikens resenärer. 
Hur upplever resenärerna de hastighetsdämpande åtgärderna? Hur påverkar daglig 
pendling resenärer över tid?  

Miljöpåverkan är en viktig aspekt att studera. Hastighetsdämpande åtgärder innebär 
ökat antal inbromsningar och hastighetsökningar och dessa ökar både utsläpp och 
skapar mer buller. Hur mycket högre blir utsläppen? Krävs det fler ljuddämpande 
åtgärder på byggnader i och med införandet av fler hastighetsdämpande åtgärder? Hur 
upplever boende kring vägar med flera farthinder buller? Stör det mer? 

Utveckling av farthinder för att minimera påverkan på räddningstjänst och ambulans är 
också av yttersta vikt. Förseningar i deras arbete kan innebära liv eller död. 

 

 

 



Referenser 

42 

7 Referenser 
Ahrne, G. & Eriksson-Zetterquist, U. (2011). Intervjuer. I G. Arhne & P. Svensson 
(Red)., Handbok i kvalitativa metoder (s.36-57). Malmö: Liber. 

Andriejauskas, T. & Jateikienė, L. & Lingytė, I. et al. (2016). Impact assessment of 
speed calming measures on road safety. Transportation Research Procedia, vol. 14, s. 
4228-4236. Hämtad från http://ac.els-cdn.com/S2352146516304008/1-s2.0-
S2352146516304008-main.pdf?_tid=a3c4a612-ed2c-11e6-a7d2-
00000aacb35f&acdnat=1486468846_40e69f2d5001be9372a7d07ed2581beb. 

Arby, H. & Bergström Johansson, P. & Hellberg, S. et al. (2014). Göteborg 2035 
Trafikstrategi för en nära storstad. Trafikstrategirapport, Göteborgs kommun, 
Göteborg. Hämtad från https://goteborg.se/wps/wcm/connect/2b48a33f-
df7f.../up_slutrapport_lag.pdf 

Backström, L. & Bengtsson, J. & Linderholm, L. (2006). (García, et al. 2012). . 
(Forskningsrapport 2006:06, version 1.0). Hämtad från Trivector: 
http://www.trafikverket.se/contentassets/ad87195c9a434655b30f23c0bc0ac9ac/matni
ng_av_farthinders_funktion.pdf 

Bagdadi, O. & Patten, C. (2014). Dynamiska farthinder: En litteraturstudie. (VTI 
rapport 823). Hämtad från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut: 
http://www.divaportal. 
org/smash/get/diva2:745069/FULLTEXT01.pdf. 

Bertram, I. (2009). Hur ser en bra enkät ut? en kritisk granskning av befintliga 
frågeformulär. Projektarbete, Lunds Universitet, Avdelningen för Arbets- och 
Miljömedicin. 

Berthod, C. (2011). Traffic calming Speed Humps and Speed Cushions. Presentation 
presenterad på Annual Conference of the Transportation Association of Canada, 
Edmonton, Alberta. Hämtad från http://conf.tac-
atc.ca/english/annualconference/tac2011/docs/t2/berthod-e.pdf 

Blood, R.P. & Johnson, P.W. Ploger, J.D. & Yost, M.G. m.fl. (2010). Whole body 
vibration exposures in metropolitan 
bus drivers: a comparison of three seats. Journal of Sound and Vibration, vol. 329 (1), 
s. 109-120. Hämtad från 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022460X09006968. 

Bolderston, A. (2008). Writing an Effective Literature Review. Journal of Medical 
Imaging and Radiation Science, vol. 39, s. 88-92. Hämtad från 
http://www.jmirs.org/article/S1939-8654(08)00057-X/pdf. 

Ejlertsson, G. (2014). Enkäter i praktikten. En handbok i enkätmetodik. Lund: 
Studentlitteratur.  

Eliasson, A. (2013). Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur.  

Ewing, R. & Gulden, J. (2009). New Traffic Calming Device of Choice. (Institute of 
TransportationEngineers Journal). Hämtad från ITE Journal; Washington: 



Referenser 

43 

http://search.proquest.com/docview/224677729?accountid=11754. 

Garcia, A. & Moreno, A.T. & Romero M.A. (2012). A New Traffic-Calming Device: 
Speed Kidney. (Institute of Transportation Engineers. ITE Journal). Hämtad från ITE 
Journal; Washington: http://search.proquest.com/docview/1243069502?pq-
origsite=gscholar 

Grumert, E. K. & Gustafsson, S. & Jägerbrand, A. (2011). Hastighetsdämpande 
åtgärder: En litteraturstudie med fokus på nya trafikmiljöåtgärder och ITS-oriterade 
lösningar. (VTI notat 17-2011). Hämtad från VTI, Statens väg- och 
transportforskningsinstitut: 
http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:670463/FULLTEXT01.pdf.  

Hartman, S. (2003). Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. Falun: 
Natur och Kultur. 

Hedström, R. & Svensson, T. (2003). Hastighetsdämpande åtgärder och integrerad 
stadsplanering. (VTI meddelande 946) Hämtad från VTI, statens väg- och 
transportforskningsinstitut: 
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:673866/FULLTEXT01.pdf. 

Johansson, C. & Lyckman, M. & Rosander, P. (2007). Förhöjda övergångsställen för 
alla trafikanter: en studie om farthinder. (Teknisk rapport, Luleå Tekniska 
Universitet, Avdelningen för arkitektur och infrastruktur). Hämtad från: 
http://www.trafikverket.se/contentassets/8dc37514c4404f9a877c164129db4414/tekni
sk_rapport_forhojda_overgangsstallen.pdf 

Jönköpings kommun. (2016). Parkeringstal för Jönköpings kommun. (Bygga, bo & 
miljö: Program för parkering och parkeringstal). Jönköping: Stadsbyggnadsnämnden. 
http://www.jonkoping.se/download/18.56ac98861555437aa26b1f9/1467895766294/P
arkeringstal_2016.pdf 

Jönköpings kommun. (2015). Trafiksäkerhetsprogram 2015-2019. (Trafik & 
infrastruktur: 
Trafiksäkerhet). Jönköping: Stadsbyggnadsnämnden. 
http://www.jonkoping.se/download/18.1728713f155592fcd5b1d0c0/1471244517724/
Trafiks%C3%A4kerhetsprogram+2015-2019.pdf. 

Kallander, L. (2016). Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till 
vägarnas trafiksäkerhetsstandard. (Nationell Rapport, version 1). Hämtad från 
Trafikverket: http://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/trafikverkets-
uppdrag/regeringsuppdrag-remisser-och-remissvar/remisser/remiss-for-anpassning-
av-hastighetsgranserna-pa-vagarna/ 

Linderholm, L. (2001). Bussprioritering, effekter på framkomlighet och säkerhet. 
(Huvudrapport, publikation 2001:1). Hämtad från Trivector: 
http://www.trivector.se/konsulttjanster/hallbara-transporter/kollektiva-
transporter/kollektivtrafik-i-stader/ 



Referenser 

44 

Maryland Department of Transportation. (2011). Guidelines for Application of 
Rumble Strips and Rumble Stripes. [Informationsblad]. Hämtad från 
https://www.roads.maryland.gov/OOTS/GuidelinesApplRumbleStripsStripes.pdf 

Palm, F. (2013) Framkomlighet för stads- och regionbuss: Analys av 
fördröjningspunkter i Lundstätort. (Examensarbete, Lunds Tekniska Högskola, 
instutionen för teknik och samhälle). Hämtad från: 
http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:670463/FULLTEXT01.pdf. 

Patel, T. & Vasudenan, V. (2016). Impact of speed humps of bicyclists. Safety 
Science, vol. 89, s. 136-146. Hämtad från 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753516301230. 

Reliabilitet. (2017). I Nationalencyklopedin. Hämtad 2017-05-03 från 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/reliabilitet 

Riksdagen. (1997). Nollvisionen och det trafiksäkra samhället. (Dokument och lagar 
1997/98:TU4). Stockholm: Trafikutskottet. 
https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/ 
arende/betankande/nollvisionen-och-det-trafiksakra-samhallet_GL01TU4/html#bsam. 

Stadsbyggnadsnämnden. (2015). Trafiksäkerhetsprogram 2015-1019. 
(Handlingsprogram). Hämtad från Jönköpings Kommun: 
http://www.jonkoping.se/trafikinfrastruktur/trafikochgator/trafiksakerhet.4.74fef9ab1
5548f0b800d22.html 

Trafikverket. (2015). ITS, Intelligenta transportsystem [Webbsida]. Hämtad från 
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/ny-teknik-i-
transportsystemet/its-intelligenta-transportsystem/ 

Validitet. (2017). I Nationalencyklopedin. Hämtad 2017-05-03 från 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/validitet 

Vägverket. (2004). Sektion Tätort - gaturum. (VV Publikation 2004:80). Stockholm: 
VGU. 

 



Bilagor 

45 

8 Bilagor 
Bilaga 1 Frågeformulär Busschaufförer 

Bilaga 2  Frågeformulär Ambulanssjukvårdare 

Bilaga 3 Frågeformulär Brandmän 

Bilaga 4 Intervjuer 
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Bilaga 1 Visar den enkät som besvarades av busschaufförerna. 
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Bilaga 2 Visar den enkät som besvarades av ambulanssjukvårdarna. 
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Bilaga 3 Visar den enkät som besvarades av brandmännen. 
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Bilaga 4 Intervjuer 
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