
Åkareplatsen - sett ur ett MTO-perspektiv
Linje 3, 4, 7, 9 och 11 med analys av 10 olyckor i området t.o.m 2019

1. Område Åkaregatan Polhemsplatsen, korsningen spårvagn – buss

2. Område Burggrevegatan Polhemsplatsen, korsning spårvagn – buss

Att studera på platsen utifrån ett MTMO perspektiv: 

a. Den mänskliga faktorn – föraren missbedömer situationen

b. Organisation i form av trafikflödet

c. Organisation i form av utformning av trafikmiljön

Olycka No Människa Teknik Miljö Organisation 
3 b a, b 

14 b b, c a 

16 b b 

17 b d a 

18 e c a 

19 b b 

22 b c a, b 

27 b c b 

38 b e c a, c 

40 b a, b 

Antal % b:90% e: 20% c: 50% a:80% b:60% 

 Se sista sidan vad a,b,c,d,e hänvisar till

Utdrag från Olycksplatsanteckningarna: 

Olycka No 3: Spårvagnsföraren missbedömer avståndet. 

Olycka No 14: Mycket folk på gångöverfarten. Både spårvagns- och bussförare missbedömer 

situationen.  

Olycka No 16: Bussen har stått med del på spårvagnsspåret. 
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Olycka No 17: Bussföraren missbedömer avstånd och acceleration.  

Olycka No 18: Buss kör in i spårvagn. Bussföraren ser inte spårvagnen.  

Olycka No 19: Spårvagnsförare missbedömer avståndet till bussen.  

Olycka No 22: Både spårvagns- och bussförare missbedömer situationen. 

Olycka No 27: Spårvagnsförare missbedömer avståndet till bussen. 

Olycka No 38:  Både spårvagns- och bussförare missbedömer avståndet. Bussen har stått med 

del på spårvagnsspåret. 

Olycka No 40:  Bussen har stått med del på spårvagnsspåret. 

Besök på platsen 27/4, 2019, kl 11.30 

Spårvagnar 

Spårvagnarna får signal om att köra rakt fram i korsningen. Normala trafiksignaler samt 

ljudsignaler. Enligt olycksplatsanteckningarna är det främst att spårvagnsförarna 

missbedömer avståndet och möjligheten att komma förbi bussar som köar då det är mycket 

trafik i omlopp. Spårvagnarna kör långsamt.  

Från Snabbspåret: 



Från Burggrevegatan: 

Bussar 

Det noteras att stombussar inte passerar området, utan det är främst bussar utan dragspel. 

Bussar tar olika vägar för att passera rondellen.  



På två ställen, märkt med kryss i fotot, måste bussarna vänta på att spårvagnarna ska passera. 

Gäller även för bilar. Vid stoppet på Burggrevegatan får 2 bussar plats. Vid stoppet vid 

Odinsgatan får flera bussar plats.  

Foto: Vid stopp vid Burggrevegatan får 2 bussar plats då spårvagn passerar. 

Det noterades att trafikljussignalen är av följande karaktär: ok att passera grön ljussignal. Gul 

blinkande ljussignal och sedan röd ljussignal.  



Foto: Röd ljussignal för trafik som ska passera spårvägsspåret. 

Foto: Gul blinkande ljussignal för trafik som passerar spårvägsspåret innan det blir röd 

ljussignal. 

Foto: Ingen ljussignal för trafik som passerar spårvägsspåret då det är fritt att passera. 



Bilar 

Bilar och bussar samsas om samma körfält.  

Foto: Bilar och bussar samsas om samma körfält. 

Foto: Bilar och bussar samsas om samma körfält. 



Gångare Cyklister 

Gångare har 2 tydliga övergångsställen i området. Dock visade det sig att gångtrafikanter 

inte följer dessa. Då platsen besöktes fanns inga cyklister direkt i omlopp

Foto: Väl indikerad överfart för gångtrafikanter 



f 

Foto: 2 gångtrafikanter som passerar vid icke utmärkt passage för gångare. 



Fråga till bussförare: 

• Är trafikljussignalen (röd - gult blinkande) tillräckligt tydlig?

• Hur är det att bedöma avstånd då bussar och bilar samsas om samma körfält?

• Vet busschauffören hur många bussar som får plats vid respektive stopp (tyst

kunskap)?

• Upplevs platsen som trafikerad av bilar (många bilar som passerar)?

• Hur upplever busschauffören gångare i området? Håller de sig till de markerade ytorna

eller är det ytterligare en aspekt att ta hänsyn till?

• Hur upplever busschauffören gångare i området? Håller de sig till de markerade ytorna

eller är det ytterligare en aspekt att ta hänsyn till?

Fråga till Trafikledning: 

• Har de upplevt besvär med denna ljussignal (rött – gult blinkande)?

• Används denna ljussignal (rött – gult blinkande) främst för att bussförarna ska förstå

eller varför?

• Är många olyckor relaterade till att denna ljussignal är något otydlig?

• Upplevs platsen som trafikerad av bilar (många bilar som passerar)?

• Vilken hastighet får spårvagnen passera rondellen? Kolla upp om det är 15 km/h här,

om det är en sträcka med restriktioner?

Trafikledare som varit på platsen och som det vore lämpligt att intervjua: 

Tobias Mattsson, Linda Johansson, Dragan Jovanovic, Lucas Jensen, Jonas Larsson, Eva 

Eriksson, Mattias Andersson, Carl Stubelius, Fredrik Lilja, Per Andreasson  



Kollisionerna har kategoriserats enligt följande definitioner: 

Människa a Kunskap om situationen 

Människa b 
Föraren missbedömer situationen - mänskliga 
faktorn 

Människa c Föraren saknar uppmärksamhet 

Människa d Turist dvs okunskap om staden 

Teknik a Missade trafikledning 

Teknik b Missade trafiksignal 

Teknik c Missade fordonssignal 

Teknik d Chansar på trafiksignal 

Teknik e Handlar enligt trafiksignal 

Miljö a Passagerare pratar med förare 

Miljö b Passagerare utanför fordon 

Miljö c Mycket trafik i omlopp 

Miljö d Yttre omständigheter ex sol 

Organisation a Trafikflöde 

Organisation b Utformning av trafikmiljön 

Organisation c Utformning - för smalt körfält 

Metod vid besök:  

Vid tider då det är mer trafik i omlopp (morgon och lunch).  

Flertalet bussar och spårvagnar har studerats på platsen under en längre tid. 

Foton på intressanta situationer har tagits.  

Vid vissa platser har även olycksplatsanteckningarna studerats för att få en klarare bild av 

händelseförloppet.   




