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Sammanfattning 
 

Den 14:e september 2010 skadas en person svårt vid en trafikolycka mellan lastbil 
och cyklist på Kungsholmen i Stockholm. En lastbil och en cyklist står bredvid 
varandra vid rött ljus på Sankt Eriksgatan. Cyklisten står i ett cykelfält till höger om 
lastbilen. Båda trafikanterna färdas i samma färdriktning vilket är norrut på Sankt 
Eriksgatan. Lastbilen ska svänga höger i korsningen för att komma in på 
Flemminggatan och cyklisten ska fortsätta rakt fram på Sank Eriksgatan. Mitt i 
svängen stannar lastbilen framför befintligt övergångsställe för att ge företräde åt de 
gångtrafikanter som har grönt och korsar vägbanan. Samtidigt blockerar lastbilen 
cykelfältet.  Cyklisten tar sig då förbi lastbilen på dess högra sida. När 
övergångsstället blir fritt från gångtrafikanter befinner sig cyklisten framför lastbilen 
och har ej observerats av chauffören. Chauffören som ej observerat cyklistens 
position kör och en kollision inträffar mellan lastbil och cyklist. 
 
Trolig orsak till att olyckan inträffar: 
Korsningens utformning samt rådande trafiksituation vid olyckstillfället påverkar 
cyklist och chaufför till beslut/agerande som medför att cyklist befinner sig i en död 
vinkel framför lastbilen när olyckan inträffar. 
 
Efter olyckan beslutar Storstockholms brandförsvar att en fördjupad 
olycksundersökning av olyckan ska genomföras. Undersökningen avgränsas till att 
undersöka omständigheterna kring händelseförloppet vid olyckstillfället i syfte att 
försöka förstå varför olyckan inträffade samt att finna förslag till åtgärder som kan 
vidtas för att minska risken att en liknande olycka vid olycksplatsen inträffar igen.  
 
Utredningen leder till rekommendationer riktade till Trafikkontoret i Stockholm samt 
Trafikverket gällande tidsreglering av trafikljus, riskreducerande åtgärder i 
korsningen samt informationsinsatser. 
 
Rapporten består av två delundersökningar, del 1 och del 2, som har sammanförts i 
ett och samma dokument. I del 1 behandlas olyckans händelseförlopp och 
konsekvenser och i del 2 utförts en analys av korsningen och statistik kring 
cykelrelaterade olyckor i trafikmiljö. 
 
I utredningsarbetet har studier utförts av hur trafiksituationen är för de trafikanter 
som passerar genom olyckskorsningen från Sankt Eriksgatan i nordlig riktning. 
Samtidigt utfördes en händelse och incidentplottning där utredarna fokuserade på att 
kartlägga vad som händer cyklister som passerade genom aktuell korsning och att 
plotta uppmärksammade incidenter. Även en filmstudie och dokumentering av en 
fordonsförares situation i korsningen har utförts. Vidare har erfarenheter kring 
cykelrelaterade olyckor från Trafikverket och Trafikkontoret i Stockholm analyserats 
och sammanställts.  
 
Under utredningsprocessen har utredarna identifierat olika frågeställningar kring 
trafiksäkerhet men som inte ryms inom ramen för denna undersökning. Dessa frågor 
presenteras i rapporten för att förhoppningsvis fylla en funktion som 
diskussionsunderlag för berörda myndigheter som tar del av denna undersökning. 
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1 Inledning 
Den 14:e september 2010 skadas en person svårt vid en trafikolycka mellan lastbil 
och cyklist i korsningen Sankt Eriksgatan/Flemminggatan på Kungsholmen i 
Stockholm. Efter olyckan beslutar Storstockholms brandförsvar att en fördjupad 
olycksundersökning av olyckan ska genomföras. Undersökningen avgränsas till att 
undersöka omständigheterna kring händelseförloppet vid olyckstillfället i syfte att 
försöka förstå varför olyckan inträffade samt att finna förslag till åtgärder som kan 
vidtas för att minska risken att en liknande olycka vid olycksplatsen inträffar igen. 
 

Utredning består av två delundersökningar, del 1 och del 2, som har sammanförts i 
ett och samma dokument. I del 1 behandlas olyckans händelseförlopp och 
konsekvenser. I del 2 har en kartläggning utförts av trafikflödet för grönt ljus Sankt 
Eriksgatan norrgående, en foto- filmstudie av cyklistens situation i korsningen samt 
en filmstudie och dokumentering av en fordonsförares situation i korsningen. Vidare 
har erfarenheter kring cykelrelaterade olyckor från Trafikverket och Trafikkontoret i 
Stockholm analyserats och sammanställts.  
 

2 Uppdrag 
Utredarna ska med stöd av Lag 2003 – 778 Lag om skydd mot olyckor, Kap 3 och 10§ 
i skälig omfattning undersöka orsaken till olyckan, händelseförloppet och den 
räddningsinsats som gjordes vid olyckan. 
 
Utredningens syfte är att undersöka hur olyckan inträffade samt att finna förslag till 
åtgärder som kan vidtas för att minska risken att en liknande olycka vid olycksplatsen 
inträffar igen. 
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4 Metod & material 
4:1 Utredningsmetoder 

 Acci-Map1. Metoden utgår från ett hierarkiskt systemperspektiv där fokus 
ligger på aktörer och interaktionen mellan dessa aktörer, ett så kallat socio-
tekniskt perspektiv. Tanken är att få en bild över systemet och beskriva dess 
brister eller svagheter och på så sätt förklara olyckan eller den kritiska 
händelsen och ange vilka aktörer eller funktioner i samhället som har påverkat 
eller kan påverka förutsättningarna. Detta ska sedan kunna ligga till grund för 
olika former av säkerhets- och kvalitetsförbättringar. 

 Felträdsanalys2.  Metoden söker logiska kopplingar mellan olika händelser 
samt analyserar nödvändiga förutsättningar för en händelse.  

 STEP3. Som utredningsmetod byggs STEP upp av olika utredningsdelar. Det 
första blocket är att definiera vad som skall utredas, efter detta så skall man 
identifiera inträffade händelser under förloppet. Av dessa händelser så bygger 
man händelseblock och identifiera de aktörer som är inblandade. När detta är 
gjort så skall man placera in dessa händelseblock i ett STEP - arbetsblad 
genom att spela upp ”olycksfilmen”. För att kvalitetssäkra beskrivningen så 
skall logiska glapp i förloppet identifieras. När händelserna är placerade på 
arbetsbladet, så skall dessa kopplas ihop beroende på påverkan av varandra. 
Detta framtagna förlopp skall sedan användas för att förstå sammanhangen 
och för att identifiera säkerhetsproblem och behov av säkerhetshöjande 
åtgärder. 

 

4:2 Material 

 Samtal har förts med Trafikpolisen i Stockholm, insatspersonal från 
Storstockholms brandförsvar, Trafikkontoret i Stockholm och Trafikverket. 

 Dokumentation av flöden och incidenter på platsen för händelsen. 

 Foto och film dokumentation vid platsen för händelsen. 

 Insatsrapport, CC-protokoll årssekvensnummer 2010006518, Daidalos 
datasystem 

 Statistik från Trafikverket - Olycka med dödlig utgång mellan tung lastbil i 
högersväng/cyklist 2003-2009. 

 Statistik från Trafikkontoret i Stockholm – Skadade cyklister med tung lastbil 
eller buss 2005-2010 september, inkluderar även sjukhusrapportering.  
Trafikolyckor kopplade till korsningen Sankt Eriksgatan Flemminggatan 2010-
10-06. https://gisvv.se/output/STRADA_93_https_bl-
gisims6500852629635.png 

 Teknisk undersökning av lastbil Dnr. 0201-K280747-09. 

 Gcm - HANDBOK, Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och 
mopedtrafik i fokus. SKL Kommentus och Sveriges Kommuner och Landsting 
2010 

 EG-direktiv 2007/38/EG.   

 Fotografier bifogade i rapporten: Storstockholms brandförsvar. 

                                                 
1
 Proactive risk management in a dynamik soceity. Rasmussen & Svedung (2007) 

2
 Ingvarsson, J. & Roos, A., 2003. 

3
 Sequential Timed Event Plotting. Kingsley Hendrick & Ludwig Benner (1987). Investigating Accidents with 

STEP. New York, Marcel Dekker Inc. 
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5 Mottagare av rapporten 
Peter Karlsson Storstockholms brandförsvar 
Anna-Sofie Wallander Trafikkontoret i Stockholm 
Kenneth Fridolin Trafikverket 
Hans Brandt Trafik Polisen i Stockholm 
 

Del 1, Olyckan 

6 Händelseförlopp och konsekvenser 
 

Väderförhållanden 2010-09-14 klockan 08:00 var 10.4 grader, sydvästlig vind och 
mulet.4  
 
Olycksförloppet5 
En lastbil och en cyklist står bredvid varandra vid rött ljus på Sankt Eriksgatan. 
Cyklisten står i ett cykelfält till höger om lastbilen. Båda trafikanterna färdas i samma 
färdriktning vilket är norrut på Sankt Eriksgatan. Lastbilen ska svänga höger i 
korsningen för att komma in på Flemminggatan och cyklisten ska fortsätta rakt fram 
på Sank Eriksgatan. Vid grönt ljus börjar lastbilen svänga höger. Samtidigt närmar 
sig andra fordon lastbilens vänstersida. Dessa fordon har färdats söderut på Sankt 
Eriksgatan och ska svänga vänster för att komma in på Flemminggatan. Mitt i 
svängen stannar lastbilen framför befintligt övergångsställe för att ge företräde åt de 
gångtrafikanter som har grönt och korsar vägbanan. Lastbilen blockerar då 
cykelfältet.  
 
Cyklisten som ska rakt fram i korsningen har cykelfältet blockerat av den 
stillastående lastbilen. Cyklisten tar sig då förbi lastbilen på dess högra sida. 
Lastbilschauffören uppmärksammar inte att cyklisten passerar lastbilen på dess 
högra sida och vidare in framför lastbilens front. Chauffören som ej har observerat 
cyklistens position kör när övergångsstället blir fritt från gångtrafikanter. I det läget 
befinner sig cyklisten framför lastbilen. Cyklisten uppfattar vad som är på väg att 
inträffa och försöker putta sig bort från lastbilen. Detta lyckas ej och cyklist och cykel 
blir överkörd av lastbilen och blir sedan liggandes under den6. Cyklisten börjar skrika 
och hasa sig fram/bort från lastbilen. 
Chauffören som uppfattar att denne kör på något stannar bilen och kliver ut. 
Chauffören hör då en person skrika och ser denna ligga under bilen. Tillsammans 
med en person, som befunnit sig vid refugen på övergångsstället, hjälps de åt att dra 
fram den skadade cyklisten från fordonet. 
 

                                                 
4
 Källa SMHI. Mätstation Observatorielunden 

5
 Undersökningen av olycksförloppet baseras på samtal med Trafik Polisen i Stockholm 2010-09-23 

6
 Den skadades position efter överkörning tyder på att cyklisten blir överkörd av lastbilens vänstra hjul 



7 

 

 
Lastbilens stopp position efter olyckan7 

 

Räddningsinsatsen 
2010-09-14 klockan 09:46:27 mottar SOS Alarm samtal om trafikolycka mellan 
lastbil och cyklist i korsningen Sankt Eriksgatan/Flemminggatan. Räddningstjänst, 
Polis och Ambulans larmas då till platsen. Klockan 09.51.46 anländer Polis och 
Ambulans till olycksplatsen följda av insatsstyrka 101 från räddningstjänsten klockan 
09:54:54 samt 171 klockan 09:55:048. Räddningstjänsten assisterar ambulansen i 
sjukvårdsarbetet och polisen tar hand om chauffören som är chockad. Den skadade 
personen förs till sjukhus och insatsen avslutas klockan 10:19:00. Den skadade 
personens vänstra ben amputeras efter några dagars vård på sjukhus. 
 

Trolig orsak till olyckan  
Korsningens utformning samt rådande trafiksituation vid olyckstillfället påverkar 
cyklist och chaufför till beslut/agerande som medför att cyklist befinner sig i en död 
vinkel framför lastbilen när olyckan inträffar: 
 
- Vid olyckstillfället var stopplinjen vid trafikljuset dragen över hela körbanan och 

även över cykelfältet9. Cyklisten stannar vid denna linje istället för att ställa sig i 
den cykelbox som finns framför. Detta medförde att cyklisten ej kommer i ett 
startläge framför lastbilen vilket skulle kunnat möjliggöra för föraren att se 
cyklisten. 

- Fordon, cyklister och gångtrafikanter får grönt ljus samtidigt. 
 

                                                 
7
 Fotografiet är taget vidskadeplatsen under pågående räddningsinsats 2010- 09-14 

8
 101 räddningsfordon från City styrkan, 171 räddningsfordon från Kungsholmens brandstation 

9
 Enligt Trafikkontorets olycksutredare är detta en felaktig dragning av heldragen linje. Trafikkontoret tar bort 

linjen över cykelfält efter olyckan 
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         Stopplinjens dragning över cykelfältet vid olyckstillfället        Översiktsbild av korsningen där olyckan inträffade10 

 

7 Diskussion 
 
Den insats som personal från Storstockholms brandförsvar gjorde på olycksplatsen 
inriktades till att assistera ambulansen i sjukvårdsarbetet. I utredningsarbetet har 
inga avvikelser från det normala vid denna arbetsfördelning på skadeplats 
identifierats. Därav behandlas räddningsinsatsen korfattad i denna rapport. 
 
Tidigt i utredningsarbetet uppstod funderingar kring hur omfattande denna olyckstyp 
egentligen är lokalt i stockholmsområdet. För att få en bredare bild av olyckstypen 
stort fordon och cyklist valde utredarna att utvidga utredningen av olyckan till att 
analysera trafikflödet i aktuell korsning samt att titta på vilken statistik som finns 
kring denna olyckstyp hos Trafikverket och Trafikkontoret i Stockholm. Syftet med 
detta har varit att sammanställa gemensamma risker som har identifierats på andra 
platser i Stockholm men som även är relaterade till själva olyckan. Detta i 
förhoppning att hitta tendenser till varför risker uppstår och för att identifiera 
förebyggande åtgärder som skulle kunna motverka att denna olyckstyp uppstår. 
Därför har denna utredningsrapport delats in i två olika delar. I denna del har 
inriktningen varit att avhandla själva olyckan med åtgärdsförslag kopplade till 
berörda parter. Nästkommande del, som har en nära anknytning till denna olycka, 
presenteras utredningens inriktning utanför själva olyckan.  
 

 

 

 
 

 

                                                 
10

 Översiktsbild av olyckskorsningen med trafikljus, övergångsställe, cykelfält och svängande trafik. Röd punkt 

visar trolig kollisionsplats 
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8 Slutsatser 
- Stopplinjen var vid olyckstillfället felaktigt dragen över cykelfältet. Detta bidrog 

troligtvis till att cyklisten ej placerade sig i den cykelbox som finns på platsen. 
Cykelboxens syfte är att cyklisten ska bli synlig och komma före bilisten in i 
korsningen. I det här fallet stod båda trafikanterna bredvid varandra och hade 
samma utgångsläge när trafikljuset slår om till grönt. Detta medför att lastbilen 
hinner köra in i korsningen, påbörja sin högersväng och blockera cykelfältet för 
cyklisten. 

 
- Trafikintensitet och flöden är bidragande faktorer till att olyckan inträffar. 
 

9 Förslag till åtgärder 
 
Trafikverket: 
 

 Informationsinsatser om risker kopplade mellan cykeltrafik och tung trafik bör 
genomföras exempelvis via lokala medier, nationella 
idrott/friskvårdsevenemang och cykelförsäljare. 

 
Trafikkontoret i Stockholm: 
 
Rekommendationerna riktar sig mot åtgärder som kan minska risken för att en 
likartat olycka inträffar på samma plats i korsning igen.  
 

 Omslag från röd ljussignal till grön signal separeras i tid så att cyklister och 
gångtrafikanter får grönt ljus 6-8 sekunder före övriga trafikanter. 
 

 Trafikanternas väg i korsningen ändras så att högersvängande fil ej korsar 
cykelfältet som går rakt fram genom korsningen. 

 
Det är troligt att föreslagna åtgärder kan förbättra säkerheten och minska riskerna 
även vid andra korsningar i Stockholms innerstad. 
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Del 2, Objekt och statistik analys 
 

10 Korsningen Sankt Eriksgatan/Flemminggatan 
 

Objekt  
Korsningen ligger vid Flemmingtorget på Kungsholmen i Stockholm. Flemmingtorget 
har köpcentrum, tunnelbanestation och busshållsplatser vilket medför många 
gångtrafikanter i området. Trafikplatsen är utformad som en 4-vägskorsning med 
stora trafikflöden då det är en knytpunkt på Kungsholmen för trafikanter att ta sig till 
och från E4, E20 samt för att nå centrala delar i Stockholm. Korsningen omgärdas av 
byggnader på 4-6 våningar vilket är vanligt i Stockholm men medför samtidigt en 
visuell begränsning i överblicken av korsningen för trafikanterna.  
 

Studieanalys 
Studier i korsningen har utförts med fotografering, filmning, testkörning med 
fordon11, händelseplottning samt incidentplottning. 
Följande aktörer är aktiva i och kring korsningen: 
Det fysiska systemet 
4-vägskorsning 
Trafikljus 
Övergångsställen 
Cykelfält 
Trottoarer 
Korsningen omgärdas av byggnader på 4-6 våningar 
Trafik 
Fotgängare 
Cykel 
Moped 
Motorcykel 
Personbil 
Lätt lastbil 
Tung lastbil 
Buss 
Flöden12 
Rött ljus 
Rött till grönt ljus 
Grönt ljus 
Grönt till rött ljus 
 
Studien avgränsades till att analysera trafikflödet för grönt ljus Sankt Eriksgatan 
norrgående.  
En foto- och filmstudie utfördes vid korsningen under en timmes tid. Studien gjordes 
nio dagar efter olyckan, under likartade väderförhållanden och med tiden för olyckan 
mitt i tidsspannet för studien. Samtidigt utfördes en händelse- och incidentplottning 

                                                 
11

 Högersväng i korsningen från Sankt Eriksgatan in på Flemminggatan. 
12

 Studien har avgränsats till flödet för Sankt Eriksgatan norrgående. 
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där utredarna fokuserade på att kartlägga vad som händer cyklister som passerade 
genom aktuell korsning och att plotta uppmärksammade incidenter.  
Incident definierades i detta sammanhang av att cyklist tvingas till att göra en 
oplanerad manöver. Detta innebär att incidenter med cyklister som väljer att lägga 
sig utanför cykelfält för att ingå i blandtrafik, tar medvetna risker som exempelvis 
rödljuskörning eller tar genvägar/tränger sig fram mellan körfiler och dylikt ej 
räknats med i studien. 
 

 
Bilden visar utredarnas analys av trafikflödet vid grönt ljus för Sankt Eriksgatan norrgående 

 
Resultat 

Under en timmes studie observerades och dokumenterades 88 cykellister som 
passerade korsningen. 37 av dessa cykellister tvingades till en oplanerad manöver 
vilket plottades som en incident. Ingen gradering av incidenternas risk/allvar gjordes 
under eller efter studien. 
Iakttagelser som gjordes: 

- Fordon i högersväng blockerar cykelfältet: Cyklisterna hamnar då antingen till 
vänster om blockerande fordon i rakt fram gående körfält eller till 
höger/framför blockerande fordon. Detta medför att cyklisterna lämnar 
cykelfältet. 

- Cyklist på väg genom korsningen besväras/hotas mitt i korsningen av fordon 
kommande från vänster. Dessa fordon kommer från Sankt Eriksgatan 
södergående och ligger i vänstersväng för att komma in på Flemminggatan. 

- Cykelfältet upphör efter korsningen där busshållsplats är belägen. 
- Cykelfält och busshållsplatsens körfältsområde är båda markerade med röd 

avvikande färgmarkering. 
- När buss står på busshållsplats: Upphinnande cyklist behöver byta till vänster 

körfält och där konkurrera om plats med upphinnande fordon i högre farter 
- När buss befinner sig i korsningen: Cyklist i korsningen som närmar sig 

cykelfältets slut väljer mellan att: a) försöka hinna före bussen. b) bromsa in 
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och byta till vänster körfält och där konkurrera om plats med upphinnande 
fordon i högre farter. 

- När buss är på väg att stanna på busshållsplats: Cyklist hinns upp bakifrån och 
körs om av buss. För cyklisten upphör cykelfältet och blockeras av 
insvängande buss. Cyklist stannar eller byter till vänster körfält för att där 
konkurrera om plats med upphinnande fordon i högre farter. 

- 50% av de cyklister som observerades vid denna studie bar hjälm. 
 
Filmanalys vid fordonskörning genom korsningen utfördes 14 dagar efter olyckan 
under en timmes tid. Syftet var att försöka kartlägga den situation en fordonsförare 
ställs inför vid högersväng genom korsningen.  
Iakttagelser som gjordes: 

- Hänsyn till gångtrafikanter medför att fordon stannar innan övergångsställe 
och hamnar på cykelfältet. 

- Trafikrytmen medför att fordon hamnar i en situation där de 
stannar/blockerar cykelfältet på grund av gångtrafikanter på övergångstället 
eller köbildning på Flemminggatan.  

- Fordonsföre tappar fokus på flöden och rörelser som sker i cykelfältet 
- Fordonsförare överaskas av upphinnande cyklister som tar sig förbi framför 

fordonet. 
- En komplicerande faktor för situationen uppstår ibland genom att fordon i 

trafik norrifrån under vänstersväng konkurrerar om plats i körfältet på 
Flemminggatan. 

- Detta påverkas av korsningens utformning, ljusintervaller, trafikintensitet och 
flöden. 

 
Fler iakttagelser som gjordes var att om fordonet stod som nummer 1 till 3 i kön vid 
rödljus uppstod återkommande följande problem: 
- Vid grönt ljus i korsningen var det nästan omöjligt, på grund av gångtrafikanter, 

att undvika att blockera cykelfältet under de första 15 sekunderna efter att ljuset 
blivit grönt. 

- I samband med denna fordonsplacering var det svårt att upptäcka upphinnande 
cykellister samtidigt som uppmärksamheten mot övergångsstället måste 
upprätthållas. 

- Att undvika problemet genom att stanna före cykelfältet och invänta fritt utrymme 
på övergångsstället gav en känsla av felplacering av det egna fordonet och 
besvärande beteende uppstod i den bakomvarande trafiken. 
 

11 Statistik 
En statistiksammanställning kring olyckor i trafiken där cyklister varit inblandade 
efterfrågades från Trafikverket och Trafikkontoret i Stockholm. 
Sammanställningarna som erhölls från Trafikverket behandlar Stockholms city med 
närliggande ytterområden och Trafikkontorets sammanställning Stockholms stad. 
 

Trafikverket 
Trafikverket har mellan 2003-2009 utrett 11 dödsfall vid olyckstypen 
högersvängande stort fordon och cyklist. Nio av dessa dödsfall har inträffat i 
Stockholms city. 
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Trafikkontoret i Stockholm13 
Statistik från 2005 till september 2010 av skadade cyklister i olyckor med tung lastbil 
eller buss och som inkluderar även sjukhusrapportering, visar på att:  
- Drabbade vid högersvängande fordon från samma håll, oftast tungt fordon. 

Kvinnor 16 stycken. Män 6 stycken 
- Drabbade vid högersvängande fordon från samma håll, trängningssituation, oftast 

buss. Kvinnor 24 stycken. Män 15 Stycken 
 

Statistik från 2005 till september 2010 av döda och svårt skadade cyklister i olyckor 
med tung lastbil eller buss och som inkluderar även sjukhusrapportering, visar på att: 
- Drabbade vid högersvängande fordon från samma håll, oftast tungt fordon. 

Kvinnor 7 stycken. Män 3 stycken 
- Drabbade vid högersvängande fordon från samma håll, trängningssituation, oftast 

buss. Kvinnor 3 stycken. Män 2 Stycken 
 
Trafikkontorets sammanställning av olyckor som inträffade i korsningen vid Sankt 
Eriksgatan/Flemminggatan 2003-2010 visar på att 82 stycken olyckor med skadade 
personer till följd har inträffat under denna period. 10 stycken av dessa är 
cykelrelaterade händelser där nio personer skadas lindrigt och en svårt. Cyklister i 
åldrarna 30-49 år är inblandade i ca hälften av dessa händelser. Sammanställningen 
visar bland annat att olyckor med cyklister som skadas har en ökning i juni och 
september och inträffar vid 07:00, 09:00, 14:00, 17-18:00 samt 22-24:00 tiden.  
 

12 Diskussion 
I analysen av trafikflödet i korsningen användes utredningsmetoden STEP för att 
närmre titta på vad som händer, när det händer och varför det händer samt vilka 
aktörer som bidrar till det händelseförlopp som uppstår. STEP-metoden ger utifrån 
analysen slutsatsen att tunga fordon eller fordon med begränsad sikt, skåpbilar eller 
mindre lastfordon, borde separeras fysiskt eller tidsmässigt från cykel och 
gångtrafikanter. Detta kan vara möjligt att göra på flera olika sätt men den enklaste 
förbättringsåtgärden vore att separera dem i ett tidsspann av ca; 6-8 sekunder i 
samband med omslag från röd till grön ljussignal. Skulle exempelvis cyklister i 
norrgående på Sankt Eriksgatan få grönt ljus 8 sekunder före fordonstrafiken skulle 
cyklisten förmodligen bli synlig för förarna och hinna ut i korsningen före 
trafikpåsläppet.  
Detta skulle inte lösa problematiken med upphinnande trafik, som uppstår i och vid 
den bortre delen av korsningen, men skulle betydligt minska risken för att en likartad 
olycka som den som behandlas i denna rapport skulle kunna inträffa igen. 
 
Gcm-handboken14 är en bok som har tillkommit på beställning av Sveriges 
kommuner och landsting och Trafikverket. Boken syftar till att utgöra ett stöd vid 
planering, projektering samt drift och underhåll av gcm-infrastruktur. I Gcm- 
handboken behandlas bland annat användandet av avvikande färgmarkering. Där 
står där att läsa: 
 
- ”Färgad beläggning vid cykelpassager används för att väcka bilisternas 

uppmärksamhet samt för att ge cyklisterna en tydligare plats i gatan. Den 

                                                 
13

 Trafikkontorets sammanställning av inhämtad information ur STRADA 
14

 Gcm står för: gång-, cykel- och mopedtrafik. 
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avvikande färgen kan dock invagga cyklisten i en falsk trygghet om denne tror att 
färgen gör att fordon ska släppa förbi cyklister” 

- ”Avvikande färgmarkering kan i vissa fall vilseleda trafikanterna om vilka regler 
som gäller på platsen” 

- ”Cykelfält i avvikande färg används ofta utomlands. ”Färgen antas öka 
cyklisternas säkerhet, men det saknas studier om säkerhetseffekten som bekräftar 
detta”. 

 

     
Cykelfältets sträckning genom korsningen                                         Cykelfältets slut efter korsningen  

 
 
Utredningen visar på att i den här korsningen finns vissa motsatsförhållanden till de 
positivt effekter avvikande färgmarkering förväntas ha. Under förhållanden då det är 
mycket trafik i korsningen blir det svårt/omöjligt för fordonsförare att 
uppmärksamma färgmarkeringen medans cyklisten med stor sannolikhet ser denna 
överfart som ett tryggt anpassat utrymme för cyklister. I aktuell korsning är det 
troligt att cyklisternas säkerhet istället minskas.  
En ytterligare risk går att identifiera genom att cykelfältets röda sträckning i 
korsningen avslutas alldeles före en busshållplats på motsatt sida. Busshållplatsen är 
även den markerad med en likartad röd färg vilket kan skapa oklarhet om fortsatt 
färdväg för cyklister som passerat korsningen.  
 
Frågeställningar för vidare diskussioner 
Under utredningsprocessen riktades fokus på själva olyckan och olycksplatsen i 
enlighet med uppdraget. Men utredningsarbetet ledde även in på andra 
säkerhetsaspekter som kan ha inverkan på den aktuella olyckstypen och 
trafiksäkerheten i övrigt. Dessa frågor presenteras här för att förhoppningsvis fylla en 
funktion som diskussionsunderlag för berörda myndigheter som tar del av denna 
undersökning. 

 Bör en reglering genomföras som beskriver begränsningar för tillåten storlek, 
längd och vikt på fordon som får framföras i citymiljö? 

 Kan riskerna minskas genom att tidsreglera transporter med tunga fordon i 
citymiljö? 

 Kan riskerna minskas om transporter med stora fordon utförs med två personer. 
Chaufför och en med åkare vars uppgift är att vara chauffören behjälplig vid 
situationer där riskerna med döda vinklar uppstår? 

 Enligt Trafikverket är de som drabbas av denna olyckstyp övervägande 
vardagscyklister som använder en vanlig cykel och är vardagligtklädda. 
Trafikkontorets statistik visar på att kvinnor skadas i större utsträckning än män 
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vid denna typolycka. Frågan är varför och vad som kan göras för att motverka 
detta? 

 Hur ser efterlevnaden ut av EG-direktiv 2007/38/EG, som reglerar utrustning 
och speglars utformning på tunga fordon? Syftet med utrustningen är att minska 
fordons så kallade döda vinklar och därigenom öka förarens möjlighet att se 
trafikanter nära fordonet. Finns det någon information av efterlevnaden kring 
detta att analysera vid Svensk bilprovning eller Polisens statistik? 

 

13 Slutsatser 
13:1 Korsningen Sankt Eriksgatan/Flemminggatan 

- Då grön ljussignal inträffar samtidigt för alla som väntar i korsningen uppstår en 
intensiv trafiksituation som är svåröverblickad för den enskilde och som leder till 
oväntade manövrar av olika trafikanter.  

 
- Riskfyllda situationer uppstår för cyklister där cykelfältet slutar i höjd med 

busshållsplatsen.  
 
- Det med röd färg i korsningen markerade cykelfältet kan felaktigt uppfattas som 

en säker och fredad zon för cyklister. Intensiteten i korsningen skapar en risk att 
förare av fordon inte ser cykelfältet när de befinner sig i eller på väg in i 
korsningen. Detta exempel visar på ett motsatsförhållande till den effekt det 
färgmarkerade cykelfältet förväntas ha enligt Gcm-handboken15. 

 
- Cyklister har bristande kunskaper och förståelse för svårigheten att se och 

uppfatta rörelser i närheten av eget fordon för förare av lastbilar och andra större 
fordon. 

 

13:2 Statistiken 

- Statistikanalysen tyder på att cykelrelaterade olyckor har inträffat relativt jämt 
fördelat över de undersökta åren. Olyckstypen stort fordon och cyklist är en 
återkommande händelse med stora konsekvenser för de drabbade. Statistiken 
visar på att kvinnor skadas i flera fall än män vid undersökt olyckstyp. 

 

14 Avslutning 
I rapporten har strävan varit att redovisa fakta på ett sådant sätt att den ska kunna 
användas lokalt, regionalt och nationellt av andra myndigheter och organisationer för 
vidare analyser och utredningar kring aktuell olyckstyp. Förhoppningen är även att 
utredningen ska kunna utgöra ett stöd till beslut för riskreducerande åtgärder vid 
trafikkorsningar i Stockholm eller andra cityregioner i Sverige med likartad 
belastning eller problematik. 
 
 
 

                                                 
15Se metod & material 4:2 




