
Ett stort problem i trafiken idag är de oskyddade trafikanter-
nas säkerhet. I många fall tvingas vi ta till fysiska hinder för att 
komma åt den största “boven” - hastigheten. I samarbete med 
forskning på LTH (Lunds Tekniska Högskola) tillverkar Starka 
vägkudden Måsen som sänker hastigheten, ökar säkerheten 
och framkomligheten samtidigt som trafikanterna blir nöjda med 
lösningen. Vägkudden Måsen är avsedd som hastighetsdämpare 
på vägsträckor med övergångsställen eller cykelöverfarter, och 
placeras lämpligen på en personbillängd före korsningen.
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VÄGKUDDE MÅSEN SÄNKER HASTIGHETEN 
OCH FÖRBÄTTRAR SÄKERHETEN

Klågerupsvägen, Malmö

Vägkudden Måsen är ett resultat av ett forskningsprojekt 
i ett doktorandarbete gjort av Mohsen Towliat på Lunds 
Tekniska Högskola (LTH). Projektet genomfördes i sam-
arbete mellan LTH, sex mellansvenska kommuner, tre 
vägverksregioner, Stor Stockholms Lokaltrafik samt 
Starka Betongindustrier. Projektet pågick under fyra år 
och under denna tid byggdes 17 platser om med bygg-
nadstekniska åtgärder (avsmalning av körbana, vägkudde, 
breddning och förlängning av mittrefug, m.m). Jämförelser 
och mätningar utfördes före och efter ombyggnaden. 
Rapporten kan beställas av LTH.

Starka Betongindustrier har under projektets gång arbetat 
kontinuerligt tillsammans med forskarna på utvecklingen 
av vägkudden. Numera tillverkas vägkuddarna i tydlig ljus 
färg. Det är mycket viktigt att bilisterna från långt håll kan 
se vägkuddarna och därmed anpassa sin hastighet till 
önskad nivå (max 30 km/h). Detta påverkar också bilister-
nas acceptans av vägkuddarna.

* Mohsen Towliat, Effekter av trafiksäkerhetsåtgärder vid gång- 
och cykelöverfarter på huvudgator, Institutionen för Teknik och 
samhälle, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet, 2002.

Vägkudden som är utformad som ett avsmalnat gupp över 
körbanan kan, till skillnad från andra gatuhinder, användas 
på huvudgator. Utformningen gör att den är lämplig för 
användning dels på lokala gator och dels på huvudgator 
med tung trafik och bussar i linjetrafik. Utformningen gör 
att bussar och tung trafik delvis (med framhjulen) kan 
gränsla kudden samtidigt som den effektivt dämpar farten 
hos personbilar. 

Vägkudden Måsen har på ett effektivt sätt löst ett stort 
trafiktekniskt problem i fler än 30 kommuner, till vilka 
Starka levererat ca 250 st vägkuddar.

Vägkudden bör monteras i jordfuktig betong. 
Starka tillhandahåller lyftverktyg för Vägkudde Måsen.

Utformning av ett övergångsställe på en vägsträcka med 
Vägkudde Måsen och avsmalning av körbanan. (Towliat 2002*)

ÖKAD SÄKERHET OCH NÖJDA TRAFIKANTER



Lundavägen, Åkarp Spelmansvägen, Lund

Resultatet av forskningen visar att hastigheterna har minskat och säkerheten har förbättrats avsevärt för alla 
trafikanter. Hastighetsminskningen vid övergångsställena (hos 85-95% av bilisterna) på försöksplatserna resulterar 

i färre olyckor mellan bilister på huvudgator och gång- och cykeltrafikanter/bilister från sidogator.

FÄRRE OLYCKOR, ENLIGT FORSKNING

Sambandet mellan bilisters medelhastighet och väjningsbeteende mot gång- och cykeltrafikan-
ter i försöksplatser med och utan byggnadstekniska åtgärder. (Towliat 2002*)

Medelhastighet (km/h)



Studien visar att majoriteten av trafikanterna (gående, 
cyklister, bussresenärer, bilister och bussförare) är 
nöjda med de vidtagna åtgärderna. Bilisterna som kör 
över vägkuddarna förlorar några få sekunder, dock 
förbättras trafiksäkerheten och framkomligheten för 
gående, cyklister och bilister från sidogatorna. Trafik-
bullret minskar något.

Sänkta hastigheter innebär att även om en olycka inträffar, blir konsekvenserna inte lika allvarliga. De hastighetsnivåerna 
vägkudden Måsen ger (21-31 km/h), visar att risken för att en påkörd fotgängare skall dödas är 5-8 gånger lägre. (Towliat 2002*)

Överkörning med bil

Överkörning med buss
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1. Skär upp asfalten tillräckligt för att kunna spetsa ut med jordfuktig betong.

2. Justera överbyggnaden och lägg ut ett lager jordfuktig betong (ca 5cm)

3. Använd lyftoket för lyft (se bild ovan)

4. Lägg vägkudden i den jordfuktiga betongen. 
Mohsenkudden bör inte läggas direkt på bärlager.

5. Efterjustera runt Mohsenkudden med lämplig asfalt. 
Alternativ till Jordfuktig Betong kan vara kall Ecoprec. Läs mer på www.starka.se/ecoprec

LÄGGNINGSANVISNING VÄGKUDDE MÅSEN

Starka Lyftlänk för Vägkudde Mohsen.


