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Enligt Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner gäller att “Vid en cykelöverfart ska trafikmiljön
vara utformad så att det säkras att fordon inte förs
med högre hastighet än 30 kilometer i timmen”
Den här broschyren redogör för hur Actibump
åstadkommer önskad effekt på 30-gator och därför
kan användas vid cykelöverfarter.
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Lagen

Enligt Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner gäller att “Vid en cykelöverfart ska trafikmiljön
vara utformad så att det säkras att fordon inte förs
med högre hastighet än 30 kilometer i timmen”.
Hur trafikmiljön utformas för att åstadkomma det
definieras inte. Vad det innebär att “det säkras”
till 30 km/h finns inte definierat. Praxis inom branschen är dock att utgå ifrån 85-percentilen när
man avgör om en plats är 30-säkrad eller inte. Vi
använder oss därför av 85-percentilen. Vi vill också hävda att en 85-percentil på 30 km/h ± 3 km/h
är klart godkänt och att betrakta som att platsen
är 30-säkrad. Vi menar att Actibump är en lösning
som kan användas vid cykelöverfarter eftersom
man med hjälp av Actibump får ner 85-percentilen
både innan och på passagen till 30 ± 3 km/h.

Actibump

Datainsamling

Hårdvaran som finns installerad i vägbanan och
styrsystemet som installeras intill vägen på platsen övervakas på distans av en mjukvaruplattform
som heter EdevaLive. Den data som radarn skickar till styrsystemet samlas in och visualiseras av
EdevaLive. Data presenteras aggregerat över hela
systemets livslängd.
I skrivande stund finns ca 70 Actibump installerade. De flesta i Sverige. Drygt hälften av dessa är
installerade på platser där hastighetsgränsen är 30
km/h. Totalt, över alla Actibump, har det passerat
över 200 000 000 fordon.

Mätningar

Actibump är ett aktivt farthinder som har använts
i Sverige sedan 2010. Systemet fungerar så att en
radar mäter hastigheten på ankommande fordon
och om de kör över den inställda hastigheten sänks
en lucka ner några centimeter i vägbanan och skapar ett inverterat gupp. Det är obehagligt att köra
över den nedfällda luckan och det gör att förare lär
sig att inte köra för fort på platser där Actibump
finns installerat.

Radarn som mäter hastigheten vid ett Actibump
mäter normalt sett ca 20 meter framför själva
Actibump, mätpunkt 1 på bilden ovan. Syftet med
den mätningen är att avgöra om hastigheten är för
hög och Actibump ska aktiveras. Med hjälp av ett
tillägg i form av sensorer för fordonsklassificering
och -räkning kan vi mäta hastigheten på Actibump
också, mätpunkt 2 på bilden ovan. Oftast ligger
Actibump ca 5 meter från passagen. Värdet som
fås från mätpunkt 2 representerar hastigheten
på fordonet när det har kört av Actibump, dvs när
fronten nästan är framme vis passagen. Sensorerna monteras på undersidan av Actibump och
skickar data till EdevaLive. Bilden är inte skalenlig
men illustrerar ändå de två mätpunkterna.
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85-percentil

Västra vägen Linköping
september 2020

85-percentilen innan Actibump
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85-percentil på Actibump

Västra vägen, Linköping

Diagrammet ovan visar 85-percentiler framför och
på Actibump. Som syns ligger 85-percentilen på Actibump på eller under 30 km/h och hela tiden strax
under 85-percentilen framför Actibump. Här syns
också att 85-percentilen varierar en liten gnutta
mellan vardag och helg. På den här platsen ligger
Actibump något närmare passagen än 5 meter så
85-percentieln på Actibump reflekterar ganska väl
hur 85-percentilen ser ut på passagen.
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Tung trafik

Björnövägen, Västerås

Diagrammet ovan illustrerar hur trafiken ser ut på
Björnövägen i Västerås en månad under 2020. Den
största andelen av trafiken består av personbilar.
Svängningarna i kurvorna visar tydligt hur trafiken
varierar mellan helg och vardag.
Diagrammet nedan visar 85-percentilen över tid
från systemets start. Fordonsklassificeringssensorerna, som läser av hastigheten på Actibump,
installerades i oktober 2019. Som syns har resultaten förbättrats över tid. Det syns också att 85-percentilen på Actibump ligger vid 30 km/h och hela

tiden strax under 85-percentilen framför Actibump.
Nedan syns också att 85-percentilen varierar en
liten gnutta över året då hastigheterna är högre
när trafikflödet är lägre kring skollov och semestrar.
Även på den här platsen ligger Actibump något
närmare passagen än 5 meter så 85-percentieln på
Actibump reflekterar ganska väl hur 85-percentilen
ser ut på passagen.
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85-percentil
Järnvägsgatan
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Innan Actibump

På Actibump

Järnvägsgatan, Mjölby

Diagrammet ovan visar 85-percentiler framför och
på Actibump under ett års tid. Som syns ligger
85-percentilen på Actibump mestadels på eller under 30 km/h och som mest på 32 km/h och nästan
hela tiden strax under 85-percentilen framför Actibump. Här syns också att 85-percentilen varierar
en liten gnutta över året med ökning under skollov
då trafiken är glesare. På platsen är andelen tung
trafik ca 10 % och det är en dispensväg för extra
tunga fordon till och från ett grustag.

Slutsats

Resultaten på samtliga platser visar att Actibump
kan användas vid cykelöverfarter.
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Kontakt

Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar
kring Actibump. Vi visar gärna fler resultat och ger
råd om utformningar.
Edeva AB 013-474 61 00
info@edeva.se

info@edeva.se
+46 (0)13-474 61 00
Edeva AB
Gjuterigatan 1D
SE-582 73 Linköping
Sweden

