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Förord 
Följande examensarbete utgör det sista momentet på civilingenjörsutbildningen 
Samhällsbyggnadsteknik, inriktning samhällsplanering vid Luleå tekniska universitet. Arbetet 
har gjorts på uppdrag av Luleå kommuns Tekniska förvaltning, avdelningen Gata & trafik och 
har genomförts under vårterminen 2007. 
 
Syftet med arbetet har varit att undersöka hur en stad kan planeras för att bli bra för 
fotgängare samt om staden blir mer attraktiv om fotgängare gynnas. Slutligen har ett förslag 
för Luleå tagits fram.  
 
Jag vill tacka alla som ställt upp på intervjuer under arbetets gång; representanter för Västerås, 
Örebro och Karlstads kommuner, Handelns utredningsinstitut, Norrporten samt Luleå & Co. 
Utan er medverkan hade inte arbetet blivit vad det är. 
 
Till sist vill jag tacka min handledare på Tekniska förvaltningen, Göran Gabrielson, min 
examinator vid Luleå tekniska universitet, Glenn Berggård, samt min opponent, Peter 
Söderström, för de värdefulla idéer, kommentarer och synpunkter ni kommit med.  
 
Luleå i maj 2007 

 
 
 
 

Hanna Ahnlund 
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Sammanfattning  
Fotgängare har ofta varit bortglömda i trafikplaneringen, det finns dock många fördelar att 
prioritera gående; att gå är miljövänligt, ger motion och är ett transportsätt tillgängligt för alla. 
Många fotgängare anses ofta vara ett bevis på att en stad är attraktiv. Syftet med 
examensarbetet är att ta reda på om det stämmer, samt att undersöka hur stadskärnan 
attraherar fotgängare. Slutligen ska ett förslag för Luleå centrum arbetas fram. 
 
Arbetet har genomförts genom litteraturstudier samt nyckelpersonsintervjuer. En studieresa 
har gjorts till Örebro, Västerås och Karlstad. 
 
Om en stad är väl utformad väljer fler människor att uppehålla sig där, inte bara för att de 
måste uträtta något ärende utan även för att de har lust till det. Därför kan många fotgängare 
anses visa att staden är attraktiv. Det finns också flera undersökningar som visar att närvaron 
av andra människor gör att en plats upplevs attraktiv. I enkätundersökningar i flera svenska 
städer har det visat sig att en majoritet tycker att fotgängare och cyklister bör prioriteras även 
om det innebär nackdelar för biltrafiken.  
 
Parkeringsplatser är viktiga för handeln. För centrum är det dock även viktigt att utemiljön 
upplevs som attraktiv eftersom det är centrums främsta konkurrensfördel jämfört med externa 
köpcentrum. Det är därför viktigt för centrumhandeln att förhållandena för fotgängare är 
goda.  
 
Det finns flera viktiga faktorer för att en stad ska vara gångvänlig. Avståndet är den viktigaste 
faktorn som avgör om folk väljer att gå eller väljer ett annat transportsätt. Även stora 
höjdskillnader kan utgöra ett hinder för fotgängaren. En tät stad ger bättre förutsättningar att 
gå eftersom avstånden blir kortare än i en gles stad. För att en promenad ska vara trevlig är 
husfasadernas utformning viktig. Kala väggar ger känslan av att befinna sig på en bakgata 
medan fönster och dörrar ger saker att titta på. För att fotgängaren inte ska utsättas för 
trafiksäkerhetsrisker bör gatumiljön utformas så att bilister håller en låg hastighet. Låg 
hastighet gör också att gående känner sig trygga, dvs. att de upplever trafikmiljön som säker. 
En annan viktig faktor för tryggheten är att gående och cyklister separeras från varandra vid 
höga flöden. För att fotgängare inte ska känna att de riskerar att utsättas för brott bör 
gångvägar vara placerade längs bebodda gator eller trafikerade vägar. Eftersom fotgängare 
enkelt kan stanna till om andan faller på kan inbjudande platser att vistas på öka folklivet i 
staden.  
 
Ett sätt att arbeta med att skapa bättre gångvägar in till centrum är att som i Örebro arbeta 
med en gångstråksplan. Västerås och Karlstads kommuner har byggt om en del centrala gator 
så att fotgängarna har fått större utrymme genom att göra körbanorna smalare. Melbourne har 
lyckats öka antalet fotgängare väldigt mycket på tio år genom att ge mer utrymme åt 
fotgängare, skapa fler centrala bostäder, se till att fler studenter finns i staden, fastställa en 
policy över hur fasader bör se ut, göra många gränder mer attraktiva och mycket annat.  
 
För Luleå föreslås att mer utrymme skapas för fotgängare genom att körbanor smalnas av för 
att ge bredare gångbanor. Även en utökning av det befintliga gågatesystemet samt nya platser 
att vistas på föreslås. Vidare föreslås att flödesmätningar av fotgängare görs samt att en policy 
för fasadutformning tas fram för att stadens fasader ska vara tilltalande för fotgängare.  
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Abstract 
Pedestrians have often been forgotten in the traffic planning process, but there are several 
advantages in planning for pedestrians; walking does not affect the environment negatively 
and it is a healthy and democratic mode of transport. Many pedestrians are often seen as a 
proof of a city’s high quality. The aim of this thesis is to find out if that is true, and, in that 
case, how planning a city for pedestrians can be done. Finally a suggestion for the city of 
Luleå will be developed.  
 
The thesis is based on literature studies, interviews and a study tour to the cities of Örebro, 
Västerås and Karlstad.  
 
In a city that is well designed people choose to spend time in the city, not just because they 
need to run an errand, but also because they want to. Many pedestrians can therefore show 
that a city is attractive. There are also several investigations showing that the presence of 
other people increases the attractiveness of a place. Surveys in several Swedish cities has 
shown that a majority prefers a city planning that prioritize pedestrians and bicyclists even if 
that means disadvantages for the car traffic.  
 
Parking spaces are important for the retail. However, for a lot of people visiting the city centre 
the city environment is an important reason for going there instead of shopping in an external 
shopping mall. Therefore a walking friendly and attractive environment is maybe the most 
important factor in making the city retail competitive.  
 
There are several important aspects to make a city pedestrian friendly. The distance seems to 
be the most important factor that decides if a person chooses to walk or not. Large difference 
in altitude can also be an obstacle to the pedestrian. A dense city gives better walking 
conditions than a low-density city since the walking distances are shorter. The facades of the 
houses are important to make a walk pleasant. Facades without doors, windows or other 
details give a feeling of walking on a back street. Streets should be designed so that cars keep 
a low speed in order to make the traffic environment safe for the pedestrians. Low speed and 
separation from bicyclists are important factors to give the pedestrians a feeling of safety. 
Walk routes should not go through desolated areas without houses of other traffic since that 
can make the pedestrian worry for the risk of crime. 
 
One way to create better walking routes in to the city centre is to make a walking route plan, 
something that is under development in Örebro. In Västerås and Karlstad some roads in the 
city centre has been reconstructed with more narrow lanes for the car traffic, giving an 
increased space for the pedestrians. In the city of Melbourne there has been a very big 
increase in the pedestrian traffic during ten years. The things done to achieve this result 
include more space for pedestrians, a policy for the ground-floor facades, an increase in the 
number of residents and students in the city centre, making the laneways more attractive and 
much more.  
 
The suggestions for Luleå are to create more space for the pedestrians by creating more 
pedestrian prioritised space and by footpath widening on streets where car traffic is necessary. 
Pedestrian counts in the city centre and a policy for facades are also suggested.    
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Inledning 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Planering för fotgängare har ofta varit en bortglömd del av trafikplaneringen. Många 
kommuner har däremot satsat på cyklister t.ex. genom cykelplaner och särskild budget för 
detta ändamål. Motsvarande satsningar på fotgängare har inte gjorts. Idag kan man dock se ett 
ökat intresse av att skapa goda miljöer för gående.  
 
Det finns flera anledningar att lyfta fram fotgängare: 

• Det är ett miljövänligt transportsätt som varken skapar buller, luftföroreningar eller 
trafikstockningar. Det är även resurssnålt och kräver inga ändliga energiresurser.   

• Att gå ger vardagsmotion vilket bidrar till ökad hälsa och välbefinnande.  
• Om det finns möjlighet att gå dit man ska kan även barn och andra som saknar tillgång 

till bil ta sig dit de vill utan att vara beroende av att få skjuts.  
• Staden upplevs som mer attraktiv om det finns bra miljöer för fotgängare.  

 
En anledning till att planering för fotgängare inte förekommit i någon stor utsträckning är att 
gående ofta tas för givet. Eftersom fotgängare varken skapar buller, föroreningar, krockar 
eller trafikstockningar har inte trafikplanerare sett gående som ett transportsätt man måste 
arbeta med. Det har helt enkelt inte funnits något problem att lösa. Dessutom har 
trafikingenjörer traditionellt varit män i åldrarna 25-60 vilket också är den samhällsgrupp som 
går minst (Tolley 1997). Kommunernas trafikkontor gör mätningar av fordonstrafiken sedan 
många år tillbaka. Förändringar i fordonsflöden och parkerade bilar studeras för att användas 
som planeringsunderlag. Det finns däremot ingen tradition att studera antalet fotgängare och 
vilka platser de uppehåller sig på och eftersom det då inte finns något underlag för 
fotgängartrafiken hamnar de gående i skymundan i planeringen. På grund av detta har 
trafikplaneringen i många fall gjorts utifrån bilistens synvinkel och inte från fotgängarens 
(Gemzøe 2001). 

1.2 Syfte 
Många gående anses ofta vara ett bevis på stadens kvalitet (Monheim 2003, Sveriges 
kommuner och landsting m.fl. 2006, Gunnarsson 2006). Syftet med examensarbetet är att ta 
reda på om det stämmer att en stad med många fotgängare i stadskärnan kan sägas hålla hög 
kvalitet. 
 
Ytterligare ett syfte är att ta reda på vilka behov fotgängare har och därmed hur planering för 
denna trafikantgrupp bör göras. 
 
Slutligen ska ett förslag på hur Luleå centrum kan utvecklas för att bli bättre för fotgängarna 
tas fram.  

1.3 Inriktningar och avgränsningar 
Arbetet avgränsas till att behandla den fysiska utformningen av trafikmiljön. 
Beteendepåverkan genom till exempel kampanjer behandlas ej. Inte heller 
beslutsprocessen/den politiska processen behandlas. 
 
Fokus ligger på stadens attraktivitet och att skapa ett levande centrum. Hälso- och 
miljöaspekter behandlas ej.  
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Inledning 

 
Geografiskt avgränsas arbetet till att behandla stadens centrum med närområden. Som 
närområden definieras de områden som ligger inom gångavstånd från centrum. Gåendemiljön 
i bostadsområden längre från centrum behandlas ej. Arbetet fokuserar på åtgärder i befintlig 
miljö, inte på planering av nya områden.  
 
Arbetet görs från ett svenskt perspektiv men exempel kan även hämtas från internationella 
städer. Projektet avgränsas till att behandla gångmiljön i medelstora städer.  
 
Barn, äldre och funktionshindrade behandlas inte särskilt.  

1.4 Metod och material 
Examensarbetet inleddes med en litteraturstudie som sedan pågått parallellt med det övriga 
arbetet under hela projektets gång. Sökning av litteratur har gjorts i biblioteksdatabaserna 
Lucia och Libris. Sökningar har också gjorts i Vägverkets biblioteksdatabas samt på Statens 
väg- och transportforskningsinstituts hemsida. För sökning av tidskriftsartiklar, främst 
utländska, har artikeldatabasen Academic Search Elite använts. Sökord har varit fotgängare, 
gående, trygghet och trafiksäkerhet (även de engelska översättningarna har använts). 
 
För att hämta erfarenheter från andra kommuner har en studieresa gjorts till Örebro, Västerås 
och Karlstad. När städerna skulle väljas ut visade det sig svårt att hitta städer som själva 
tycker att de arbetar mycket med fotgängare. Även vid samtal med personer som på olika sätt 
arbetar med trafik var det svårt att få fram svenska städer som har satsat mycket på 
fotgängare. Örebro valdes för att de arbetar med att ta fram en gångstråksplan och att 
fotgängares villkor därför har lyfts fram i staden. Västerås valdes på grund av deras arbete 
med att göra gatorna i centrum mer attraktiva för oskyddade trafikanter. Även Karlstad har 
arbetat med att förbättra fotgängarnas villkor i centrum. Studieresan ägde rum i mars 2007 
och under resan gjordes intervjuer med representanter från de olika kommunerna. Städernas 
centrala delar besöktes för att studera åtgärder som genomförts. För att även få med ett 
internationellt exempel har Melbourne studerats genom litteraturstudier. 
 
Handel och näringsliv är viktigt för ett levande centrum. För att undersöka hur de påverkas av 
satsningar på fotgängare har intervjuer gjorts med representanter från Handelns 
utredningsinstitut, fastighetsägaren Norrporten som bland annat äger många fastigheter med 
butikslokaler i Luleå centrum, samt med Luleå & Co som är ett samarbetsorgan för köpmän 
och fastighetsägare i Luleå centrum. Intervjuerna har genomförts i Luleå under april och maj 
2007, förutom intervjun med Handelns utredningsinstitut som gjordes per telefon i februari.  
 
De kartor som finns i arbetet är gjorda med hjälp av programvaran ArcMap. Beräkningarna av 
antalet boende i centrum med omnejd är också de gjorda i ArcMap med Luleå kommuns 
befolkningsstatistik som indata.  

 7



Fotgängaren och stadens attraktivitet 

2 Fotgängaren och stadens attraktivitet  
Vad som anses vara ett attraktivt centrum kan skilja sig åt beroende på vem som tillfrågas. I 
detta arbete är ett attraktivt centrum synonymt med ett centrum där människor gärna vill 
vistas, ett levande centrum där det händer mycket och invånare och besökare trivs.  
 
Att en stad upplevs som vacker och attraktiv gör invånarna stolta samt lockar turister och 
näringsliv (Arnstberg och Bergström 2001). Ett attraktivt stadsliv blir därmed en alltmer 
betydelsefull del av stadens ekonomi. Olsson menar att den ”nya ekonomin” – kultur, 
utbildning och it – leder samhällets utveckling till skillnad från industrierna som tidigare var 
ledande. Vidare menar han att denna nya ekonomi är beroende av stimulerande stadsmiljöer 
med de mötesplatser, upplevelser och den variation stadsmiljön innebär (Olsson 2000). 

2.1 Attraktiv stadsmiljö lockar fotgängare 
Intresset för stadslivet har ökat under senare år, detta syns till exempel på att antalet 
restauranger och caféer samt antalet evenemang i städerna har ökat (Olsson 2000). Det är i 
huvudsak fotgängarna som tar del av detta stadsliv, till fots finns möjlighet att stanna till 
spontant för ett samtal eller titta på något som händer (Olsson 2000, Arnstberg och Bergström 
2001). Arnstberg och Bergström anser därför att ”gångvänlighet” bör vara ett viktigt kriterium 
för stadens kvalitet (Arnstberg och Bergström 2001). 
 
När det gäller uteaktiviteter skiljer Gehl på nödvändiga aktiviteter och valfria aktiviteter. Till 
de nödvändiga räknas vardagsaktiviteter som till exempel att gå till bussen eller uträtta 
ärenden. Detta är aktiviteter som måste göras och därför förekommer under alla förhållanden, 
varför de inte påverkas av den yttre miljön. Däremot påverkas de valfria aktiviteterna av 
stadens fysiska utformning. Till de valfria aktiviteterna hör allt som utövaren inte måste göra 
utan gör för att han har lust till det och för att miljön ger möjlighet till det. Det kan till 
exempel vara att gå en promenad eller att sitta på en bänk och sola och dessa aktiviteter 
förekommer endast då gaturummet håller hög kvalitet. Samtidigt som de valfria aktiviteterna 
tillkommer då miljön håller god kvalitet fortsätter de nödvändiga aktiviteterna i ungefär 
samma utsträckning som i sämre miljöer. Skillnaden på de nödvändiga aktiviteterna är att de i 
goda miljöer tar längre tid eftersom människor nu inte har samma tendens att skynda sig hem 
som i dåliga miljöer (Gehl 2003).  
 

”A good city is like a good party – 
people stay for much longer than really 
necessary, because they are enjoying 
themselves” (City of Melbourne och 
Gehl 2004, s. 10). 

2.2 Fotgängare gör stadsmiljön attraktiv 
Att folk drar folk är något som ofta nämns (Boverket 2002, Joelsson och Törnberg 2007, 
Sveriges kommuner och landsting m.fl. 2006). Människor ger liv till gatan och lockar därför 
dit fler personer. Platser utan människor upplevs tomma, ödsliga och tråkiga. Mänsklig 
närvaro är därför en viktig faktor som gör utemiljön mer attraktiv. 
 
I en studie där människor fick gå längs olika stråk i Dresden visade det sig att de miljöer som 
upplevdes som estetiskt tilltalande värderades lägre om de saknade mänsklig aktivitet. 
Samtidigt blev miljöer som upplevdes som fula mer tilltalande om det pågick mänsklig 

 8



Fotgängaren och stadens attraktivitet 

aktivitet längs stråket (Isaacs 2000). I en annan studie från Salt Lake City framstod det sociala 
klimatet som en av de viktigaste positiva faktorerna som försökspersonerna lade märke till när 
de fick gå olika teststräckor. Många av deltagarna gav kommentaren att de tyckte om att se 
andra människor. Många sa också att de kunde välja att besöka en viss plats delvis på grund 
av att de visste att andra människor vistades där (Brown m.fl. 2007).  
 
Även Gehl menar att förekomsten av andra människor är en viktig kvalitet på offentliga 
platser. Vi har ett stort behov av upplevelser och stimulering, och närvaron av människor ger 
förutsättningar för det. Jämfört med byggnader eller andra döda saker i omgivningen ger 
människor i rörelse en oändlig variation av situationer och nya händelser. Vi är sociala 
varelser och andra människor är därför ett stort intresse för oss. Därför är levande städer 
upplevelserika och stimulerande. Undersökningar från Köpenhamn visar att bänkar som ger 
utsikt över områden där människor går och uppehåller sig nyttjas i större utsträckning än 
bänkar på lugnare platser vilket visar att vi gärna omger oss med andra (Gehl 2003).  
 
En annan studie som undersökte vad som fångade människors uppmärksamhet på Ströget 
visade att till exempel kontor och banker gavs minst intresse medan affärer och annat som 
hade större koppling till människor, till exempel fotoutställningar, klädbutiker och lekplatser 
fick större uppmärksamhet. Störst uppmärksamhet fick dock mänsklig aktivitet som till 
exempel lekande barn, gående människor och gatumusikanter, se figur 1-2. Tydligt att det var 
den mänskliga aktiviteten som var intressant visades av att ingen reagerade på musik som 
strömmade ut från högtalare men så fort någon började spela eller sjunga fick den personen 
genast uppmärksamhet. Det är därför enligt Gehl viktigare med mänskligt liv än hur själva 
gatan och husen ser ut för att en miljö ska bli intressant och trivsam (Gehl 2003). 
 

      
Figur 1. Uppträdanden på gator och torg         Figur 2. Mänsklig aktivitet får  
lockar många människor att stanna till för        uppmärksamhet av andra människor. 
att titta. 
 
Andra människors närvaro är också en viktig kvalitet eftersom det skapar trygghet. Finns 
andra människor i närheten upplevs risken för att bli utsatt för brott lägre, se vidare under 
avsnitt 5.7.2. 

2.3 Sveriges invånare vill ha en gångvänlig stad 
God tillgänglighet och framkomlighet för bilar är viktigt för många människor och företag. 
Samtidigt är bilfria platser värdefulla då de skapar trevligare och tryggare miljöer för alla 
människor när de inte sitter i bilen. Även många företag gynnas av detta då de är beroende av 
en attraktiv omgivning (Gustavsson 2000). För individen är det så att ”kopplingen mellan den 
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egna bilanvändningen och konsekvenser för stadsmiljön är obefintlig” (Haraldsson och 
Svensson 2005, s. 7). Så länge andra fortsätter att köra bil i samma utsträckning ser den som 
väljer att inte köra bil inga positiva effekter som bättre luft eller minskat buller som ett 
resultat av sitt val. Att många väljer att köra bil behöver därför inte betyda att en 
stadsplanering som gynnar biltrafiken är det en majoritet av befolkningen vill ha (Haraldsson 
och Svensson 2005).   
 
För att undersöka hur invånarna i olika städer vill att trafikmiljön ska utformas har VTI 
(Statens väg- och transportforskningsinstitut) genomfört enkätundersökningar i Linköping, 
Sundsvall och Örebro där deltagarna fått välja vilket av olika framtidsscenarier de skulle vilja 
blev verklighet i sin stad. De olika alternativen skiljde sig åt något mellan städerna men i alla 
tre undersökningarna har en majoritet av respondenterna valt alternativ där gående och 
cyklister fått större utrymme i innerstaden, samtidigt som framkomligheten för biltrafiken 
minskas (Gustavsson 2000, Haraldsson och Svensson 2002, Haraldsson och Svensson 2005).  
 
I Linköping valde den största gruppen, 48 %, ett alternativ där en större del av gatuutrymmet 
ges till fotgängare och cyklister. Bilar får fortfarande köra på gatorna men får endast ett smalt 
körfält i vardera riktningen och hastighetsgränserna sänks. 20 % valde ett alternativ där det 
blir dyrare att köra bil i innerstaden genom att en kilometeravgift införs och det blir dyrare att 
parkera samtidigt som något fler gator blir gång- och cykelgator. Det var alltså totalt 68 % 
som valde något av alternativen som prioriterade gående och cyklister framför biltrafiken. 17 
% valde ett alternativ där innerstaden anpassas efter den ökande biltrafiken och gående och 
cyklister får lägre framkomlighet. 14 % valde inte något scenario, se figur 3 (Gustavsson 
2000). 
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               Figur 3. Svarsfördelning Linköping 
 
I undersökningen i Sundsvall var ett av alternativen att behålla dagens situation och detta 
alternativ valdes av 33 %. Av framtidsscenarierna valde flest respondenter, 32,5 %, ett 
alternativ där bilarna får fortsätta köra på samma gator som idag men får mindre utrymme. I 
detta alternativ får gående och cyklister större utrymme på gatorna och hastighetsgränserna 
sänks. 26 % valde ett alternativ där gatorna i innerstaden stängs för biltrafik förutom för 
boende och servicefordon som bussar, färdtjänst och varutransporter. Att planera innerstaden 
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för att skapa god framkomlighet samt goda och billiga parkeringsmöjligheter för bilar var det 
minst populära alternativet och valdes av 8,5 %, se figur 4 (Haraldsson och Svensson 2002). 
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               Figur 4. Svarsfördelning Sundsvall 
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               Figur 5. Svarsfördelning Örebro 
 
I Örebro valde en majoritet av respondenterna, 54 %, en innerstad där gående och cyklister 
fick större utrymme samtidigt som bilar fortfarande får köra på samma gator som idag. 
Bilarna får dock mindre utrymme och får köra högst 30 km/h. 29 % av respondenterna ville 
gå ett steg längre och låta fotgängare, cyklister och kollektivtrafik ta över gatorna helt. I detta 
alternativ får inga andra bilar än varutransporter, färdtjänst, handikappfordon och boende köra 
i centrum. Den minsta gruppen respondenter, 17 %, föredrog ett alternativ där gatumiljön 
utformas för att skapa god framkomlighet och goda parkeringsmöjligheter för bilar, på 
bekostnad av gående och cyklister. Det är alltså hela 83 % av respondenterna som vill se ett 
centrum där gående och cyklister prioriteras framför biltrafiken. Intressant är att även bland 
de som kör bil nästan varje dag i centrala Örebro valde en majoritet något av de två alternativ 
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som förbättrar för gående och cyklister men försämrar för bilister, se figur 5 (Haraldsson och 
Svensson 2005).  
 
Karlstads kommun har genomfört en liknande undersökning där folk på stan fick välja mellan 
olika framtidsscenarier. I denna undersökning valde hela 42 % en innerstad utan besökande 
bilar. 48 % valde lägre hastigheter medan 10 % valde bättre framkomlighet för bilar, se figur 
6. I samma undersökning fick deltagarna svara på vilket transportslag Karlstads kommun ska 
prioritera för att göra centrum mer attraktivt. Gångtrafiken var då det trafikslag som fick flest 
svar, 39 % (Attityd i Karlstad AB 2005). 
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               Figur 6. Svarsfördelning Karlstad 
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3 Effekter på handeln  
Historiskt sett har städer växt fram som centrum för handel. Handeln är fortfarande en av 
städernas viktigaste grundstenar (Söderlind 1998). Shopping har blivit en allt viktigare del av 
det dagliga livet. Människor lockas till staden av handeln och skapar därmed ett underlag även 
för annat som till exempel kultur och nöjen (Berglund, Sjöström och Åström 2004). Handeln 
är därför viktig för staden varför stadsplaneringen även bör vara bra för handeln. 
 
Att förbättra miljön för fotgängare i stadskärnan innebär ofta försämrad framkomlighet för 
bilister då fotgängarna får större del av utrymmet. Det kan också innebära en minskning av 
antalet parkeringsplatser, till exempel om ett torg eller en gågata skapas där det hade kunnat 
vara parkeringsplatser. Från handelns sida finns ibland ett motstånd mot att försämra för 
bilister då man anser att detta skulle minska antalet kunder.  
 
I sin doktorsavhandling från 1980 har Ove Krafft undersökt trafiksaneringars påverkan på 
detaljhandeln i sex svenska städer. Med trafiksanering menas i studien införandet av gågata, 
gågata under del av dagen, biltrafik förbjuden, enkelriktning eller genomfart förbjuden. Vid 
intervjuer med butiksägare ansåg 43 % att trafiksaneringarna har varit negativa för deras 
verksamhet. 20 % upplevde positiva effekter och 37 % märkte inga effekter. Inställningen 
skiljde sig dock åt mellan de olika städerna. Då butikernas omsättningsutveckling studerades 
visade det sig att omsättningen procentuellt hade ökat mer i de butiker som låg vid en 
trafiksanerad gata jämfört med andra butiker (både butiker i städer som inte trafiksanerats 
samt butiker vid icke trafiksanerade gator i de städer som trafiksanerats). Tvärtemot 
handlarnas uppfattning verkade trafiksaneringarna alltså vara positiva för butikerna. Det 
verkade dessutom som om butiker vid gågator klarade sig bättre i konkurrensen med externa 
köpcentrum jämfört med vad butiker vid icke trafiksanerade gator gjorde. Krafft hade en 
hypotes om att butiker med skrymmande sortiment skulle drabbas negativt av 
trafiksaneringar, men denna kunde inte stärkas (Krafft 1980). Inga nyare studier har hittats. 

3.1 Stadsmiljö = konkurrensfördel 
Fredrik Kolterjahn vid Handelns utredningsinstitut känner inte till någon forskning som visar 
om bra fotgängarmiljöer generellt kan sägas vara bra eller dåligt för handeln. Den erfarenhet 
som Handelns utredningsinstitut har är dock att i medelstora och stora städer är det positivt 
med till exempel gågator för att stadskärnan ska kunna konkurrera med externa köpcentrum. 
Att utemiljön i stadskärnan upplevs som attraktiv är väldigt viktigt för centrumhandeln 
eftersom det är utemiljön som är styrkan med stadskärnan jämfört med ett externt köpcentrum 
(Kolterjahn 2007). Leif Löfgren vid fastighetsbolaget Norrporten menar att det är viktigt att 
centrumhandeln ska ge fler upplevelser än endast handel till skillnad från vad externhandeln 
ger (Löfgren 2007). Ett externt köpcentrum bygger på effektiv handel, det ska gå snabbt, 
finnas parkeringsplatser nära butikerna och vara billigt. Till ett externt köpcentrum åker folk 
bara för att handla. Stadskärnan har däremot många fler värden som tilltalar flera sinnen 
(Kolterjahn 2007, Kowal-Lindbäck och Sjöström 2007). En gågata är mer än bara ett 
kommunikationsstråk. Den hjälper till att skapa en trevlig atmosfär med exempelvis 
uteserveringar sommartid och ger även plats för olika aktiviteter som uppträdanden och andra 
jippon. Sådana aktiviteter lockar besökare till centrum som sedan kanske stannar kvar för att 
fika, äta eller handla. Förutsättningarna för detta skulle minska utan gågatan menar Löfgren 
(Löfgren 2007).  
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    Figur 7. Stadsliv 
 
Kolterjahn menar att många städer jobbar för lite med utemiljön på grund av att de inte inser 
vilken konkurrensfördel det innebär. Till exempel åker väldigt många till Sigtuna eftersom det 
är en väldigt pittoresk stad trots att det är en liten stad som inte har så mycket handel. Att 
upplevelsen av att vara i en stad är positiv för handeln syns även på att stora köpcentrum ofta 
försöker återskapa stadsmiljön inomhus med hjälp av caféer och till och med träd (Kolterjahn 
2007). 
 
För några år sedan togs den busstrafik som gick på en del av Storgatan i Luleå bort och gatan 
blev gågata. Norrporten som äger en fastighet på sträckan upplever att det var positivt för 
handeln att motortrafiken försvann helt. Det är dock svårt att mäta exakt hur mycket det har 
betytt eftersom det samtidigt gjordes andra satsningar på fastigheten (Löfgren 2007). 

3.2 Biltillgänglighetens effekt på handeln 
Eftersom de flesta bor utanför stadskärnan och åker bil in dit är biltillgänglighet och 
parkeringsplatser direkt avgörande för handeln enligt Kolterjahn. Handeln efterfrågar därför 
fler parkeringsplatser i stadskärnan och detta är en fråga som ständigt är aktuell. Samtidigt 
menar Kolterjahn att om det skulle göras parkeringsplatser överallt i stadskärnan skulle det 
förstöra stadsmiljön och därmed ta bort de konkurrensfördelar som stadskärnan har jämfört 
med externa köpcentrum (Kolterjahn 2007). I en stad kan de fördelar en god fotgängarmiljö 
för med sig uppväga att avståndet till parkering blir större. Eftersom många åker bil in till 
stadskärnan finns en gräns för hur långt bort parkeringsplatserna kan vara, det är dock svårt 
att säga något exakt avstånd (Kolterjahn 2007, Löfgren 2007). I en studie från Göteborg har 
folk fått svara på hur långt de tycker det är acceptabelt att gå i stadskärnan till en 
parkeringsplats vilket gav resultatet i tabell 1 (Krafft 2001): 
 

    Tabell 1. Acceptabelt gångavstånd 
           till parkeringsplats  i Göteborg 

Avstånd Andel svar 
0-50 m  13 % 
51-100 m 8 % 
101-200 m 13 % 
201-400 m 20 % 
401-500 m 25 % 
>500 m 21 % 

       
Krafft menar dock att det är omöjligt att sätta upp normer för avstånd till parkeringsplatser. 
Det är inte det faktiska avståndet som är viktigt utan hur avståndet upplevs av besökarna. 
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Detta beror på flera olika faktorer, både fysiska och icke-fysiska. Till de fysiska faktorerna 
hör det faktiska avståndet, nivåskillnader, trafikbarriärer, väder, snöröjning med mera. Andra 
faktorer är till exempel hur mycket tid besökaren har, hur angeläget besöket är, hur 
stora/tunga varor man ska köpa och hur många man är i sällskapet (till exempel om man har 
småbarn med sig) (Krafft 2001).  
 
Att centrum behöver vara tillgängligt även för bilister betyder inte att breda körbanor är 
nödvändigt. Körbanorna kan ofta smalnas av för att ge större utrymme för fotgängare. Det går 
då att skapa attraktivare gångstråk för de kunder som ska handla i affärer längs bilgator 
(Kowal-Lindbäck och Sjöström 2007). 
 
Vissa typer av butiker är beroende av att kunderna kan parkera i nära anslutning till butiken 
eftersom de säljer varor som är för tunga för att bära en längre sträcka. Det är till exempel 
butiker som säljer mat, möbler eller tv-apparater (Kolterjahn 2007, Kowal-Lindbäck och 
Sjöström 2007). Om det inte finns parkeringsplatser utanför dessa butiker kan de tvingas 
flytta ut till externa handelsplatser. Centrumhandeln skulle förlora på det eftersom utbudet då 
skulle minska. Parkeringsplatserna nära butikerna får gärna vara snabbparkering med till 
exempel max 20 minuters parkeringstid. Detta för att skapa en rotation på platserna och för att 
de endast ska användas av de som ska in i den angränsande butiken. (Kowal-Lindbäck och 
Sjöström 2007). 
 
I Köpenhamn har antalet parkeringsplatser minskat successivt samtidigt som gågatorna har 
byggts ut (Gehl 2003). Under de senaste 30 åren har cityhandeln haft en volymnedgång på 30-
40 %. Under samma tidsperiod var utvecklingen i Stockholm ± 0 % och i Helsingfors + 10 %. 
I dessa två städer har man varit mer positivt inställd till parkering. Inställningen till parkering 
kan vara en del av förklaringen till denna handelsutveckling (Henrikson och Sandahl 2001).  
 
Trots att Kolterjahn menar att bra gåendemiljöer är bra för handeln, så anser han att det inte 
skulle vara bra om det bara fanns gågator i stadskärnan eftersom staden då skulle upplevas 
som långsam. Även trafik behövs för att skapa upplevelsen av staden (Kolterjahn 2007). 

3.3 Kollektivtrafik och cykeltrafik 
Bra kollektivtrafik är viktig för cityhandeln enligt Kolterjahn eftersom inte alla har bil och 
kollektivtrafik därför behövs för att göra stadskärnan tillgänglig för alla. Till exempel 
pensionärer och ensamstående mammor är grupper som annars till stor del skulle stängas ute 
från cityhandeln. Cyklister är den grupp som är minst viktig att prioritera utifrån handelns 
perspektiv enligt Kolterjahn. Detta skiljer sig dock åt mellan olika städer, i en mindre stad är 
det fler som cyklar än i en storstad med större avstånd. Det är även olika beroende på vilken 
cykelkultur som finns i staden. I till exempel Uppsala där väldigt många cyklar är naturligtvis 
tillgänglighet för cyklister mycket viktigt (Kolterjahn 2007). 

3.4 Gallerior 
Gallerior efterfrågas av handlarna eftersom butikerna i en galleria drar kunder åt varandra, det 
är dock inte alla typer av butiker som vill vara i gallerior eftersom de då måste rätta sig efter 
gallerians öppettider till exempel (Löfgren 2007). En fördel med gallerior är att det kan vara 
bekvämt att gå inomhus och shoppa. Speciellt vintertid kan det vara skönt att gå inomhus i 
värme. Detta kan dock vändas till en nackdel under sommaren då svenskar gärna vill vara 
utomhus. Gallerior kan därför inte konkurrera med den miljö som gågator har sommartid. I 
gallerior blir butiksutbudet väldigt likriktat. Små, unika butiker finns istället på gatorna 
omkring gallerian och det är de som gör affärsutbudet i staden speciellt. Om det bara fanns 
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gallerior i innerstaden skulle stadens charm gå förlorad. Staden skulle då bara bli en 
handelsplats på samma sätt som ett externt köpcentrum och därmed förlora sin dragningskraft 
(Kolterjahn 2007, Kowal-Lindbäck och Sjöström 2007). Detta är något som är viktigt att 
beakta i stadsplaneringen (Kolterjahn 2007). 

3.5 Shoppingturism 
Generellt drar externa köpcentrum mer besökare från närliggande kommuner än vad 
stadskärnan gör. Staden däremot kan locka turister och eftersom 10 % av all handel i Sverige 
görs av turister finns en stark korrelation mellan turism och handel. Det finns även vissa 
externa handelsetableringar som lockar många turister, till exempel IKEA, men generellt är 
staden platsen för turister (Kolterjahn 2007).  
 
Löfgren tror att det skulle vara negativt för centrumhandeln om det inte fanns någon gågata i 
staden eftersom besökare från andra orter inte bara kommer för att handla, utan även för att få 
en upplevelse av stadens folkliv. Om inte gågatan med dess atmosfär fanns skulle besökare 
förmodligen välja att åka till någon annan stad istället. Att åka till en extern handelsetablering 
skulle också bli ett likvärdigt alternativ till centrum om affärsutbudet var det samma (Löfgren 
2007). 
 

 16



Fotgängarens behov 

4 Fotgängarens behov 
Eftersom fotgängare färdas långsammare än andra trafikanter hinner de lägga märke till mer 
av omgivningen. Fotgängaren ser detaljer, hör ljud och känner lukter varför gående är mer 
känsliga för detaljutformningen än andra trafikanter (Southworth 2005). En studie från Salt 
Lake City visade att gångvänligheten kunde variera betydligt även mellan närliggande gator i 
samma område. I studien ingick tre teststräckor med liknande infrastruktur för fotgängare 
varför tillgängligheten bedömdes vara lika. Försökspersonerna bedömde ändå att det var 
skillnader i attraktivitet, trivsel och social miljö mellan de olika sträckorna (Brown m.fl. 
2007).  

4.1 Avstånd 
Flera studier visar att avståndet till målet är den viktigaste faktorn som påverkar valet att gå 
eller att välja ett annat transportsätt (Forward 1998, Southworth 2005). Vad gäller vilket 
avstånd som är acceptabelt att gå skiljer sig meningarna. Gehl menar att de flesta människor 
accepterar att gå 400-500 meter för dagliga situationer (Gehl 2003). I TRAST anges 10 
minuters promenad (ca 800 meter) som acceptabelt avstånd från bostad till närbutik. 2 
kilometer uppges vara acceptabelt för att gå in till centrum (Sveriges kommuner och landsting 
m.fl. 2006). I en studie från Göteborg var den genomsnittliga resan som gjordes till fots 1,9 
km lång (Forward 1998). I Luleås resvaneundersökning var medelavståndet för resor till fots 
1,2 km men medianavståndet 800 meter. Andelen resor till fots sjönk snabbt för resor 2 km 
eller längre (Bengtsson och Morin 2005). Flera av dem som intervjuats under examensarbetet 
uppger 2 kilometer som gångavstånd (Bergling och Johansson 2007, Sandström 2007). I 
större tätorter kan folk tänka sig att gå längre sträckor än i mindre tätorter (Sveriges 
kommuner och landsting m.fl. 2006).  
 
Hur långt avståndet upplevs är dock inte bara beroende av det verkliga avståndet utan även av 
vägens utformning. Om vägen kan delas upp i kortare etapper blir den mer överkomlig och 
känns inte lika lång. En enda lång raksträcka där målet syns hela vägen upplevs som längre än 
om stråket byter riktning så att man inte ser hur långt man ska gå, se figur 8. Då stråket byter 
riktning blir promenaden mer upplevelsefylld eftersom det dyker upp nya saker att fästa 
blicken på, vilket gör att sträckan känns kortare. Ett annat sätt att göra det upplevda avståndet 
kortare är att låta stråket gå genom både slutna gaturum och öppna platser. De öppna platserna 
fungerar då som delmål och promenaden delas upp i överkomliga etapper. Om vissa delar av 
stråket är smala är det lättare att skapa dessa kontraster eftersom en lite bredare del då upplevs 
som ett torg (Gehl 2003).  
 
Eftersom fotgängare föredrar att gå korta sträckor väljer de den kortaste möjliga vägen. Enligt 
Gehl är det särskilt då målet syns naturligt att gå direkt mot det, se figur 9. Det är därför 
endast större hinder som till exempel hård trafik, breda gator eller ordentliga räcken som kan 
hindra de gående från att gena då målet är i sikte. Att se målet men att behöva ta en omväg för 
att komma dit upplevs som ännu jobbigare för fotgängaren än att se målet på ett långt avstånd 
och därmed uppleva sträckan som lång (Gehl 2003). 
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Figur 8. En lång raksträcka utan variation        Figur 9. En upptrampad stig vittnar om att 
gör att gångsträckan känns längre.                     fotgängare gärna väljer en gen väg. 
 
När sträckningen av gångstråk bestäms är det på grund av dessa faktorer viktigt att 
målpunkten inte syns på avstånd men att stråket samtidigt inte avviker för mycket från 
riktningen mot målet. Dessutom bör man när målet är i sikte kunna gå rakt mot det utan att 
behöva ta en omväg runt något hinder (Gehl 2003). 

4.2 Utrymmesbehov 
Fotgängarens utrymmesbehov varierar enligt Gehl beroende på person och situation. Om 
fotgängaren har möjlighet att välja föredras en gåendeström på högst 10-15 personer per 
minut och breddmeter. Blir flödet större minskas framkomligheten och de gående delas upp i 
två strömmar, en i vardera riktningen. Fotgängarens rörelsefrihet minskas då till att bara följa 
med strömmen (Gehl 2003). 
 
I VGU anges fotgängarnas utrymmesbehov enligt tabell 2. Utifrån den dimensionerande 
trafiksituationen, det vill säga hur många fotgängare som ska kunna mötas på en plats kan 
utrymmesbehovet räknas ut. En fotgängare beräknas vara 0,70 meter bred, fotgängare med 
barnvagn 0,70 meter och rullstol 0,80 meter (Vägverket och Svenska kommunförbundet 
2004). 
 
Tabell 2. Utrymmesbehov på gång- och cykelbanor enligt VGU 
*Utrymmesklass A = gående behöver inte anpassa sig till varandra, utrymmesklass B = viss 
anpassning krävs mellan trafikanterna 
Avstånd till: Trafikant Utrymmesklass A* Utrymmesklass B* 
Vägbanekant Samtliga 0,1 m 0 m 
Kantstöd, 
kamreflexlinje 

 
Samtliga 

 
0,25 m 

 
0,1 m 

Hinder > 0,2 m högt 
(stolpar, träd, staket) 

Gående 
Cyklist, rullstol 

0,25 m 
0,4 m 

0,1 m 
0,3 m 

Avstånd mellan 
trafikanter i rörelse 

Gående – gående 
Rullstol – 
gående/cyklist 
Gående – cyklist 
Cyklist - cyklist 

0,25 m 
 

0,5 m 
0,5 m 
0,75 m 

0,1 m 
 

0,2 m 
0,2 m 
0,3 m 
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4.3 Höjdskillnader 
Eftersom höjdskillnader innebär större ansträngning för fotgängare samt att gångrytmen 
avbryts upplevs de som ett hinder. Fotgängare kan därför välja att gå en omväg eller att utsätta 
sig för risker genom att gå över en bilväg med höga hastigheter och fordonsflöden för att 
slippa höjdskillnaden. Eftersom höjdskillnader ibland är svåra att komma ifrån är det då 
viktigt att göra dem så lättöverkomliga som möjligt. Oftast upplevs svagt lutande ramper som 
mer lättöverkomliga än trappsteg eftersom gångrytmen inte ändras lika mycket. Några få 
trappsteg som upprepas är bättre än en enda lång trappa (Gehl 2003). 
 
I VGU anges kvalitetsnivåer för lutningar enligt figur 10. Definitionen av kvalitetsnivåerna är 
(Vägverket och Svenska kommunförbundet 2004): 

• God kvalitet = flertalet klarar lutningen utan större problem. 
• Mindre god kvalitet = frisk gående kan behöva göra en kraftig ansträngning. 

Rörelsehindrad kan behöva stanna och vila. Rullstolsburen med nedsatt armstyrka kan 
behöva hjälp för att klara lutningen. 

• Låg kvalitet = hjälpmedel, t.ex. ledstänger, kan behövas. 
 

 
Figur 10. Lutningars kvalitetsnivå för fotgängare 
(figur: Vägverket och Svenska kommunförbundet 2004, kapitel 4) 

4.4 Stadsstruktur 
Under 1920 och 30-talen växte nya stadsbyggnadsideal fram som en reaktion på de ofta 
smutsiga och trånga städerna. Att släppa in sol, ljus och luft till bostadshusen var viktigt och 
husen skulle placeras med större mellanrum för att göra plats för grönområden, istället för i en 
tätare kvartersstruktur. Under efterkrigstiden ökade bilinnehavet vilket gjorde att människor 
kunde transportera sig längre sträckor. Konsekvensen blev att städerna började spridas ut över 
allt större områden och staden började planeras utifrån bilens möjligheter och krav. Städerna 
delades in i skilda zoner för bostad, arbete och centrum omgivna av allt större ytor för 
biltrafik (Berglund, Sjöström och Åström 2004). Avståndet är som tidigare diskuterats en 
viktig faktor för att göra det möjligt att transportera sig till fots (avsnitt 4.1). När städerna blir 
glesare minskar därför fotgängarens möjligheter att ta sig till olika målpunkter. Stora 
trafikleder bildar barriärer mellan olika områden. 
 
Det finns flera fördelar med den traditionella kvartersstaden. Eftersom staden är tät blir 
avstånden små och därmed gångvänliga. Tätheten skapar också underlag för butiker och 

 19



Fotgängarens behov 

annan service på gångavstånd. En blandning av verksamheter och bostäder minskar 
bilberoendet. I kvartersstaden finns många alternativa stråk att välja bland vilket skapar 
variation, jämfört med säckgator där endast ett alternativ finns för att ta sig mellan två 
punkter, se figur 11-12 (Berglund, Sjöström och Åström 2004). Ibland finns gångvägar mellan 
säckgatorna för att fotgängare ska kunna välja en genare väg än bilisterna. Dessa vägar kan 
dock vara otrygga på kvällstid eftersom bostäder saknas längs dem. Av samma anledning kan 
även matargatan kännas otrygg, se vidare under avsitt 4.7.2. 
 

        
Figur 11. Säckgator ger en alternativ               Figur 12. I kvartersstaden finns många     
gångväg.              alternativa gångvägar. 
            
Eftersom bilister rör sig snabbare än fotgängare måste till exempel skyltar längs trafikleder 
vara större för att bilisterna ska kunna läsa dem. Husen kan vara stora och detaljfattiga 
eftersom ingen ändå hinner uppfatta dem. Detta innebär att miljön för fotgängare blir 
enformig och tråkig eftersom det inte finns något intressant att titta på, se figur 13 (Gehl, 
Johansen Kaefer och Reigstad 2004). Den traditionella kvartersstaden är mer anpassad till den 
mänskliga skalan än vad den moderna bilstaden är, figur 14 (Berglund, Sjöström och Åström 
2004).  
 

      
Figur 13. Bilskala             Figur 14. Mänsklig skala 
 
Äldre, traditionella stadskärnor är oftast ”de mest attraktiva, levande, kulturellt rika och mest 
informationstäta delarna av våra städer” (Söderlind 1998 s. 22). Vidare menar Söderlind att 
innerstaden inte är attraktiv enbart på grund av att dess centrala läge utan även på grund av 
den stadsmiljö som finns där (Söderlind 1998).  Det finns en del mätbara faktorer som talar 
emot att bygga en tät kvartersstad, till exempel riktlinjer för bullernivåer. Det finns dock 
andra fördelar med kvartersstaden som är svårare att mäta, som omväxling, stimulans och 
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socialt liv. De äldre stadsmiljöer som finns fungerar mycket bra även idag. Att det finns stor 
efterfrågan på att bo i äldre miljöer visar också att dessa miljöer är attraktiva (Berglund, 
Sjöström och Åström 2004, Söderlind 1998).  

4.5 Bottenvåningarnas fasader 
Att fotgängare lägger märke till fler detaljer än övriga trafikanter eftersom de färdas 
långsammare har redan konstaterats. Fasadernas utformning blir därför viktig för att skapa en 
trivsam och intressant miljö för fotgängare. Eftersom människans synfält är större i sidled än i 
höjdled är det främst bottenvåningarnas fasader som fotgängare ser på nära håll. För att se 
våningarna högre upp är det nödvändigt att antingen böja huvudet bakåt eller att se från ett 
längre avstånd. Det är därför viktigast hur bottenvåningarnas fasader utformas. Dörrar, 
fönster, skyltar och detaljer i fasaden är saker som bidrar till att skapa en intressantare fasad. 
Motsatsen, en kal fasad utan dörrar och fönster eller en fasad med övertäckta fönster, upplevs 
som tråkig och händelselös, se figur 15. Det är också viktigt att skyltfönster fylls med 
intressant skyltning, figur 16 (Gehl, Johansen Kaefer och Reigstad 2004).  
 

         
Figur 15. Exempel på tråkig fasad som inte       Figur 16. Aktiv skyltning tilltalar fotgängare 
tilltalar fotgängare             
 
2003 gjordes en studie i Köpenhamn där sambandet mellan bottenvåningarnas innehåll, 
utformning och transparens samt gångtrafikflöden och vistelsegrad undersöktes. Sju 100 
meter långa sträckor på olika gator studerades både dag- och kvällstid på veckodagar. På alla 
sträckorna fanns både delar med många dörrar, visuell kontakt mellan ute och inne och 
blandade funktioner, samt delar med få dörrar, avskärmade eller inga fönster och få 
funktioner. Eftersom både ”bra” och ”dåliga” fasader fanns inom 100 meter var övriga 
förhållanden som befolkning, fotgängarflöden trafikintensitet med mera lika för de olika 
fasadtyperna inom samma sträcka. Resultatet av studien stödjer påståendet ovan att 
fotgängare upplever varierade fasader mer positivt än enformiga (Gehl, Johansen Kaefer och 
Reigstad 2004): 

• Gånghastigheten var 13 % långsammare framför de omväxlande fasadavsnitten än 
framför de enformiga som människor verkade vilja skynda förbi.  

• 75 % av de människorna som gick förbi vred på huvudet mot varierade fasaderna 
jämfört med 21 % mot de enformiga fasaderna. 

• 25 % av alla fotgängare stannade till framför de varierade fasaderna men endast 1 % 
vid de enformiga fasaderna. 

 
Även aktivitetsmönstret skilde sig åt mellan de olika fasadtyperna. Framför de enformiga 
fasaderna var de aktiviteter som föregick praktiska aktiviteter som att ta ut pengar ur en 
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automat, parkera cykeln eller gå in och ut ur mataffärer. Framför de varierade fasaderna 
föregick mer blandade aktiviteter som ofta var mer lustbetonade och spontana. Även 
aktiviteter som samtal, att vänta på någon eller mobiltelefonsamtal förekom oftare framför de 
blandade fasaderna (Gehl, Johansen Kaefer och Reigstad 2004). 

4.6 Trafiksäkerhet 
Fotgängare ska kunna färdas i staden utan att riskera att råka ut för trafikolyckor. Äldre 
planeringsprinciper (bl.a. SCAFT) har varit inriktade på att separera de oskyddade 
trafikanterna från motortrafiken och på så sätt ta bort riskerna för konflikter. Gående och 
cyklister skulle skiljas från bilar genom gång- och cykelvägar skiljda från bilvägarna samt 
tunnlar/broar eller trafiksignaler vid passage av bilvägar. En annan viktig princip har varit att 
undvika onödiga passager av stora trafikströmmar, till exempel att inte dra en högtrafikerad 
gata mellan ett bostadsområde och en skola. En rumslig separering av de oskyddade 
trafikanterna från motortrafiken har dock inte alltid varit möjlig i innerstäderna på grund av 
platsbrist (Englund m.fl. 1998). Många går också hellre över en hårt trafikerad väg än genom 
en gångtunnel eftersom tunneln kan kännas otrygg ur våldssynpunkt (Boverket 1998). Att gå 
genom en tunnel eller över en bro innebär ofta både omväg och höjdskillnad varför det är 
vanligt att folk genar över bilvägen istället (se avsnitt 4.1 och 4.3). I nyare principer 
förespråkas en planering där oskyddade trafikanter integreras med biltrafiken och där 
bilisterna får anpassa sig efter oskyddade trafikanter, boende, verksamheter och stadsmiljön 
(Englund m.fl. 1998).  
 
Enligt den så kallade krockvåldskurvan, se figur 17, är risken att dödas för en gående som blir 
påkörd av en bil i 30 km/h endast 10 % medan en fotgängare som körs på av en bil i 50 km/h 
löper 70 % risk att dödas (Svenska kommunförbundet 2000). Platser där gående passerar 
bilvägar bör därför utformas så att bilarna inte kör snabbare än 30 km/h. Allvarliga skador 
börjar uppstå då bilen håller en hastighet på 10-15 km/h (Englund m.fl. 1998). 
  

 
        Figur 17. Krockvåldskurvan  
        (figur: Svenska kommunförbundet 2000) 

 
Det finns flera sätt att få ner bilars hastighet, t.ex. gupp och andra upphöjningar, avsmalning, 
sidoförskjutning, cirkulationsplatser och avvikande markbeläggning. Detta ligger dock 
utanför ramen för detta examensarbete. 

4.7 Trygghet 
Med trygghet menas trafikantens upplevelse av säkerheten. Det behöver inte alltid finnas en 
koppling mellan tryggheten och den faktiska säkerheten. Ibland upplevs platser som 
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egentligen är relativt säkra som farliga. Trygghet för fotgängare innebär både att känna att 
trafikmiljön är säker och att inte oroa sig för att bli utsatt för brott eller annan olägenhet. 
Otrygghet kan medföra att trafikanten väljer en annan väg eller ett annat beteende och kan då 
utsätta sig för onödiga risker, till exempel om en fotgängare undviker att gå i en mörk 
gångtunnel för att det känns farligt och istället går över en högtrafikerad väg. Tunneln som är 
byggd för att skapa trafiksäkerhet fyller då inte sitt syfte. En annan konsekvens av otrygghet 
är att människor inte vågar gå ut.  
 
I ett examensarbete fick de boende på två olika gator i Malmö svara på frågor kring trygghet 
och livskvalitet. Av olika faktorer som kan tänkas ingå i begreppet livskvalitet värderades 
trygghet och säkerhet högst. Bra sjukvård, att ha ett arbete och acceptabla arbetsförhållanden 
samt social kommunikation och relationer värderades alla lägre. Det verkar alltså som om 
trygghet är en viktig aspekt för människors livskvalitet. På frågan vad som känns tryggt när 
man vistas ute ansåg de boende på båda gatorna att andra människor i närheten och bra 
belysning var viktigast. Vad som ansågs otryggt skiljde sig dock åt mellan de två gatorna. På 
den ena gatan var rådande hastighetsbegränsning 50 km/h och trafikmiljön var relativt hård. 
Det som de boende tyckte var otryggt hade med trafiksituationen att göra. Bilister som kör för 
fort, att släppa ut barnen själva och brist på hänsyn i trafiken var de faktorer som oroade mest. 
Den andra gatan var hastighetsbegränsad till 30 km/h och hade en lugnare trafikmiljö. De 
boende på denna gata kände sig otrygga på grund av saker som har med våld och kriminalitet 
att göra. Mörker och ungdomsgäng oroade mest (Andersson 2005). 

4.7.1 Trygg trafikmiljö 
Hur stor andel som känner sig otrygga på grund av trafikmiljön varierar mellan olika studier 
och skillnaden verkar bero på hur frågorna ställs. Om frågan t.ex. handlar om otrygghet vid 
halt väglag svarar fler att de är otrygga jämfört med om frågan behandlar otrygghet i 
allmänhet. I undersökningar som endast handlar om otrygghet svarar fler att de känner sig 
otrygga jämfört med undersökningar där otryggheten endast är en del. Det beror troligtvis på 
att andra problem kan upplevas som större och då framstår otrygghet som mindre viktigt för 
de som deltar i studien. Det är därför svårt att svara på hur stor andel som upplever otrygghet 
som fotgängare. En sammanvägning av flera norska studier om otrygghet visar på följande 
andelar (Amundsen och Bjørnskau 2003): 

• Andel otrygga fotgängare under alla förhållanden: 20 % 
• Andel otrygga äldre fotgängare vid halt väglag: 70 % 

 
Att bilister som håller hög hastighet och inte visar hänsyn skapar otrygghet för fotgängare har 
konstaterats ovan. Även cyklister skapar otrygghet. 2001 genomfördes en undersökning i 
Umeå om oskyddade trafikanters attityder till trafiksäkerhet. Då respondenterna fick värdera 
vilka risker för fotgängare biltrafik respektive cykeltrafik innebär ansågs cykeltrafiken 
innebära högre risk. I en annan fråga fick fotgängare värdera risken i olika situationer. 
Respondenterna ansåg då att det var lika hög risk att gå på en kombinerad gång- och 
cykelbana som att gå på en gata där rådande hastighetsbegränsning är 50 km/h. 1/3 av 
respondenterna retade sig ofta eller mycket ofta på att cyklister tar för lite hänsyn till 
fotgängare och drygt hälften ansåg att cyklister ofta eller mycket ofta cyklar på trottoarer som 
inte är avsedda för cykeltrafik. De äldre åldersgrupperna uppfattade riskerna med cyklister 
som högre än vad de yngre gjorde. Förutom enkätundersökningen gjordes intervjuer med 
pensionärer. I dessa intervjuer visade det sig vara cyklisternas höga hastighet som var den 
största anledningen till att cyklister upplevs som en risk. Andra anledningar var att man inte 
hör cyklister när de kommer bakifrån samt att cyklister kör nära fotgängare och inte är 
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beredda på att dessa kan kliva åt sidan för att undvika isfläckar och ojämnheter (Lundholm 
m.fl. 2001).  

4.7.2 Trygghet från brott 
Statistiska centralbyrån har under åren 1980-2005 gjort intervjuer med slumpmässigt utvalda 
personer i hela riket om trygghet och säkerhet. Andelen personer som ofta eller någon gång 
under det senaste året har avstått från att ge sig ut på kvällen på grund av ”oro för att bli 
överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad” låg i medeltal på 15 %. Skillnaden mellan 
könen var stor, bland kvinnorna var det i snitt 24 % som avstått från att gå ut (Statistiska 
centralbyrån 2005).  
 
I en studie där 21 kvinnor djupintervjuades om rädslor i det offentliga rummet framkom att 
det mest otrygga transportsättet är ta sig fram till fots, främst på grund av att det tar längst tid. 
Deltagarna upplevde att de som fotgängare utsätter sig för risk under längre tid och att det är 
svårare att fly tillräckligt snabbt.  Slutna rum, som till exempel gångtunnlar, upplevdes som de 
mest otrygga platserna. Anledningen var framför allt att det saknas flyktväg men också att det 
är begränsad sikt, det vill säga att det är svårare att upptäcka en eventuell förövare. Även 
gång- och cykelvägar kunde upplevas som slutna rum om de går i glest bebyggda områden 
eller på baksidan av verksamheter, se figur 18. För att undvika otrygga situationer var det 
vanligt att kvinnorna gick över/längs bilvägar för att inte behöva gå genom en tunnel eller på 
en enslig gång- och cykelväg. Närvaron av andra människor var en viktig faktor som skapar 
trygghet. Kvällstid var det vanligt att kvinnorna valde färdväg efter var det är störst chans att 
det finns andra människor eftersom det ökar möjligheten att få hjälp om något skulle hända. 
De intervjuade kvinnorna arbetade alla på ett sjukhus i Malmö och upplevde att kulvertarna 
under sjukhuset var en otrygg plats. I kulvertarna finns övervakningskameror men kvinnorna 
kände inte att kamerorna gav någon större säkerhet eftersom de inte kunde veta säkert att de 
fungerade eller att den som skulle övervaka satt och tittade hela tiden. Kvinnorna var också 
osäkra på hur lång tid det skulle ta att få hjälp och om kamerorna var till för att skydda dem 
eller för att kunna identifiera förövaren i efterhand (Andersson 2001). Att 
övervakningskameror inte skapar någon större trygghet borde gälla även i utomhusmiljöer. 
 

      
Figur 18. Gångtunnlar och gångvägar i glest bebyggda områden är ofta otrygga.  
 
Det finns flera faktorer som medverkar till att skapa en trygg stad. Gångvägar bör placeras 
längs bebodda gator eller trafikerade vägar. Trottoar på bägge sidor gatan gör det möjligt att 
välja sida att gå på. Att se bra är viktigt för tryggheten och belysning bör utformas så att den 
inte bara lyser upp bilarna utan även de gående. Galler för butiksfönster och entréer kan ge 
intryck av att det finns risk för brott på platsen och därmed anledning att vara rädd. En 
funktionsuppdelad stad skapar otrygghet eftersom arbetsområden ofta ligger öde kvällstid och 

 24



Fotgängarens behov 

bostadsområden ligger öde dagtid (Boverket 1998). För innerstadens del innebär detta att 
bostäder bör finnas så att centrum är befolkat även när butikerna stängt.  

4.8 Separering mellan fotgängare och cyklister 
Enligt VGU bör fotgängare och cyklister separeras från varandra om flödet är större än 200 
cyklister och 200 fotgängare per timme eller 300 cyklister och 50 fotgängare per timme. Fler 
fotgängare med särskilda behov, som barn, äldre och funktionshindrade, än normalt kan också 
motivera en separering (Vägverket och Svenska kommunförbundet 2004). Separering av 
fotgängare och cyklister från varandra kan markeras på olika sätt, till exempel med målad 
linje, med plattor på gångbanan och asfalt på cykelbanan eller med olika typer av plattor på de 
olika delarna, se figur 19. Flera studier pekar på att plattor – asfalt är den tydligaste 
utformningen av separering (Ljungberg och Cedervall 1986, Viklund 2003). 
 

    
Figur 19. Olika sätt att separera gående och cyklister från varandra.  
 
I ett examensarbete fick experter och allmänhet titta på bilder från olika platser och säga 
vilken del de trodde var till för cyklister och vilken del som var till för fotgängare. Den 
utformning som visade sig vara tydligast var plattor på gångbanan och asfalt på cykelbanan. 
Vintertid syns inte markbeläggningen varför separeringen bör vara tydlig även på annat sätt. 
En vanlig anledning till att en viss bandel ansågs vara till för cyklister var att den låg närmast 
biltrafiken, något som syns även vintertid (Viklund 2003).  
 
I en studie har interaktionen mellan gående och cyklister studerats på sex platser i tre olika 
städer. På alla platser var gående och cyklister separerade från varandra men med olika 
metoder; målad linje, plattor på gångbanan och asfalt på cykelbanan eller olika typer av 
plattor på de olika delarna. I stort sett alla interaktioner skedde på cykelbanan och de gående 
vistades där trots att det i de flesta fallen fanns plats för dem på gångbanan. Oftast var det 
cyklisterna som avvärjde situationen. Då separeringen markerades med plattor – asfalt gjordes 
en större del av värjningarna av fotgängarna än vid övriga utformningar, fotgängarna verkade 
alltså mer medvetna om att de gick på fel del då det var olika typ av beläggning på olika 
bandelar. Utformningen plattor – asfalt gav lägst risk för längsgående interaktioner (möten, 
upphinnande), för korsande interaktioner var skillnaden inte lika stor mellan olika typer av 
utförande. På gågator var det nödvändigt att även markera separeringen med hjälp av 
möblering för att fotgängare skulle hålla sig på sin del. Författarna drar även slutsatsen att 
plattor både på gångbanan och cykelbanan försämrar synskadades möjlighet att skilja på 
bandelarna jämfört med olika typer av beläggning (Ljungberg och Cedervall 1986). 

4.9 Mötesplatser och platser att vistas på 
Fotgängare är en trafikantgrupp som enkelt kan stanna till för att vistas i staden om andan 
faller på. Inbjudande platser att uppehålla sig på kan därför öka folklivet i staden. Gehl anser 
att goda sittmöjligheter är väldigt viktigt eftersom folk annars är tvungna att fortsätta gå och 
inte får samma möjlighet att uppehålla sig i staden. Platser att sitta på ger möjlighet till en 
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lång rad aktiviteter som till exempel att äta, sola, samtala eller titta på folk. Sittplatser kan 
vara i form av bänkar och stolar men även trappor, räcken med mera kan fungera som 
sittplatser, se figur 20-21. Sittbänkar är nödvändiga för att alla människor ska kunna sitta ned, 
till exempel äldre kan ha svårt att sitta på andra platser. När det finns gott om plats är det 
också dessa platser som nyttjas först. Det kan dock vara bra om en del sittplatser är i annan 
form än bänkar och stolar. Det kan lätt se ensligt ut med tomma bänkar om inte alla sittplatser 
nyttjas. Sittplatser bör placeras längs fasader eller kanter så att de som sitter där har utsikt 
över gaturummet. De ska även gärna vara placerade i soliga och vindstilla lägen för att det ska 
vara behagligt att sitta där (Gehl 2003). 
 

     
Figur 20. Platser att uppehålla sig på              Figur 21. Det är inte bara sittbänkar som 
ger människor möjlighet att vistas i staden.     fungerar som sittplatser, även t.ex. räcken  
            används till att sitta på. 
 
När antalet sittplatser på uteserveringar i Köpenhamn ökade med 1770 stycken på tio år blev 
det 1320 fler personer som uppehöll sig i centrum. Detta visar att när folk ges möjlighet att 
sitta ned och vistas i staden tar de den (Gehl och Gemzøe 1996).  
 
Luleå & Co har sitt kontor i närheten av platsen där en julgran sätts upp varje år i Luleå. De 
märker en ökning i folklivet på platsen under den tid granen står uppe. Granen blir till en 
mötesplats, det finns något unikt för platsen som folk kan stämma träff vid. När granen 
plockas bort försvinner också människorna från platsen eftersom det inte finns något att mötas 
vid (Kowal-Lindbäck och Sjöström 2007).  

4.10 Sammanfattning av viktiga faktorer för fotgängare  
• Korta avstånd och gena stråk 
• Tillräckligt med utrymme för fotgängarna 
• Små höjdskillnader 
• Flera alternativa stråk 
• Varierad miljö i mänsklig skala 
• Varierade fasader med dörrar, fönster och andra detaljer 
• Lugn biltrafik 
• Separering från cyklister 
• God belysning och överblickbara miljöer 
• Bostäder i centrum för mänsklig närvaro även när affärerna stängt 
• Platser att vistas på
•  
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5 Fotgängarplanering i olika kommuner 

5.1 Örebro 
Örebro är en kommun med 129 000 invånare. En resvaneundersökning 2004 visade att 11 % 
av resorna inom Örebro genomfördes till fots. 91 % av invånarna i Örebro tyckte att 
satsningar på gångtrafik är viktigt eller mycket viktigt. Endast satsningar på cyklister ansågs 
viktigt eller mycket viktigt av fler (93 %). (Hammarström m.fl. 2005). När VTI undersökte 
invånarnas önskemål om hur trafiksituationen skulle utformas i framtiden föredrog hela 83 % 
en innerstad där gående och cyklister prioriteras på bekostnad av bilisterna (se avsnitt 2.3) 
(Haraldsson och Svensson 2005).  

5.1.1 Gångstråksplan 
2001 fick Örebro Stadsbyggnad i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en gångstråksplan 
för staden. Syftet med arbetet är att ”främja säkra, vackra och trygga gångförbindelser över 
hela staden så att väsentliga målpunkter förbinds i ett kontinuerligt nät” (Sandström 2005). 
Den del av staden som ingår i planen är centrum och området 1-2 kilometer utanför eftersom 
det är det avstånd som folk kan antas vara villiga att promenera. Initiativet till planen kom 
från stadsbyggnadsdirektören och framtagandet av planen pågår men har inte haft så hög 
prioritet. Efter att beslutet att göra planen togs har den inte heller visats något större politiskt 
intresse (Sandström 2007). 
 
Som en pilotstudie till planen gjordes 2005 en flödesmätning av fotgängarna i centrum. Syftet 
var att få en inblick i vilka platser som är mest populära bland de gående. De gator som hade 
flest fotgängare var de två stora shoppingstråken. Samtidigt uppskattades även vistelsegraden, 
det vill säga i vilken utsträckning folk uppehåller sig på olika platser i staden. Av de två 
shoppingstråken är det ena en gågata medan även cyklister och bussar färdas på den andra. På 
gågatan är vistelsegraden högre. Den populäraste platsen att uppehålla sig på är Henry Allards 
park som ligger centralt i Örebro. En gymnasieskola ligger bredvid parken varför många 
elever går dit. Vid en analys av parkens förutsättningar visar det sig att den även har många 
andra kvaliteter. Parken ligger vid vattnet och har utsikt över slottet. Det finns ett café så att 
man kan ta med sig fika och sätta sig i parken. I närheten finns en kiosk och lite handel. 
Parken ligger i söderläge och det går att sitta i lä varför det går att sitta där även när det är lite 
svalare ute, till exempel på våren. Det har även visat sig att det finns olika mötesplatser för 
olika grupper i samhället. Till exempel finns en skola för döva och de eleverna träffas vid en 
vattenpump i centrum. Vilka platser som är populära att uppehålla sig på skiljer sig också åt 
mellan dagtid och kvällstid (Sandström 2007). 
 
Fotgängare och cyklister delar på samma gång- och cykelbanor vilket inte alltid uppskattas av 
fotgängarna. Särskilt morgon och kväll på väg till och från arbetet kommer många cyklister i 
full fart vilket upplevs som otrevligt av fotgängarna. Kommunen ska därför se över var det 
kan behövas separering mellan fotgängare och cyklister. Med begränsade resurser kan inte 
alla stråk åtgärdas och här kan flödesmätningarna användas för att avgöra var flest fotgängare 
skulle dra nytta av en eventuell åtgärd (Sandström 2007). 
 
Från London har kommunen hämtat en idé till vägvisning för fotgängare som nu diskuteras i 
Örebro. Skyltarna ska likna dem som i dagsläget finns för cykelvägvisning, se figur 22, men 
istället för att avståndet anges i kilometer ska det anges i antal minuter det tar att promenera 
till målpunkten. Samma stolpar som cykelvägvisningen sitter på skulle kunna nyttjas och 
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skyltarna som riktar sig till fotgängare skulle då vara gröna för att särskilja sig från 
cykelvägvisningen (Sandström 2007).  
 

 

Figur 22. Befintlig vägvisning för 
cyklister kommer eventuellt att 
kompletteras med skyltar för 
fotgängare där avståndet anges i 
minuter. 

 
I arbetet med gångstråken är trygghet ett viktigt mål. Örebro deltar i ett forskningsprojekt med 
Lunds tekniska högskola där tryggheten på gångstråk undersöks. I undersökningen ingår tre 
olika grupper; unga kvinnor, äldre och personer med synnedsättning. Deltagarna får gå en kort 
teststräcka och sedan besvara frågor om deras upplevelser av stråket. Resultatet kommer 
sedan att ge underlag till gångstråksplanen (Sandström 2007).  

5.2 Västerås 
Västerås kommun har 133 000 invånare varav ca 106 000 bor i tätorten. 2001 genomfördes en 
resvaneundersökning som visade att 16 % av alla resor inom kommunen gjordes till fots. Till 
skillnad från många andra resvaneundersökningar fick inte deltagarna göra någon resedagbok 
utan fick kryssa i vilka transportsätt de använt sig av för olika typer av resor under dagen. Om 
man t.ex. hade gjort två olika serviceresor med bil under samma dag syntes bara att man gjort 
en (Forslund 2001). 
 
Räkningar av antalet fotgängare i centrum har genomförts fyra gånger; 1986, 1987, 1995 och 
2005 (Teknik och Idrott 2005). För genomförandet har skolelever anlitats. Citysamverkan, 
som är en sammanslutning av handlare och fastighetsägare i Västerås centrum, har sponsrat 
genom att bjuda skoleleverna på mat. Räkningarna efterfrågas av handlare och ett syfte har 
varit att undersöka om centrum förskjuts åt något håll. Handlare är även intresserade av att ta 
del av resultatet vid nyetablering av butiker. Räkningarna har även använts vid 
dimensionering av gångbanor. Utanför centrum räknas antalet cyklister och gående tisdag 
vecka 37 varje år på 12 cykelstråk in mot centrum och här upplever man att fotgängarna ökar i 
antal (Joelsson och Törnberg 2007). 
 
Varje år genomförs en kampanj för att få fler att cykla. De senaste åren har kampanjen även 
riktats mot att få fler att gå. Under 2007 kommer det att bli en separat kampanj för fotgängare 
och det främsta argumentet som kommer att framhållas är att det är bra för hälsan. 
Anledningen är att kommunen upplever att hälsoskälet är mer mottagligt än att till exempel 
ange miljön som en anledning att gå. Det är lättare för folk att se resultat på hälsan än att se 
något resultat för miljön (Joelsson och Törnberg 2007). 
 
Vad gäller åtgärder för fotgängare är tillgänglighet för funktionshindrade ofta målet. 
Kommunen arbetar med att ta bort enkelt avhjälpta hinder (enligt det lagkrav som finns, Plan- 
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och bygglagen 2001) och anser att det även kommer icke-funktionshindrade till godo 
(Joelsson och Törnberg 2007).  
 
I centrum finns både gågator, gång- och cykelgator och gator där endast behörig motortrafik 
får köra. I innerstaden separeras gående och cyklister från varandra. På gångbanor används 
plattor och på cykelbanor asfalt. Av kostnadsskäl är det sällan någon separering mellan 
gående och cyklister utanför innerstaden och det ses inte heller som nödvändigt. Kommunen 
bygger hellre fler gång- och cykelvägar än gör fler separerade. Det skrivs dock mycket i 
lokalpressen om hur man ska bete sig på gång- och cykelvägar, vilken sida man ska gå på 
(Joelsson och Törnberg 2007). 
 
I stora delar av centrum finns markvärme som kopplas på då det kommer nederbörd. Bland 
äldre är halkolyckor vanliga och kommunen tror att markvärmen hjälper mot detta. Innan 
markvärmen installerades gjordes en utvärdering av halkolyckorna. Effekterna av 
markvärmen har inte utvärderats men Joelsson och Törnberg tycker det vore intressant att 
göra det nu när STRADA har funnits ett par år. En annan fördel som kommunen ser med 
markvärmen är att den ökning av partiklar i luften som sandning och sopning innebär undviks 
(Joelsson och Törnberg 2007). 
 
Det har tagits ett politiskt beslut att antalet parkeringsplatser i centrum ska följa efterfrågan. 
Det kommer därför inte att bli någon begränsning av parkeringsplatser på grund av miljöskäl. 
Däremot har det funnits en konflikt mellan att ha parkeringsytor och viljan att bygga bostäder 
i centrum (Joelsson och Törnberg 2007).  

5.2.1 Planer och program 
2004 antogs en ny trafikplan för Västerås tätort. I denna plan är ”en ny syn på trafiken” en 
viktig del. Historiskt sett har framkomlighet för bilar varit det viktiga i trafikplaneringen men 
nu ska de oskyddade trafikanterna prioriteras mer. Trots att planen har antagits finns dock 
fortfarande en del motstånd mot denna nya syn enligt Törnberg och Joelsson. Det har därför 
inte blivit så mycket verklighet av planen (Joelsson och Törnberg 2007).    
 
Ett stadsmiljöprogram för Västerås centrum antogs 2000. I detta program slås fast att 
fasadernas utformning är mycket viktiga för stadens kvalitet och att en god fasad är 
upplevelserik att gå förbi. Det konstateras att i stora delar av centrum är fasaderna enformiga 
och händelselösa utan något att fästa blicken på. Genom att successivt, till exempel i samband 
med renoveringar, förändra fasaderna vill man öka stadens attraktivitet och därmed öka 
antalet flanörer. Ett antal riktlinjer har ställts upp för fasaderna (Västerås stad 2000): 

• Minst 60 % av fasadlängden mot gångbana bör vara glasad med aktiv skyltning eller 
inblick i verksamhet.  

• Skyltfönster bör vara upplysta hela natten men med lägre intensitet. Heltäckande 
jalusier är inte tillåtna. 

• Banker, försäkringsbolag med mera bör inte uppta mer än fem meter fasadlängd. 
• Fasaden ska ha vackra och tåliga material och detaljer, samt gärna ha plats för 

sittbänkar i eller framför fasaden. 
 
Fastighetsägare och butiksägare i centrum var med i framtagandet av dessa riktlinjer vilket 
gör det lättare att förverkliga dem. Eftersom byggnaderna i centrum redan finns är det dock 
svårt att få till en förändring. Det är vid nybyggnad som kommunen kan gå in och styra 
byggnadernas utseende genom bygglov. Från kommunens sida finns ett motstånd mot 
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gallerior eftersom de tar bort liv och rörelse från gatan. Ett sätt att förbättra detta är att 
butikerna i gallerior även har entré mot gatan (Joelsson och Törnberg 2007). 
 
I stadsmiljöprogrammet fastställs också att ett lugnare och hänsynsfullare körsätt ska 
åstadkommas i centrumkärnan genom att införa lågfartsområde och ombyggnader av 
bilgatorna. Gatorna bör utformas med tydliga zoner för olika trafikantgrupper. De riktlinjer 
som ställts upp för markbeläggning är (Västerås stad 2000): 

• Korsningar där många trafikantgrupper möts får avvikande beläggning, i första hand 
smågatsten. Vid infarterna till centrum byggs överfarter för att markera 
lågfartsområde. Ramper för funktionshindrade ska alltid finnas. 

• Gångbanorna bör vara genomgående och släta utan hinder. Gångbanebredden 
anpassas efter behov men ska vara minst 3 meter i centrum.  

• Gångbanorna beläggs med släta, grå betongplattor eller liknande. Kompletteringar 
görs med marktegel eller med granithällar beroende på stadsdelens karaktär.  

• Samråd med funktionshindrades organisationer ska ske vid ombyggnader.  

5.2.2 Ombyggnad av Stora gatan och Vasagatan 
Under 2001 och 2002 genomfördes en ombyggnad av Stora gatan och Vasagatan. Dessa två 
gator går genom centrum och många affärer ligger längs gatorna. På gatorna får endast 
behörig trafik köra, det vill säga kollektivtrafik, varutransporter med mera, men en hel del 
obehörig trafik färdades där. Innan ombyggnaden hade gatorna 10 meter bred körbana och 
smala gångbanor. Initiativet till ombyggnaden kom från Citysamverkan, en sammanslutning 
av handlare och fastighetsägare i Västerås centrum. Anledningen till att Citysamverkan ville 
att gatorna skulle byggas om var de kände att något måste göras för att stärka citys 
konkurrenskraft gentemot externa handelsetableringar. Kommunen hade velat göra något åt 
gatorna även tidigare men det hade inte gjorts av kostnadsskäl. Nu gick fastighetsägarna in 
och betalade hälften av ombyggnadskostnaden. Att fastighetsägarna var med och betalade 
innebar även att de fick vara med i planeringen. Detta upplevdes som positivt eftersom de då 
fick föra fram sina åsikter (Joelsson och Törnberg 2007). 
 
Efter ombyggnaden har fotgängarna fått större utrymme på gatorna genom att körbanan har 
smalnats av till 6,5 meter. Mellan körbana och gångbana har en möbleringszon anlagts. I 
denna zon finns plats för busshållplatser, sittbänkar, papperskorgar, träd, belysning, 
angöringszoner och cykelparkering. Cyklisterna får precis som innan ombyggnaden färdas i 
blandtrafik med bilisterna, se figur 23 (Joelsson och Törnberg 2007). 
 

      
Figur 23. Fotgängarna har tagit över en större del av gatan efter ombyggnad.  
I möbleringszonen ryms cykelparkering, sittbänkar, träd m.m. 
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5.2.3 Resultat av ombyggnaden 
När de som rör sig längs gatorna tillfrågas uppger alla att de tycker att antalet flanörer har 
ökat (Joelsson och Törnberg 2007). De flödesmätningar som gjordes 2005 visade dock en 
total minskning av antalet fotgängare i centrum med någon procent jämfört med mätningen 
1995. Stora gatans flöde hade minskat med 15 % medan Vasagatans flöde hade ökat med 15 
%. Vid räkningen 1995 var det fint väder och uppehåll medan det 2005 regnade ca tre timmar 
(Teknik och idrott 2005). Vädret kan ha varit en bidragande faktor till att antalet fotgängare 
var lägre 2005 än 1995. Det gjordes inte heller någon räkning just innan ombyggnaden varför 
det är möjligt att antalet fotgängare kan ha minskat från 1995 fram till ombyggnaden för att 
sedan öka igen.  
 
Varutransporterna till city sker genom en underjordisk tunnel vilket hjälper till att minska 
biltrafiken där fotgängare vistas. I tunneln finns dock en begränsning av den fria höjden varför 
det inte är alla fordon som kan ta den vägen. Många småbutiker får sin leverans från gatan 
eftersom dessa butiker ofta har ett ensamt butiksbiträde som inte kan lämna butiken för att ta 
emot leveranser nere i tunneln. Innan ombyggnaden kunde varutransporterna stanna var som 
helst längs gatorna, det vill säga precis utanför den butik de skulle till, eftersom gatorna var 
tillräckligt breda. När körbanan blivit smalare måste de stanna i speciella angöringszoner 
varför de kan bli tvungna att gå en bit för att komma till affären. På grund av detta var 
transportbolagen negativa till ombyggnaden till en början men de har så småningom vant sig 
vid den nya situationen (Joelsson och Törnberg 2007). 
 
Efter ombyggnaden har den obehöriga biltrafiken minskat med 40 %. Kommunen tror att 
detta beror på att de obehöriga bilisterna känner sig mer utpekade idag om de kör på dessa 
gator eftersom trafiken går långsammare. Att många obehöriga tidigare körde på dessa gator 
kan även bero på gamla vanor. När gatorna byggdes om blev det tydligt att något ändrats och 
det är möjligt att folk då förstod att de inte skulle köra där (Joelsson och Törnberg 2007). 
 
Det har kommit en del negativa reaktioner från cyklister eftersom det utrymme de ska dela 
med bilarna efter ombyggnaden blev smalare. Antalet cyklister har dock ökat med 150 % 
varför den negativa uppfattningen troligen inte delas av alla cyklister (Joelsson och Törnberg 
2007). 
 
Innan ombyggnaden var kollektivtrafikens representanter negativa eftersom bussarna skulle få 
smalare utrymme. På grund av detta blev det mycket negativa skriverier i lokalpressen i 
början. Då gatorna provkördes visade det sig att det inte var något problem för bussar att 
mötas varför kritiken tystnade. Vissa politiker är fortfarande negativa till ombyggnaden 
eftersom föreställningen om att det är trångt för bussarna lever kvar trots att den inte stämmer 
(Joelsson och Törnberg 2007). 
 
Varje dag passerar 800-1000 bussar per gata och många invånare tycker att bussarna 
dominerar gatorna för mycket. Anledningar till bussarnas dominans är att de syns och låter 
mycket, att de ser ut att gå fortare än de bör på grund av bullret, samt att vanlig trafik inte får 
köra på dessa gator. Det har därför gjorts en utredning om möjligheterna att flytta busstrafiken 
men slutsatsen blev att låta den vara kvar. Eftersom kommunen vill gynna även bussarna ur 
miljösynpunkt anses det viktigt att den ska finnas centralt. Även handlarna var emot att flytta 
busstrafiken eftersom 20-30 % av deras kunder anländer med buss. Tidigare gick även 
länsbussarna på dessa gator men de är nu flyttade (Joelsson och Törnberg 2007). 
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Citysamverkan är positiv till resultatet av ombyggnaden. Samtidigt som ombyggnaden 
genomfördes gjordes även andra satsningar på handeln i city. Det är därför svårt att säga exakt 
vad som beror på ombyggnaden och vad som beror på annat. Lokalhyrorna har stigit i city 
vilket kan tolkas som att det har blivit mer attraktivt att ha en butik där. En del butiker har 
försvunnit men det har även kommit nya. Vad gäller omsättningen är handeln hemlighetsfulla 
men de tycker att de kan konkurrera bra med externa handelsetableringar. Det finns 
fortfarande en del tomma lokaler men inte lika många som innan ombyggnaden. En anledning 
till att vissa lokaler är tomma är att fastighetsägaren vill ha in ”rätt” butik och därför ibland 
låter lokaler stå tomma i väntan på rätt hyresgäst (Joelsson och Törnberg 2007). 
 
Antalet uteserveringar har ökat mycket de senaste åren. De tar upp stor plats på gatorna men 
kommunen tycker att det är en del av ett levande city att det finns uteserveringar. Det var 
tänkt att alla uteserveringar skulle placeras i möbleringszonen eftersom det skulle underlätta 
synskadades framkomlighet. Eftersom det inte går att få utskänkningstillstånd om gästerna 
måste passera en gångbana finns dock många uteserveringar längs husfasad. En annan 
anledning till att uteserveringar finns längs fasad är redan gjorda investeringar i utrustning 
som gör att serveringen måste vara vid fasaden. Kommunen har därför fått acceptera att det 
finns uteserveringar längs husfasader (Joelsson och Törnberg 2007). 

5.2.4 Framtida satsningar 
Under 2007 görs en satsning på belysningen längs gångstråk för att öka tryggheten och för att 
locka ut mer folk i rörelse. Joelsson och Törnberg tror att folk drar folk, det vill säga att där 
det rör sig människor vill även andra röra sig och det ökar också tryggheten (Joelsson och 
Törnberg 2007). 
 
Kommunen håller även på att fräscha upp gågatorna, också det i samarbete med 
fastighetsägarna. Här upprustas en bit i taget till skillnad från åtgärderna på Stora gatan och 
Vasagatan där en stor ombyggnad gjordes snabbt (Joelsson och Törnberg 2007). 

5.3 Karlstad 
Karlstads kommun har 83 000 invånare varav 54 000 bor i tätorten. En resvaneundersökning 
som gjordes 2004 visade att 11 % av resorna inom Karlstad görs till fots. 88,4 % av 
respondenterna tyckte att satsningar på gångtrafik är viktigt eller mycket viktigt. Cykeltrafik 
var det enda transportslag som fler tyckte var viktigt/mycket viktigt (91,2 %). Som en 
jämförelse kan nämnas att satsningar på biltrafik ansågs viktigt eller mycket viktigt av 86,2 % 
(Hammarström m.fl. 2005). Resvaneundersökningen används bland annat när nya 
bostadsområden ska byggas för att skapa förutsättningar för ett hållbart resande. Målet är att 
så många som möjligt ska kunna gå eller cykla och då jämförs strukturen i det nya området 
med ett gammalt för att försöka överföra ett bra resmönster (Berglin och Johansson 2007). I 
en attitydundersökning föredrog 90 % något framtidsscenario som prioriterar gående och 
cyklister framför bilar. Gångtrafiken ansågs viktigast för att skapa ett attraktivt centrum (se 
avsnitt 2.3) (Attityd i Karlstad AB 2005). 
 
Det har inte gjorts någon generell flödesmätning av fotgängare i staden. Flödesmätningar har 
dock gjorts vid specifika objekt, till exempel inför en eventuell byggnation av ett resecentrum 
(Berglin och Johansson 2007).  
 
1993 rapporterade Dagens Nyheter att Karlstad var den stad i Sverige där man uppmätt högst 
halt av bensen i luften (Karlsson 1993). Denna artikel blev startskottet för åtgärder för att 
minska biltrafiken i Karlstad. 1995 byggdes Drottninggatan som är ett stort affärsstråk om till 
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gågata. Stora torget som tidigare var en genomfartsgata med 16 000 fordon per dygn och flera 
filer i vardera riktningen byggdes om till en smalare bussgata där andra fordon inte får köra. 
Idag trafikeras torget av 1500 fordon per dygn. Inga nya trafikleder för att leda trafiken runt 
centrum byggdes. Mellan 1995 och 1999 minskade biltrafiken i Karlstads centrum med 20 %. 
Ingen ökning har uppmätts i andra delar av staden (Berglin och Johansson 2007). 
 
Andra satsningar på fotgängare har främst varit riktade för ökad tillgänglighet för 
funktionshindrade. Från början satsades mest på rullstolsburna genom kantstenssänkningar 
vid övergångsställen och höjningar vid busshållplatser. Efter att lagkravet om borttagande av 
enkelt avhjälpta hinder (Plan- och bygglagen 2001) har satsningar på synskadade med taktila 
plattor, kontrastfärger och pollare börjat göras (Berglin och Johansson 2007).  
 
I centrum är fotgängare och cyklister ofta separerade från varandra och separeringen markeras 
med hjälp av markbeläggningen, se figur 24. På gångbanor läggs en rödbrun sten i ett visst 
mönster och på cykelbanor en grå sten i ett annat mönster. Kommunen upplever dock en del 
problem med att fotgängare går på cykelbanorna och tvärtom. Det har också varit en hel del 
skriverier i lokalpressen om var man ska gå och var man ska cykla. Det verkar inte som om 
trafikanterna förstår separeringen och kommunen tycker därför att den blev för otydlig. De 
tycker i efterhand att det hade varit bättre att lägga asfalt på cykelbanorna och plattor på 
gångbanorna för att göra det mer tydligt. Den rödbruna stenen har också bleknat efter några år 
och blivit mer grå (Berglin och Johansson 2007). 

 

 
Figur 24. Separering mellan gående och cyklister markeras med markbeläggningen.  
 
På gågatorna är det tillåtet att cykla. I ett stråk i mitten av gatorna är den typ av beläggning 
som finns på cykelbanorna lagd, men detta är egentligen ingen cykelbana utan blandtrafik 
råder. Sommartid när det är mycket uteserveringar minskar gatuutrymmet och det blir då 
naturligt att gå i mitten av gatan. Denna blandtrafik skapar en del irritation hos trafikanterna. 
Ett eventuellt cykelförbud på gågatorna har diskuterats men inte införts på grund av att 
kommunen tror att det skulle bli svårt att kontrollera och att efterlevnaden skulle bli låg 
(Berglin och Johansson 2007). 
 
På gågatorna samt gångbanorna längs de större köpstråken finns markvärme som betalas av 
fastighetsägarna. På gågatorna betalar fastighetsägarna från fasad och tre meter ut medan 
kommunen står för resten. Markvärmen är väldigt uppskattad, framförallt av 
funktionshindrade eftersom det då blir sommarväglag året runt (Berglin och Johansson 2007). 
 
Kommunens inriktning är att få så många som möjligt att parkera sina bilar i de parkeringshus 
som finns för att kunna använda gatorna till annat. Gatuparkeringen ska främst vara till för 
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korta besök. För att styra detta är priserna på gatuparkering högre än priserna i 
parkeringshusen (Berglin och Johansson 2007). 
 
2006 antog Karlstad kommunfullmäktige en transportstrategi där ett delprojekt är att skapa 
attraktivare och mer levande stadsgator. Det slås fast att attraktivt utformade gator kan locka 
både besökare och verksamheter samt att en vanlig egenskap för attraktiva gator är att de 
utgår från de oskyddade trafikanternas behov. Vidare föreslås att en gångstråksplan tas fram 
och här är ett av målen att stärka stadens attraktionskraft och den lokala handelns möjligheter 
att konkurrera (Zimmerman, Hammarström och Ljungberg 2006).  

5.3.1 Intresse hos fastighetsägare och näringsidkare 
Kommunen tycker att intresset hos fastighetsägare och näringsidkare i centrum är svagt då det 
gäller ombyggnader. Kommunen försöker föra en dialog med dem och de kan då säga att de 
är intresserade men de visar sen inte så stort intresse ändå. Från kommunens sida har man 
framförallt försökt få fastighetsägarna att vara med och dela på kostnaden för åtgärder men 
det har varit svårt (Berglin och Johansson 2007).  
 
Tidigare var det intresse köpmännen hade när det gäller trafikplanering att det skulle finnas så 
många parkeringsplatser som möjligt, men kommunen upplever att de har börjat tänka om en 
del. Näringsidkare har börjat förstå värdet av ökat utrymme för oskyddade trafikanter för att 
skapa rörelsefrihet i staden, även om det fortfarande är parkeringsplatser som har högst 
prioritet. De tycker också att det är viktigt att det är städat i centrum. Köpmännen var 
motståndare till att gågator och bussgator byggdes men efter det blev färdigt har de sett att det 
fungerar bra. Trots att erfarenheterna från de gågator som byggts är goda vill de inte att fler 
ska byggas (Berglin och Johansson 2007).  

5.3.2 Ombyggnad av Östra Torggatan och Järnvägsgatan 
Under 2005 och 2006 byggdes Östra Torggatan och Järnvägsgatan i Karlstads centrum om för 
att ge större plats för fotgängare. Eftersom det var gamla genomfarter var gatorna fyrfältiga 
och de hade kantstensparkering, se figur 25. Efter ombyggnaden har gatorna endast två körfält 
vilket ger plats för bredare gångbana, figur 26. Det finns nu även separat cykelbana på en sida 
och möbleringszon på bägge sidor om gatan. I möbleringszonen har en del parkeringsplatser 
för handikapparkering behållits men övriga parkeringsplatser har tagits bort. I 
möbleringszonen finns även angöringsplatser, busshållplatser, sittbänkar, träd, belysning och 
papperskorgar. Målet med ombyggnaden har varit att skapa en trevligare miljö och att minska 
biltrafiken (Berglin och Johansson 2007).  
 
Bakgrunden till Östra Torggatans ombyggnad 2005 var att gatan och framförallt VA-
ledningssystemet var i dåligt skick. Förslaget från tjänstemännen var att börja ombyggnaden 
med den norra delen av gatan eftersom den delen var i sämst skick. Politikerna valde istället 
att bygga om den södra delen eftersom det finns mer näringsliv där. Inför ombyggnaden 
skedde en dialog med Centrum Karlstad som dock inte ville vara med och betala. En 
representant från Centrum Karlstad var även med i projekteringen (Berglin och Johansson 
2007). 
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Figur 25. På den ej ombyggda delen                   Figur 26. Efter ombyggnaden har  
domineras Östra Torggatan av biltrafiken.         fotgängarna fått större utrymme. I efterhand      
ångrar man                                                          ångrar man att belysningspollarna inte
               placerades i möbleringszonen för att inte ta   
               plats från fotgängarna. 
  
Vid Järnvägsgatan har en ny galleria invigts under hösten 2006 och i samband med detta 
byggdes gatan om. Gallerians ägare gick in med en miljon för att betala en del av 
ombyggnaden. I gallerian finns ett parkeringsgarage med infart från Järnvägsgatan och 
gallerians representanter var därför mer inriktade på biltrafiken längs gatan än vad kommunen 
var. Kommunen ville endast ha två körfält för att ge större plats åt fotgängarna men gallerian 
var orolig för att till exempel bussar kunde stoppa trafiken in till parkeringsgaraget. Som en 
kompromiss byggdes ett tredje, plattsatt körfält för bussar samt lastning och lossning och som 
möjliggör omkörning om det blir kö vid infarten till parkeringsgaraget. Inför ombyggnaden av 
gatan fördes även en dialog med övriga köpmän längs gatan, de var dock inte med och 
betalade. Från kommunens sida hade en vilja att bygga om gatan funnits ett tag men det var 
pengarna som fastighetsägaren bistod med som gjorde att planen blev verklighet (Berglin och 
Johansson 2007). 
 
Ombyggnaden har uppmärksammats i de lokala nyhetsmedierna och rapporteringen har då 
mest handlat om vad som händer och varken varit positivt eller negativt vinklad. Kommunens 
uppfattning är dock att de flesta invånare tycker att ombyggnaderna är bra. Det kommer en 
del samtal till kommunen med åsikter från köpmän om att det är för svårt att ta sig med bil till 
deras butik för att det inte finns någon parkeringsplats precis utanför. Det har inte gått 
tillräckligt lång tid efter ombyggnaden av Östra Torggatan och Järnvägsgatan för att 
kommunen ska kunna dra några säkra slutsatser om hur trafiken har påverkats. Det nya 
parkeringsgaraget på Järnvägsgatan drar trafik dit (Berglin och Johansson 2007).  

5.3.3 Framtida satsningar 
Det finns planer på att fortsätta ombyggnaden av Östra Torggatan med en till etapp på norra 
delen av gatan, men i dagsläget saknas pengar till det. Det finns även planer på ett flanörsstråk 
längs älven (Berglin och Johansson 2007). 
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5.4 Melbourne 
Melbournes kommun har 67 000 invånare. Melbournes omland har dock en befolkning på  
3 680 000 personer varför många pendlar in till staden.  
 
I början av 1980-talet ansågs Melbournes innerstad vara tråkig, livlös och dåligt planerad. 
1985 antogs en översiktsplan (strategy plan) som blev startskottet på den stadsutveckling som 
pågått sedan dess. 1994 gjordes en utvärdering av de offentliga rummen i staden. 
Flödesmätningar av fotgängare gjordes och vistelsegraden på olika platser mättes. 2004 
gjordes en ny utvärdering för att undersöka hur stadslivet utvecklats sedan den första 
utvärderingen (City of Melbourne och Gehl Architects 2004).  

5.4.1 Genomförda satsningar 
För att öka folklivet alla tider på dygnet var ett av stadens mål att öka antalet personer som 
bor i innerstaden samt att öka antalet studenter i staden. Mellan 1992 och 2002 ökade antalet 
boende i innerstaden med 830 %.  Genom att lärosäten som tidigare varit etablerade i förorter 
eller i regionen även startat campus i centrala staden har antalet studenter ökat med 62 % 
mellan 1993 och 2004. Eftersom fler människor nu bor i innerstaden finns ett större underlag 
för till exempel restauranger, uteställen, sport- och kulturevenemang. Aktiviteterna är 
utspridda över ett större område istället för att koncentreras till en liten yta vilket ger ökad 
trygghet och mer liv i staden på kvällar och helger. För att ytterligare öka tryggheten har 
staden satsat på belysning, trygga parkeringsplatser och taxistationer, högre säkerhet på 
kollektivtrafikhållplatser, renare och mer aktivitetsfyllda gränder samt färre kala fasader (City 
of Melbourne och Gehl Architects 2004).  
 
Fotgängarna har fått större utrymme genom att gångbanorna har breddats längs många gator. 
Det har även skapats flera nya platser för människor, bland annat en stor park och två stora 
torg, varav ett ovanpå ett underjordiskt parkeringshus. Torgen har gett plats åt olika 
evenemang och kulturella händelser. Förutom dessa större platser har även många mindre 
platser för offentligt liv etablerats. Utrymmet för människor och mänskliga aktiviteter har ökat 
med 71 % mellan 1994 och 2004 (City of Melbourne och Gehl Architects 2004). 
 
Med målet att skapa livfulla gator har en policy för nya byggnaders fasader tagits fram. Denna 
policy inkluderar (City of Melbourne och Gehl Architects 2004): 

• Butiker ska ha minst 5 meter eller 80 % (vilket som ger längst sträcka) glasad fasad på 
bottenvåningen  

• Rytm, skala, arkitektoniska detaljer, fönster och färg på nya fasader ska stämma 
överens med omgivande gaturum.  

• Byggnader ska ha detaljer som intresserar fotgängare och vara gjorda av 
högkvalitativa och hållbara material. 

• Stora fasader ska delas upp i mindre sektioner. 
• Skyltar ska stämma överens med byggnadens design. 
• Skyltfönster ska ha klart glas och ge belysning på natten för att öka tryggheten. 

Heltäckande jalusier tillåts inte. 
 
Längs fasadlinjen begränsas byggnadshöjden för att minimera skuggor och vindturbulens på 
gatan. I gatunivå kontrolleras vilka verksamheter som får finnas för att säkra att de är 
blandade (City of Melbourne och Gehl Architects 2004).  
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I staden finns många gränder som kan upplevas som otrevliga och ogästvänliga. Arbetet med 
att skapa mer aktiva fasader och en blandning av verksamheter har bidragit till att göra fler av 
dem tillgängliga och attraktiva för människor. Många små caféer med uteserveringar har 
öppnat i gränderna. I utvärderingen 1994 bedömdes 300 meter av gränderna vara tillgängliga 
för folkliv. 2004 hade det ökat till 3,4 kilometer (City of Melbourne och Gehl Architects 
2004).  
 
Staden har satsat mycket på offentlig konst, både för att bevara värdefulla historiska 
monument och för att ge plats för ny samtida konst. Det har även gjorts en satsning på 
belysningskonst, både tillfälliga ljusinstallationer och permanent belysning av olika objekt i 
staden. En av de större konstsatsningarna är att låta konstnärer göra tillfälliga konstverk 
speciellt utformade för olika gränder i staden, figur 27. Detta bjuder in människor att besöka 
gränder de annars inte skulle gå till och därmed får de se nya delar av staden. De olika 
konstverken sitter uppe några månader var och byts sedan ut mot nya verk på nya platser.  

Figur 27. Tillfälliga konstverk i Melbournes gränder (Foto: Melbournes hemsida) 
 
Andra förändringar som gjorts i staden inkluderar ny teknik för spårvagnarna så att de skapar 
mindre buller, stängning av vissa gator för fordonstrafik under lunchtid samt plantering av 
nya träd. 

5.4.2 Resultat av satsningarna  
Fotgängarflöden har räknats både veckodagar och lördag mellan klockan 10.00 och 24.00. 
Eftersom mätningar har gjorts på samma platser både 1993 och 2004 går det att utvärdera 
resultatet av de satsningar som gjorts. 1993 var flödet lägre på veckodagarna än på lördagen. 
2004 hade framförallt fotgängartrafiken på vardagar ökat mycket så att skillnaden mellan 
vecka och helg inte var lika stor. Även på lördagar hade antalet fotgängare ökat, se tabell 3. 
 

       Tabell 3. Förändring i fotgängarflödet 2004 jämfört med  
       1993. 

Tidpunkt Förändring i fotgängarflödet 
Veckodagar, dagtid + 39 % 
Veckodagar, kvällstid + 98 % 
Helg, dagtid + 9 % 
Helg, kvällstid + 13 % 
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Förutom fotgängarflödet har även vistelsegraden mätts, det vill säga antalet personer som 
sitter, står, leker eller liknande på olika platser i staden. På de platser som undersöktes 1993 
har ingen större ökning skett 2004. Däremot har nya platser tillkommit med sittplatser eller 
andra attraktioner varför den totala vistelsegraden har ökat. Till exempel har antalet 
uteserveringar ökat med 275 % mellan 1993 och 2004 (City of Melbourne och Gehl 
Architects 2004).  
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5.5 Sammanfattning av arbetet i studerade kommuner 
I tabell 4 sammanfattas de åtgärder som genomförts i de studerade kommunerna, samt de 
idéer om framtida arbete som finns.  
 
Tabell 4. Sammanfattning av arbetet i studerade kommuner 
Kommun Genomförda eller pågående 

satsningar 
Framtida satsningar och 
idéer 

 
Örebro 

 
- Gångstråksplan  
- Mätning av flöden och 
vistelsegrad 
- Forskningsprojekt om trygghet 
 

 
- Vägvisning med avstånd i 
antal minuter 
- Separering av fotgängare och 
cyklister från varandra 

 
Västerås 

 
- Trafikplan som prioriterar 
oskyddade trafikanter 
- Stadsmiljöprogram med fokus 
på en attraktiv miljö 
- Flödesmätning  
- Investeringar för 
funktionshindrades 
framkomlighet 
- Avsmalning av körfält för ökat 
utrymme för fotgängare 
- Markvärme  
 

 
- Utvärdering av om 
markvärmen gett färre 
halkolyckor 
- Satsning på belysning längs 
gångstråk för att öka 
tryggheten 
- Uppfräschning av gågatorna 
- Kampanj för att få fler att gå 

 
Karlstad 

 
- Transportstrategi med mål att 
skapa mer attraktiva och levande 
stadsgator 
- Investeringar för 
funktionshindrades 
framkomlighet 
- Avsmalning av körfält för ökat 
utrymme för oskyddade 
trafikanter 
- Markvärme  
 

 
- Fortsatt ombyggnad till 
smalare körfält och mer 
utrymme för oskyddade 
trafikanter 
- Flanörsstråk längs älven 

 
Melbourne 
 

 
- Fler bostäder och fler studenter i 
innerstaden 
- Policy för fasadutformning 
- Mer tillgängliga och attraktiva 
gränder 
- Satsning på offentlig konst 
- Mätning av flöden och 
vistelsegrad 
- Bredare gångbanor och nya torg 
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I tabell 5 sammanfattas resultatet resvaneundersökningarna från de studerade svenska 
kommunerna samt för jämförelse den resvaneundersökning som gjorts i Luleå (se avsnitt 6.1). 
Ingen undersökning från Melbourne har hittats. Observera att undersökningarna från Västerås 
och Karlstad gjordes innan ombyggnaderna av de centrala gatorna varför deras eventuella 
påverkan inte finns med.  
 
Tabell 5. Resultat av resvaneundersökningar från de studerade kommunerna samt Luleå
 Till fots Cykel Kollektivt Bil Annat 
Örebro 11 % 28 % 5 % 54 % 2 % 
Västerås 16 % 22 % 10 % 52 %  
Karlstad 11 % 18 % 7 % 63 % 1 % 
Luleå 12 % 13 % 9 % 64 % 2 % 
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6 Nulägesbeskrivning 

6.1 Förutsättningar 
I september/oktober 2005 gjordes en resvaneundersökning i Luleå där 2227 luleåbor skrev 
resedagbok och besvarade frågor om sina resvanor. Av alla resor som gjordes var en fjärdedel 
kortare än 2 kilometer, det vill säga det avstånd som kan betecknas som gångavstånd. 
Undersökningen visade också att 12 % av resorna i Luleå sker till fots. Val av färdmedel var 
starkt beroende av resans längd och andelen resor till fots sjönk snabbt för resor längre än 2 
kilometer. Av de korta resorna, 0,2-1,9 kilometer, gjordes drygt 30 % med bil och av resorna 
som var 2-3,9 kilometer långa gjordes 60 % med bil (Bengtsson och Morin 2005). Det bör 
därför finnas en stor potential att öka antalet gående i Luleå.  
 
Respondenterna fick svara på frågan vad de tyckte att Luleå kommun skulle prioritera vid en 
jämförelse mellan bil och gång/cykel. 62 % svarade då att gång- och cykeltrafiken bör 
prioriteras även om det innebär nackdelar för biltrafiken. 13 % tyckte att biltrafiken skulle 
prioriteras och 25 % svarade vet ej. Även bland de som dagligen åker bil var det fler som 
tyckte att gång- och cykeltrafiken bör prioriteras (Bengtsson och Morin 2005). De 
undersökningar som gjorts i Linköping, Sundsvall, Örebro och Karlstad (se avsnitt 2.3) var 
mer djupgående än denna fråga. Svaret tyder dock på att även luleåborna vill ha en stad där 
gående och cyklister får mer utrymme på bekostnad av biltrafiken.  
 
På centrumhalvön bor 7336 personer, figur 28. Inom en 2 kilometers radie från korsningen 
Smedjegatan/Storgatan bor 15794 personer vilket motsvarar 22 % av kommunens befolkning, 
se figur 29. Det är alltså en stor andel av Luleås invånare som kan anses bo inom gångavstånd 
från centrum.  

Figur 28. Befolkningen i centrum uppgår           Figur 29. Inom en 2 km radie bor 15794 
till 7336 personer.              personer.         
               
Det byggs/planeras en del nya bostäder i centrum och i centrumnära lägen vilket gör att fler 
människor kan bosätta sig inom gångavstånd från centrum.  
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6.2 Den befintliga fotgängarmiljön 
Oavsett färdmedel för att ta sig in till centrum färdas de flesta till fots när de befinner sig inne 
i centrum. Centrumhalvön är cirka 1,5 x 1 kilometer stor varför alla målpunkter finns inom 
gångavstånd. I dagsläget finns cirka 1,3 kilometer gågator i Luleå centrum, se figur 30.  
 

 
 
 
Figur 30. Luleå centrum            Gågator 

Det är framförallt Storgatan som är det stora stråket för fotgängartrafik. Här finns många 
affärer och en hel del uteserveringar under sommaren. Under sommardagar vistas många 
människor här, på uteserveringarna men även på de sittbänkar som finns. En upprustning av 
gågatan har påbörjats. Att många människor färdas och vistas på denna sträcka kan tas som ett 
bevis på att det är en bra och omtyckt fotgängarmiljö.  
 
Det finns även en hel del målpunkter längs Storgatan mellan Kungsgatan och Hermelinsgatan, 
här färdas fotgängarna på gångbanor och biltrafiken tar upp en stor del av gatan. 
Fordonsflödet är dock lågt på gatan, 500 fordon/vardagsmedeldygn.  
 
Den del av Köpmangatan som är gågata har lägre fotgängarflöden än Storgatan. Det finns 
också färre affärer här än längs Storgatan. Längs gatan finns två banker och ett 
försäkringsbolag, det vill säga den typ av verksamheter som fick minst uppmärksamhet från 
fotgängare i undersökningen i Köpenhamn, se avsnitt 2.2. Det finns även en hel del 
ointressanta fasader längs gatan, se figur 31. Dessa faktorer är en trolig förklaring till att gatan 
inte är lika populär bland fotgängare som Storgatan. 
 

 42



Nulägesbeskrivning 

   
Figur 31. Längs Köpmangatan finns många fasader som inte tilltalar fotgängare.  
 
Skomakargatan och Timmermansgatan fungerar som tvärgator som leder fotgängarna mellan 
Storgatan och Köpmangatan. Det finns en hel del målpunkter längs gatorna men även en del 
kala fasader som gör gatorna bitvis ointressanta för fotgängare. Gatorna är smala varför det 
inte finns plats för möblering längs dem.  
 
Längs Kungsgatan och Smedjegatan finns många målpunkter för fotgängare. Biltrafiken tar 
stor plats på gatorna och fotgängarna färdas på gångbanor längs fasaderna. Gatorna har höga 
fordonsflöden eftersom de används för genomfartstrafik genom centrum. På Smedjegatan går 
alla lokalbussar.   
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7 Förslag  

7.1 Flödesmätningar 
Varje år mäts motortrafikflöden på olika gator i Luleå. Vissa platser mäts varje år för att 
kunna följa hur biltrafiken utvecklas. Även en mätning av cykelflöden har genomförts, dock 
inga regelbundna mätningar. Det har däremot aldrig gjorts någon mätning av fotgängarflöden. 
En sådan mätning skulle ha flera fördelar: 

• Ge planeringsunderlag för åtgärder.  
• Visa om eventuella åtgärder ger något resultat i ökat antal gående.  
• Visa på vilka platser åtgärder gynnar flest människor, det vill säga var åtgärder bör 

prioriteras. 
• Undersöka om det är väldigt få fotgängare på något ställe, vilket kan indikera att 

miljön behöver förbättras. 
• Visa om centrum förskjuts åt något håll eller växer/krymper. 
• Ge underlag till handlare som funderar på att etablera sig.  

 
Att mäta antalet fotgängare måste ske manuellt till skillnad från cykel- och bilflöden som kan 
mätas automatiskt. Det krävs därför mer arbete för att samla in data om fotgängare. Ett 
alternativ kan vara att använda studenter från universitetet eller att som i Västerås anlita 
skolelever.  
 
Förutom fotgängarflödet kan även vistelsegraden mätas för att ta reda på vilka platser i staden 
som är populära att uppehålla sig på. Det kan sedan användas för att skapa fler mötesplatser 
som tilltalar människor att stanna på, samt att se om nya dessa nya platser ger någon effekt i 
ökad vistelsegrad.  

7.2 Policy för fasader 
Hur fasaderna ser ut är en viktig faktor för fotgängarens upplevelser. Det kan dock vara svårt 
för kommunen påverka fasadernas utseende. Att anta en policy för fasader liknande de 
Västerås och Melbourne har antagit är dock en möjlighet för kommunen att påverka. 
Påverkan måste här ses i ett längre perspektiv då det kan vara svårt att få till en snabb 
förändring eftersom det inte byggs så många nya hus i centrum. En sådan policy skulle kunna 
utgöra ett komplement till Luleås befintliga stadsmiljöprogram. Kommunen kan genom 
detaljplaner styra att policyn blir verklighet när bygglov ges för nybyggnader eller 
ombyggnader.  
 
Inga nya fasader som vetter mot gångbanor bör utformas som ”baksidor”.  För att säkra att 
fasader inte blir kala väggar kan riktlinjer för hur stor andel av fasaden som ska vara glasad 
fastställas. I Västerås ska minst 60 % och i Melbourne minst 80 % av fasaden vara glasad. Det 
är här även viktigt att skyltfönstrena fylls med aktiv skyltning eftersom stora fönster utan 
innehåll inte heller skapar intresse för fotgängare. I gallerior är det fördelaktigt om butikerna i 
markplan förutom entré in mot gallerian även har entré mot gatan. Detta skulle dela upp 
fasaden i mindre etapper och ge liv till större del av gatan eftersom folk skulle kunna gå in 
och ut ur gallerian på fler ställen längs gatan.   
 
Eftersom det är fastighetsägare och handlare som står för fasadernas utformning är det viktigt 
att de är med, till exempel genom fastighetsägarföreningen och Luleå & Co, i framtagandet av 
en eventuell policy.  
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7.3 Mer plats för fotgängare 
Att skapa mer plats för fotgängare kan antingen göras genom att skapa fler gågator i staden, 
eller att låta fotgängarna få en större del av gatan på gator där biltrafik är nödvändigt.  

7.3.1 Gator med biltrafik 
På befintliga gator domineras gaturummet ofta av utrymme för biltrafiken. Bilar måste också 
kunna ta sig fram genom staden. Att smalna av befintliga körbanor ger ett ökat utrymme för 
fotgängare samtidigt som bilisterna fortfarande kan ta sig fram, se figur 32.  
 
För att två tunga fordon ska kunna mötas i 30 km/h behövs enligt VGU en 6,3 meter bred 
körbana, om fordonen saktar ned vid möte räcker 5,9 meter bred körbana (Vägverket och 
Svenska kommunförbundet 2004). Längs vissa gator finns behov av parkeringsplatser eller 
cykelbana vilket tar ytterligare utrymme från fotgängarna. Är motortrafikflödet lågt kan 
cyklisterna färdas i blandtrafik med bilarna.  
 
I breda gaturum finns utrymme för en möbleringszon där träd, sittbänkar, papperskorgar, 
uteserveringar med mera får plats. En möbleringszon skapar ett utrymme mellan fotgängarna 
och biltrafiken. Möbleringszonen blir även den ett utrymme för fotgängarna då de kan stanna 
till, sitta och vila, i denna zon. För att hålla nere bilytan kan parkeringsplatser integreras i 
möbleringszonen om det endast finns behov av enstaka parkeringsplatser, till exempel 
handikapparkering.   
 

Figur 32. Exempel på hur en 24 meter bred gata kan zoneras då behov av parkering och 
cykelbana finns. 

7.3.2 Gågator 
En utökning av det befintliga gågatesystemet föreslås genom att Storgatan blir gågata även på 
sträckan mellan Kungsgatan och Hermelinsgatan, se figur 33. På den aktuella sträckan finns 
ett flertal butiker som skulle gynnas av en ny gågata. I slutet av sträckan finns en park, 
Florakullen, som är en populär vistelseplats på sommaren. Genom att förlänga gågatan ett 
kvarter skulle parken inlemmas i stadens fotgängarområde. På sträckan finns i dagslägen en 
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del parkeringsplatser som skulle försvinna enligt detta förslag vilket innebär en nackdel ur 
bilistsynpunkt. 
 

 

 
Figur 33. Förslag till ny gågata i Luleå centrum  

    Befintliga gågator    Föreslagen gågata   Park

7.4 Platser att vistas på 
Att skapa nya platser som inbjuder människor att sätta sig ned kan öka folklivet på fler platser 
i centrum. Det enklaste sättet att skapa platser att vistas på är att placera ut sittbänkar i soliga 
lägen med utsikt över platser där människor rör sig. Bänkarna får gärna kompletteras med 
blomsterarrangemang, konstverk eller annat som ger platsen identitet och skapar trivsel. 
Sittbänkar ger även möjlighet till tillfällig vila under promenaden, vilket ökar tillgängligheten 
i staden. 
 
Nytorget är ett idag relativt folktomt torg, se figur 34, där det finns möjlighet att skapa plats 
för människor att stanna till. Torget ligger längs gågatan i korsningen Storgatan-Nygatan. 
Eftersom Nygatan går i nord-sydlig riktning är platsen solig vilket kan göra den attraktiv. På 
torget finns en glasskiosk. Om det fanns sittplatser på torget skulle folk förmodligen sätta sig i 
solen för att äta sin glass. Eftersom torget utgör plats för Luleås julgran samt påskdekorationer 
är det lämpligare med tillfälliga utsmyckningar än något permanent.  
 

     

Nytorget 

Figur 34. Nytorget  
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Platser att vistas på bör också skapas utanför gågatorna för att göra även andra gator trevliga 
att promenera längs. Sådana platser kan ordnas på många olika ställen i staden, nedan följer 
två exempel på vad som kan göras på olika typer av platser.  
 
På Sandviksgatan, i närheten av korsningen med Smedjegatan, finns ett ”hack” i gångbanan 
som kan användas för att ordna sittplatser. Bänkar placerade på denna plats skulle inte vara i 
vägen för de gångtrafikanter som passerar längs gatan, samtidigt som de skulle vara 
lättillgängliga för de som vill stanna till, se figur 35-36. 
 

       
Figur 35. Sandviksgatan idag             Figur 36. Möjlig utveckling av platsen 
 
I korsningen Sandviksgatan/Hermelinsgatan är Hermelinsgatan avstängd för biltrafik. På 
platsen finns en grönyta som kan utnyttjas för att skapa en liten oas att vistas på, se figur 37-
38. 
 

       
Figur 37. Korsningen Sandviksgatan/            Figur 38. Möjlig utveckling av platsen 
Hermelinsgatan idag 

7.5 Gångstråksplan 
Detta examensarbete är avgränsat till att behandla centrum. Ur fotgängarsynpunkt är det dock 
viktigt att centrum inte ligger som en isolerad ö, otillgänglig för fotgängaren. Det kommer 
alltid att vara många människor som är beroende av bil eller kollektivtrafik för att ta sig in till 
centrum på grund av att avståndet från bostaden är för stort för att gå, men ju färre barriärer 
det finns runt centrum, desto fler människor har möjlighet att ta sig dit till fots. Om en större 
andel väljer att gå in till centrum gagnar det även fotgängarmiljön inne i centrum eftersom det 
skulle bli mindre biltrafik och mindre ytor som behövs för parkeringsplatser.  
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Att som i Örebro arbeta med en gångstråksplan är ett sätt att se över hur goda möjligheterna 
att gå in till centrum är, samt att arbeta fram förslag på förbättringar. I Luleå är det främst 
gångvägarna från bostadsområdena Mjölkudden, Bergviken, Lulsundet, Östermalm, 
Malmudden, Skurholmen, Örnäset och Bergnäset, se figur 39, som bör ses över i en sådan 
plan eftersom de helt eller delvis ligger inom ett avstånd från centrum som kan betecknas som 
gångavstånd.  
 

 
Figur 39. Bostadsområden som helt eller delvis ligger inom gångavstånd 
 från Luleå centrum. 

7.6 Nya bostäder 
Eftersom avståndet är en viktig faktor som påverkar möjligheten att gå bör staden utformas 
med så korta avstånd som möjligt. Nya bostadsområden bör därför placeras så centralt det går 
för att dess invånare ska ha möjlighet att välja att transportera sig till fots. Nya bostäder kan 
också skapas genom en förtätning av befintliga områden. En förtätning av staden ger också 
större kundunderlag för olika verksamheter vilket i sin tur minskar behovet av längre resor 
med bil och ökar förutsättningarna för att gå. Fler boende i centrumnära lägen skapar 
förutsättningar för folkliv i centrum även efter det att butikerna har stängt.
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8 Diskussion och slutsatser 
Det verkar finnas ett ökat intresse för stadsliv i Sverige, inte minst de många uteserveringar 
som uppstått de senaste åren visar på detta. Om stadskärnan är attraktiv väljer människor att 
vistas där, antalet fotgängare kan därför ses som ett mått på stadens attraktivitet. Vad som 
anses vara en attraktiv stad kan naturligtvis skilja sig åt från person till person. I detta arbete 
är definitionen av en attraktiv stad en levande stad där människor trivs och antalet fotgängare 
är då ett bra mått på stadens attraktivitet. Om en attraktiv stad däremot definieras som en stad 
där det går snabbt och smidigt att ta sig fram med bil, en stad där människor åker bil till sitt 
mål, är fotgängare inte något bra mått. Alla undersökningar som hittats visar på att invånarna i 
olika städer föredrar en stad som gynnar fotgängare framför en stad som gynnar bilister. I 
frågeformulären har det tydligt framgått att fördelar för fotgängare innebär nackdelar för 
bilister. Att dessa studier har gjorts i flera städer och ingen studie som visar på motsatsen har 
hittats tyder på en enighet bland svenskarna i denna fråga. Det verkar alltså som om det i alla 
fall bland Sveriges invånare anses attraktivt med en fotgängarvänlig stad. De ombyggnader 
som har gjorts i Västerås och Karlstad har haft målet att skapa en trevligare miljö och då är 
det just fotgängarna som fått större utrymme. 
 
Fotgängaren är även viktig som en faktor som bidrar till stadens attraktivitet. Att skapa bra 
miljöer för gående kan därför starta en positiv spiral för stadslivet; goda fotgängarmiljöer 
lockar människor och dessa människor lockar dit ännu mer folk. Staden blir på så sätt mer 
livfull vilket upplevs positivt.  
 
Förutom plats för fotgängare har det även visat sig att plats för människor att stanna till och 
vistas på är viktigt för stadens attraktivitet. Uteserveringar är här ett positivt inslag i 
stadsbilden. Kommunerna har inte egna uteserveringar men de kan se till att det finns 
utrymme och förutsättningar för restauranger och caféer att ha uteserveringar. Kommunerna 
kan även skapa andra platser att sitta på som sittbänkar, trappor och dylikt i attraktiva lägen. 
 
Tidigare har parkeringsplatser och biltillgänglighet varit de viktigaste frågorna för handeln 
vad gäller stadsplaneringen. Att en trevlig stadsmiljö är positiv för centrumhandeln kan vara 
ett viktigt argument för att satsa på fotgängare. Centrum kommer förmodligen aldrig att bli 
lika bra som externa handelsetableringar på att erbjuda bra och billiga parkeringsplatser och 
hög framkomlighet för bilar. För att gynna centrumhandeln är det kanske en bättre strategi att 
satsa på det som gör stadskärnan unik och upplevelsefylld istället för att försöka möta 
konkurrensen med det som externa köpcentrum ändå är bättre på. Även bland näringslivets 
representanter verkar intresset börjat svänga mot en attraktiv stadsmiljö även om 
parkeringsplatser fortfarande anses väldigt viktigt. Att fastighetsägare gått in och betalat en 
del av ombyggnaderna i Västerås och Karlstad tyder på detta. 
 
Det visade sig svårt att hitta svenska städer som själva anser att fotgängarna har fått ta stor 
plats i planeringen av stadens miljöer. Det finns dock flera exempel på hur planering för 
fotgängare kan göras. Det kan ibland ta tid att få till stånd en förändring i en befintlig miljö 
men inte minst utvecklingen i Melbourne visar att det är möjligt att på sikt göra en stor 
förändring av stadens attraktivitet med ett målinriktat arbete. Att antalet fotgängare 
vardagskvällar ökade hela 98 % på tio år visar att invånarna gärna vill ta del av stadslivet även 
på sin fritid när stadens utformning blir mer gångvänlig.  
 
Den viktigaste faktorn för att folk ska välja att gå verkar vara avståndet eftersom det inte finns 
möjlighet att gå om det blir för stort, det spelar då ingen roll om gångvägen är trevlig, trygg, 
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säker och så vidare. De övriga faktorerna som tagits upp i kapitlet ”Fotgängarens behov” är 
dock också viktiga för att locka folk att gå. Om gångvägen är tråkig och otrygg finns en risk 
att folk väljer andra transportslag även om avståndet är så pass kort att det finns möjlighet att 
gå. En varierad väg fylld av intressanta saker att titta på får promenaden att verka kortare och 
bli trevligare. En trygg väg gör att folk vågar promenera. Att många resor kortare än 2 
kilometer görs med bil i Luleå kan tyda på att inbjudande gångvägar saknas.  
 
Att minska biltrafiken och att föra över dessa resor till att göras till fots, med cykel eller med 
kollektivtrafik är ofta ett miljömål kommunerna har. Samtidigt byggs nya trafikleder för att 
avlasta de befintliga, samt för att skapa genare vägar för bilarna och därmed minska 
transportarbetet. Frågan är om ökad framkomlighet för bilar är rätt väg att gå för att minska 
utsläppen. Stora trafikleder tar stora landområden i anspråk. Bostadsområden blir till små öar 
mellan trafiklederna. Mellan områden får gående och cyklister färdas på cykelvägar som ofta 
ligger ensligt utan närliggande bebyggelse eller biltrafik vilket skapar otrygghet. Avstånden 
blir också ofta för stora för fotgängaren. 
 
Att nya bostäder byggs i centrum eller centrumnära lägen är positivt ur fotgängarsynpunkt. 
Samtidigt finns planer på en utökning av byggrätter i tätortsnära fritidshusområden för att folk 
ska kunna bosätta sig där permanent. Den utglesning av staden som detta skulle innebära 
medför försämrade möjligheter att transportera sig till fots. Avstånden skulle bli för stora även 
för cykeltrafik och det skulle bli svårt att få underlag för kollektivtrafik i dessa glesa områden. 
En utglesning av staden på detta sätt skulle innebära att ett bilberoende byggs in i de nya 
bostadsområdena. Detta skulle även belasta innerstaden med ökad biltrafik vilket skulle 
innebära försämrade fotgängarmiljöer då biltrafiken skulle kräva mer yta. Det skulle vara 
lämpligt att genomföra en djupare utredning av de konsekvenser detta skulle ge för stadens 
trafik. Förutom att fritidshusområden ofta ligger i fina lägen med närhet till vatten är det 
också möjligt att folk väljer att bosätta sig där för att de inte hittar något lämpligt hus i staden. 
En förtätning av staden är som tidigare behandlats mycket positiv för fotgängarmiljön men det 
ger också fler människor möjlighet att bygga hus i centrala lägen. Huruvida det finns en 
efterfrågan på detta ligger utanför detta examensarbetes ram, men det är rimligt att anta att 
efterfrågan finns eftersom huspriserna i centrala staden är högre än i mer perifera lägen.  

8.1 Sammanfattning diskussion och slutsatser 
• Antalet fotgängare kan användas som ett mått på stadens attraktivitet 
• Sveriges invånare vill ha gångvänliga städer 
• Fotgängare är en kvalitet i sig 
• Platser att vistas på är viktiga för stadens attraktivitet  
• Stadslivet är en tillgång som centrumhandeln kan använda i konkurrensen med externa 

köpcentrum 
• Det är möjligt att åstadkomma en stor förbättring även i befintliga miljöer med ett 

målinriktat arbete 
• Flera faktorer är viktiga för fotgängaren, avståndet avgör om det finns möjlighet att gå, 

andra faktorer avgör om folk vill gå 
• När städer bygger fler och genare trafikleder för att minska avstånden för bilister 

skapas barriärer och stora avstånd för fotgängare 
• En förtätning av staden skapar bättre förutsättningar för fotgängare, samt ger fler 

människor möjlighet att bosätta sig centralt 
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