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Förord 

Föreliggande rapport är framtagen vid institutionen för Samhällbyggnad och naturresurser vid 

Luleå tekniska universitet tillsammans med Sweco i Göteborg, med syfte att främja 

transportslaget gång genom att studera effekter, positiva miljövinster i form av minskade CO2-

utsläpp och andra kvantifierbara aspekter, om det sker ett skifte från motoriserade transportslag 

för persontransporter till transportslaget gång. 

 

Förstudien är finanserad av Trafikverket. Planeringen av projektet har skett i kontakt med Gerd 

Åström, Einar Tufveson och Mathias Wärnhjelm, Trafikverket. Mathias Wärnhjelm har även 

varit handläggare och kontaktperson under arbetets gång. 

 

Vi har fått information från flera olika parter. Stort tack till: 

 

Anna-Johanna Klasander  Forskare arkitektur, Chalmers 

Krister Spolander Konsult inom trafikplanering och -säkerhet 

Elin Engqvist Trafikplanerare, Malmö stad 

Lisa Saukshaug Trafikplanerare, Lerums kommun 

Mathias Wärnhjelm Trafikverket 

Alexander Ståhle Konsult inom stadsbyggnad, Spacescape 

Jack Lu Trafikplanerare, Huddinge kommun 

Marie Frostvinge Trafikplanerare, Umeå kommun 

Christina Akbar Trafikplanerare, Stockholms stad 

Ulrika Åkerlund Boverket 

Magnus Jacobsson Boverket 

Sara Malm Trafikkonsult, Trivector 

Joanna Dickinson Naturvårdsverket 

 

 

Dessa har alla har bidragit med värdefull information och idéer om effekter av att satsa på 

transportslaget gång, som vi tagit med oss i denna rapport.  

 

Förstudien kan om det ges möjlighet därefter följas av ett större forskningsprojekt. 

 

Författarna: 

Charlotta Johansson, David Lindelöw, Peter Rosander 

Charlotta.M.Johansson@ltu.se   David.Lindelow@sweco.se   Peter.Rosander@ltu.se 

 

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN) 

Luleå tekniska universitet, december 2016 

www.ltu.se 
 

  

mailto:Charlotta.M.Johansson@ltu.se
mailto:Peter.Rosander@ltu.se
http://www.ltu.se/
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Sammanfattning 

Det övergripande syftet med förstudien är att främja transportslaget gång genom att visa på 

effekter – i form av minskade koldioxidutsläpp – om det sker ett skifte från motoriserade 

transportslag för persontransporter till transportslaget gång. Detta bör ske för att möta målet att 

utsläppen av växthusgaser från transportsystemet måste minska.  

 

Resultaten är ett underlag till förslag på vilka aspekter som bedöms vara viktigast att studera 

vidare för att stödja en minskning av miljöeffekter i relation till satsningar på transportslaget 

gång (skifte från motoriserade transportslag till transportslaget gång). Förstudien presenterar 

också förslag på hur en sådan studiedesign kan se ut. 

 

Förstudien baseras på en litteraturstudie kombinerat med en intervjustudie där 12 st. aktörer 

inom planering och forskning deltog. Litteraturstudien utgjorde en bas för designen av 

intervjustudien. Resultaten syntetiserades till vilka effekter som kan förväntas av utveckling av 

transportslaget gång och vilket behov av kunskap som kvarstår. 

 

Den övergripande frågan för förstudien var: 

 Vad är det för typ av åtgärder som behövs för att lyckas med en överföring från 

motoriserade transporter till transporter till fots?  

 

I litteraturstudien framkom enligt resultat från en större metastudie (Ewing & Cervero, 

2010), olika planeringsfaktorers effekt på mängden gående, uttryckt som elasticiteter. 

Korsningstäthet (0,4) avstånd till affär (0,2) och ratio mellan antal jobb och bostäder i en 

stadsdel (0,2) var de aspekter med största effekt för gåendet. Detta ska tolkas som att en 

fördubbling av exempelvis korsningstätheten medför en ökning av mängden gående med ca 

40 %, och kan utgöra första generella mått även för planering för gåendet i svensk kontext. 

Även avstånd till närmsta hållplats, funktionsblandning i staden eller stadsdelen och förekomst 

av arbetsplatser inom ca 1,6 km från bostäder gynnade gåendet.  

Dessa effektsamband behöver dock översättas till den svenska planeringsvärldens 

förhållanden – både vad gäller åtgärders enskilda och sammantagna effekter baserat på större 

förändringar i den byggda miljön. Åtgärder som bedömdes ge positiva effekter för gåendet kan 

sammanfattas med: 

 

 Omdisponering av väg- och gatusektioner från biltrafik till gående och cyklister 

 Gångnät generellt, tillgång och maskvidd 

 Specifika stadsdelars gångnät. 

 

Dessa åtgärder bedöms vara centrala för planering för gåendet som grova, generella mått. 

Effekterna av årgärderna behöver studeras noggrannare i fortsatt arbete för att fördjupa 

kunskapen om effekten av satsningar på gåendet i relation till klimateffekter. Baserat på dessa 

åtgärder kan estimerat koldioxidutsläpp och andra miljöeffekter kartläggas utifrån respondenters 

angivna resor och reslängder i resvaneundersökningar och typ av fordon och bränsle, i 

kombination med mätning av lokal luftkvalitet. 

 

Specifika klimatrelaterade frågor var:  

 Vilka är de rätta åtgärderna för att få positiva klimateffekter, dvs. vilka klimatåtgärder 

är lämpligast för att minska CO2-utsläpp i relation till satsningar på transportslaget 

gång?  

 Vilka åtgärder behövs för att få den önskade effekten?  

 Var finns de största vinsterna att hämta beträffande minskade CO2-utsläpp?  
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Frågan kan i dagens läge bara delvis besvaras då det i dag inte finns kunskap som 

beskriver kausala orsakssamband av överföring från motoriserade transporter till 

fotgängartransporter; då går det ännu mindre att beskriva miljöeffekter av att satsa på 

transportslaget gång. Värdering av gåendet i form av vinster eller kostnader av gåendet kopplat 

till miljöeffekter borde således studeras mera. Att arbeta med denna frågeställning bedöms 

innebära stort fokus på metodframställan eftersom det i denna förstudie visats att till dags dato 

finns väldigt få studier som har haft ansatsen att studera gåendet i relation till miljöeffekter. 

 

Andra frågeställningar avseende val av transportmedel som har studerats: 

 

 Hur kan konflikter med andra oskyddade trafikanter, cykel och moped minskas, som 

därmed skulle kunna påverka val av transportmedlet gång?  

 

Det finns i dag tämligen väl beskrivet hur bred en yta behöver vara för att stödja gåendes 

respektive cyklisters möjlighet att färdas på ”rätt” yta, inklusive på vilka sätt dessa ytor ska vara 

utformade. Detta för att stödja att den gående respektive cyklisten därmed inte inkräktar på de 

andras yta. Det finns även tämligen väl beskrivet att dessa ytor måste öka i bredd med ökande 

flöde av gående och cyklister. Det som dock saknas är studier som visar på hur man ska 

använda de tillgängliga ytorna i urban miljö, dvs. ytorna mellan fastigheterna, när det blir brist 

på utrymme. Gåendes nöjdhet och även cyklisters nöjdhet (”level of service”) som trafikant 

bedöms även som viktig i fortsatta studier, och särskilt relationen till andra oskyddade 

trafikanter, och hur denna nöjdhet påverkar det aktiva valet att faktiskt färdas till fots oftare och 

längre.  

 

 Hur kan väl planerade och gena gångvägar påverka val av transportmedlet gång?  

 

Ett väl planerat gångnät generellt, tillgång och maskvidd, påverkar gåendet positivt. Gåendes 

nöjdhet med gångnätet och dess betydelse för färdmedelsvalet (”level of service”) bedöms igen 

viktigt i fortsatta studier, i relation till gångbanans geometri för att uppfylla 

tillgänglighetskraven, prioriteringar av fotgängare vid trafiksignaler, fotgängares trygghet, och 

drift och underhåll, och hur denna nöjdhet påverkar det aktiva valet att faktiskt fördas till fots 

oftare och längre. Först när nöjdhetens betydelse för färdmedelsvalet och överföring av 

motoriserad transport till gåendet är beskrivet, går det att koppla detta till miljöeffekter.  

 

 Hur kan ”mjuka” stimulansåtgärder påverka viljan att välja transportslaget gång?  

 

Informativa åtgärder eller styrmedel kom inte på tal under intervjuerna. Forskningen har inte 

heller kunnat klarlägga exempelvis mobility management-åtgärders långsiktiga effekt på 

överflyttning av resor från exempelvis bil till gång. 
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1. Bakgrund 

Om gåendet 

Gåendet ger många fördelar, för samhället så väl som individen. Gång används inte bara som ett 

sätt att förflytta sig från en punkt till en annan, utan även för rekreation och motion. Dessutom 

kan man säga att gång är ”gratis” och saknar formella krav på utbildning för att utöva även om 

det är viktigt att känna till de regler man omfattas av som gående. Gång är i många fall en del av 

en resa, den påbörjas och avslutas med att gå, men däremellan kan flera andra transportsätt 

användas. 

Fotgängare har under de senaste åren rönt ökat intresse inom stads- och trafikplanering. I 

takt med städernas växande fordonstrafik har gåendet kommit att uppmärksammas mer. Det har 

till exempel aktualiserats inom policy vad gäller urbanisering, social hållbarhet, folkhälsa och en 

åldrande befolkning. EU:s vitbok om transporter (Europeiska kommissionen, 2011) lyfter 

gångtrafikens roll inom stads- och trafikplanering. På det nationella planet ges gångtrafik 

särskild uppmärksamhet i de transportpolitiska målen (Trafikanalys, 2016). Gångtrafik 

uppmärksammas i både det så kallade funktionsmålet och i de tre hänsynsmålen om säkerhet, 

miljö och hälsa. Redan i dåvarande regeringens proposition från 2008 (Regeringen, 2008) anges 

att förutsättningarna för att välja gång ska förbättras. Detta nämns tillsammans med andra 

transportsätt som cykel och kollektivtrafik. Det anges också särskilt att barn ska få ökade 

möjligheter att använda transportsystemet och vistas i trafikmiljöer. Därutöver har många 

kommuner numer en uttalad policy och planering för gångtrafik och en del städer har under de 

senaste åren utvecklat strategier specifikt för fotgängare. 

När det gäller att minska transportsektorns klimatpåverkan har dock gång som 

transportsätt inte legat lika högt på agendan. Det har snarare varit kollektivtrafik, cykel och 

fordonstekniska lösningar som dominerat. Denna rapport intresserar sig för just sambandet 

mellan åtgärder för gångtrafik och effekten på transportsektorns koldioxidutsläpp. Det finns 

redan idag forskning som påvisat klimateffekter av åtgärder så som förtätning, 

hastighetsreducering, bensinskatt och trängselavgift. Alla dessa relaterar till gångtrafik, men det 

är sällan som det kan påvisas att en åtgärd påverkat just andelen gångresor eller att en åtgärd för 

gångtrafik gett en klimateffekt.  

Rapportens syfte och disposition 

Det övergripande syftet med projektet är att främja transportslaget gång genom att visa på 

effekter – i form av minskade koldioxidutsläpp – om det sker ett skifte från motoriserade 

transportslag för persontransporter till transportslaget gång. Detta bör ske för att möta målet att 

utsläppen av växthusgaser från transportsystemet måste minska. Den övergripande frågan för 

förstudien är: 

 Vad är det för typ av åtgärder som behövs för att lyckas med en överföring från 

motoriserade transporter till transporter till fots?  

Specifika klimatrelaterade frågor är:  

 Vilka är de rätta åtgärderna för att få positiva klimateffekter, dvs. vilka klimatåtgärder 

är lämpligast för att minska koldioxidutsläpp i relation till satsningar på transportslaget 

gång?  

 Vilka åtgärder behövs för att få den önskade effekten?  

 Var finns de största vinsterna att hämta beträffande minskade koldioxidutsläpp?  

Andra frågeställningar avseende val av transportmedel kommer även att studeras: 

 Hur kan konflikter med andra oskyddade trafikanter, cykel och moped, minskas, som 

därmed skulle kunna påverka val av transportmedlet gång?  

 Hur kan välplanerade och gena gångvägar påverka val av transportmedlet gång?  

 Hur kan ”mjuka” stimulansåtgärder påverka viljan att välja transportslaget gång?  
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Resultatet blir ett underlag till förslag på vilka aspekter som bedöms vara viktigast att 

studera vidare för att stödja en minskning av miljöeffekter i relation till satsningar på 

transportslaget gång (skifte från motoriserade transportslag till transportslaget gång). Rapporten 

presenterar också förslag om hur en sådan studiedesign kan se ut. 

Resultatdelen av rapporten inleds med en översikt av kunskapsläget för gångtrafik 

(kapitel 3), följt av en fördjupning om betydelsen av samspel mellan fotgängare och 

cykeltrafikanter (kapitel 4) och om koldioxideffekter av åtgärder för gångtrafik (kapitel 5). 

Intervjustudien beskrivs och analyseras i kapitel 6. Kapitel 7 presenterar slutsatserna med 

hänsyn till studiens syfte och frågeställningar; dessutom presenteras alternativa metoder för att 

bedöma effekter av gående. 

2. Metod 

Om genomförandet 

Denna rapport presenterar resultatet av en litteraturstudie om effekter av gående kombinerat 

med en intervjustudie där relevanta aktörer inom planering och forskning deltog. 

Litteraturstudien utgjorde en bas för designen av intervjustudien. Slutligen syntetiserades 

resultaten till vilka effekter som kan förväntas av utveckling av transportslaget gång, och vilket 

behov av kunskap som kvarstår. 

Litteraturstudier 

Litteraturstudien genomfördes för att täcka in ett antal aspekter som ligger till grund för 

kartläggning av effekter av att satsa på transportslaget gång. Det fokuserades på fysiska 

åtgärder, snarare än ekonomiska, juridiska eller informativa.1 Europeiska studier var av störst 

intresse men amerikanska inkluderades också i den mån det bedömdes relevant. 

Litteratursökningen genomfördes under hösten 2016. Dessutom kompletterades med relevanta 

artiklar som projektdeltagarna tidigare studerat samt referenser i dessa artiklar. 

Semi-strukturerade intervjuer 

Målet med intervjustudien var att utröna vilket kunskapsläge som finns om effekter av åtgärder 

för fotgängare. Målet var även att identifiera andra effekter av att satsa på transportslaget gång, 

samt de olika aktörernas åsikt om vilka åtgärder som bedöms vara effektiva och därmed viktiga. 

Representanter för ett antal relevanta aktörer kontaktades, så som forskningsinstitutioner, 

myndigheter, större och mindre kommuner samt tekniska konsulter. Första e-brevet för kontakt 

redovisas i bilaga 1. Det var 12 st. av de som kontaktades som var villiga att delta i 

intervjustudien. Detta bedömdes som ett lämpligt antal och de täckte också in samtliga typer av 

aktörer. Frågorna delgavs respondenterna några dagar innan intervjun. 

I intervjustudien användes en så kallad semi-strukturerad intervjuguide, dvs. guiden 

fungerade som utgångspunkt men det gavs utrymme för specifika följdfrågor. Frågorna 

adresserade de tre teman som rapporten koncentreras kring – effekter på transportsektorns 

koldioxidutsläpp, separering mellan fotgängare och cyklister/mopedister samt betydelsen av 

gatunätets/-miljöns utformning och beskaffenhet. Intervjuguiden redovisas i Bilaga 1. 

Respondenternas svar skrevs ned under tiden intervjun pågick. Avsikten var inte att 

transkribera exakt vad som avhandlades utan snarare fånga olika teman som kom upp. 

Intervjumaterialet kodades i teman och dessa teman sammanfogades till ett antal olika teman. 

Dessa teman skulle, om möjligt, täcka av samtliga identifierade svar och ämnesområden. Dessa 

teman beskrivs kort i rapporten. 

 

 

                                                      
1 Trafikverket (Trafikverket 2012) använder denna indelning för att klassificera olika styrmedel; i denna 

rapport klassificeras åtgärder enligt samma system. 
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3. Översikt av kunskapsläget om fotgängarvänlig planering 

Fotgängarvänlig planering 

Det är välbelagt att klimatutmaningen kräver åtgärder utöver alternativa drivmedel och 

fordonsteknisk utveckling; det behövs inte minst en samhällsplanering för en byggd miljö som 

är transportsnål samt mer anpassad för gång- och cykeltrafik. Detta understryks av ett antal 

forsknings- och policyrapporter (se t.ex. Trafikverket 2014a; SOU 2013:84; Naturvårdsverket 

2016; Tight et al. 2008).  

En fotgängarvänlig stad eller planering har mycket gemensamt med en sådan för cykel- 

eller kollektivtrafik. För att främja gåendet är det därför betydelsefullt att det vid planering och 

byggande inte bara fokuseras på gåendet i sig, utan att man har ett bredare perspektiv där hela 

samhällsplaneringen har betydelse – vilket inbegriper region- och översiktsplanering, 

lokalisering av service och arbetsplatser, monetära styrmedel och bilsnål planering. Därutöver 

finns det särskilda faktorer, åtgärder och behov som brukar tillskrivas och anses som viktiga för 

fotgängare. 2 Denna studie fokuserar så långt det är möjligt på dessa.  

Hur ser kunskapsfältet för gångtrafik ut? 

Transportområdet innehåller ett flertal ämnes- och forskningsområden inom vilka gångtrafik 

naturligt kommer in. Hit hör trafiksäkerhet, tillgänglighet, gaturumsutformning och social 

hållbarhet. Samtidigt finns det många områden som har ett implicit antagande om vilka 

färdmedel som är av intresse, där sällan gångtrafik inkluderats. Inom transportmodellering, 

samhällsekonomiska kalkyler och trafikprognoser har endast på senare år gångtrafik kommit 

upp på agendan, och många av dessa initiativ är ännu i sin linda.  

Denna, så att säga, ojämlika fördelning av kunskap torde ha en effekt på gångtrafikens 

möjlighet att hävda sig i planeringssammanhang, dvs. kunna erbjuda jämförbara underlag, 

resultat och rekommendationer. Det finns naturligtvis modeller och metoder där fotgängare inte 

passar in, men många gånger beror på det att fotgängare (och cyklister) helt enkelt förbisetts (se 

Lindelöw, 2016; Lindelöw et al., 2016). Svaret på frågan vad som gynnar gående och vad 

fotgängarvänlighet betyder beror därmed på inom vilket ämnesområde frågan ställs. Hittills har 

det förståtts som en fråga om framförallt säkerhet, (lokal) utformning och tillgänglighet. Det är 

också inom dessa områden som mycket av forskningen bedrivits.  

Till detta finns i dagsläget ett antal planeringsdokument – som mer eller mindre berör 

gångtrafik – som fungerar som råd och riktlinjer för bland annat planerare på kommunal nivå. 

Många av dessa råd och riktlinjer bygger på ett antal forskningsresultat eller väl beprövad 

erfarenhet. För att kunna relatera tillgängliga planeringsdokument till forskningsöversikten, och 

de aspekter som brukar beskrivas som viktiga för gåendet, beskrivs dessa skrifter och aspekter 

kort här nedan. 

Planeringsdokument i relation till forskningsläget 

I Krav för Vägars och gators utformning (Trafikverket, 2015b) finns beskrivet hur en gång- och 

cykelbana ska vara utformad. Där anges olika mått på bredder, lutningar, kantstenar, räcken, 

sidoområden mm. i förhållande till omgivande gators skyltade fordonshastighet. Vidare finns 

beskrivningar hur hänsyn ska tas till gående beroende på om de är separerade från andra 

trafikslag eller delar utrymmet, hur korsningspunkter bör utformas och vad som är viktigt vid 

val av belysning. I VGU finns även ett kapitel om linjeföring för gång- och cykelbanor. Viktiga 

aspekter där är lutningar, kurvor och siktsträckor. Dessa krav syftar ytterst till att göra gåendet 

                                                      
2 Dock kan givetvis även andra färdsätt också gynnas eller missgynnas av dessa åtgärder, och många 

studier studerar gång och cykel gemensamt eller till och med som en del av gruppen ”hållbara 

färdmedel”. Se vidare Lindelöw et al. (2016) för en diskussion om hur gångtrafik inkluderas respektive 

exkluderas i olika planeringssammanhang. 
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säkrare och tryggare. Det är rimligt att anta att om ovanstående faktorer uppfylls utifrån den 

gåendes behov så har det skapats ett basutbud. Som kontrast fungerar skriften Trafik för en 

attraktiv stad, TRAST (Boverket 2015) som en planeringshandbok med övergripande riktlinjer, 

som inte är att betrakta som styrande. Där beskrivs bland annat att det vid planering av gångnät 

är viktigt att sträckningen är naturlig och inte upplevs som en omväg. Om inte de gåendes behov 

beaktas finns risk för att de tar egna vägar som kan vara riskfyllda eller otillåtna. TRAST anför 

konceptet om ”frirummet”, en modell där staden delats in i tre olika ”rum”, den s.k. 

livsrumsmodellen. Frirummet ska vara cyklisternas, fotgängarnas och de lekande barnens 

område där man inte ska behöva oroa sig för fordonstrafik. Utformningen ska inom detta rum 

utgå från gåendes och cyklisters perspektiv och hastighet, vilket innebär detaljrikedom. I 

anslutning till TRAST finns den mer specifika handboken Gångbar stad (Sveriges Kommuner 

och Landsting & Trafikverket, 2013). 

Sammanfattningsvis innehåller dessa övergripande planeringsdokument beskrivningar av 

vikten av att planera för gåendet som en del i det hållbara resandet, särskilt i urban miljö och för 

korta resor – tillsammans med förslag till utformning på stråk- och gatunivå. Det saknas dock 

effektsamband eller andra skattningar för hur en åtgärd eller en faktor påverkar färdmedelsvalet 

och/eller koldioxidutsläppen. 

Forskning om gångvänlighet 

Detta delkapitel ger en kortare översikt om forskning utifrån aspekterna gatunät (områdesnivå) 

och stråk (gatunivå). I kapitel 4 och 5 presenteras sedan en fördjupning om betydelsen av 

separering längs stråk/gator respektive effekter av åtgärder på områdesnivå. 

En av de mest citerade artiklarna om gångvänlighet är Southworth (2005) som utifrån en 

omfattande litteraturstudie presenterar sex kriterier för ett ökat gående genom ett väl anpassat 

system för fotgängare:  

 

1. Omfattande infrastruktur för fotgängare, både lokalt och i staden som helhet 

2. Koppling till andra transportslag; buss, spårvagn, tunnelbana, tåg etc.  

3. Täthet i gångnätet 

4. Säkerhet, både i trafik- och personperspektiv 

5. Kvaliteten på vägen, i form av bredd, beläggning, belysning, lutning etc.  

6. Vägens och omgivningens estetik. 

 

Dessa kriterier kan verka generella, men de ger en god översikt av fenomenets gångvänlighets 

vidd. I kontrast till Southworth (2005) är många av de empiriska studierna om gångvänlighet till 

sin natur avgränsade till att omfatta ett avgränsat antal variabler. Några av dessa är täthet, 

funktionsblandning och korsningstäthet. Det finns många exempel av studier som visar detta. 

Lejonparten av dessa är till sin natur relativt specifika och kan vara svåra att överföra till 

planeringsråd som passar en generell gåendeplanering. Dessa aspekter passar alla tre väl in i den 

just nu utbredda idén om att närhet mellan olika funktioner av staden skapar rörlighet till fots, 

som antas leda till ett hållbarare transportsystem.  

Ett finmaskigt nät av gator/gångstråk med tät bebyggelse anses således generellt som 

gynnsamt för gående (t.ex. Hydén, Nilsson och Risser, 1998, Lindelöw 2009, Owen et al. 2004; 

Southworth, 2005). Vad det gäller mängden gående har sambandet med ”walkability” eller 

gångvänlighet (högre täthet, multifunktionalitet etc.) visat sig vara signifikant. Forskning pekar 

t.ex. på ett tydligt samband mellan en gångvänlig miljö i närområdet och i vilken utsträckning 

människor går t.ex. till jobbet.  

Saelens et al. (2003) och Owen et. al. (2004) konstaterar att forskningen pekar på att 

invånare från områden med högre täthet, mer sammanhängande gatunät och personer som bor i 

områden med mer blandad markanvändning anger att de går och cyklar mer för nyttoändamål än 

de som bor i glesare grannskap med enhetlig markanvändning och mindre sammanhängande 

gatunät. Förekomst av trottoarer, uppfattning om trafiksäkerhet samt butiker inom gångavstånd 

hade alla en positiv inverkan på andelen gående. Boone-Heinonen et al. (2010) studerade 

personers fysiska aktivitet via gång, och personer boende i områden med högre täthet i vägnätet 



5 

 

inom 1-5 km runt hemmet uppgav oftare måttlig till stor fysisk aktivitet jämfört med personer 

boende i områden med lägre täthet i vägnätet. Men närhet, kort avstånd, är inte endast en fråga 

om topologisk distans, utan även en fråga om människors förmåga att resa från en punkt till en 

annan på ett prisvärt och tidsekonomiskt sätt (Brennan & Martin, 2012). Därför bör närhet 

omfatta både tid investerad i resan, tillsammans med avståndet man reser (Marquet, & Carme, 

2014). Det är således inte bara avståndet som påverkar; den ansträngning man behöver göra, 

fysisk, ekonomisk eller i tid, som resan kräver påverkar också ”avståndet”. Fotgängaren har som 

alla andra bara 90 min till förfogande att resa. 

En nyare studie om gångvänlighet är Peiravian et al. (2014) som presenterar ett index för 

gångvänlig miljö som baseras på fyra delindex: blandad markanvändning, befolkningstäthet, 

kommersiell densitet, och täthet mellan korsningar, dvs. hur finmaskigt trafiknätet är. Dessa 

fyra delindex fångar tillsammans särskilda egenskaper av ett område som är relevanta för aktiv 

transport; att gå. Dessa fyra mått återkommer i ett antal olika studier under det senaste 

decenniet. Det är alltså den traditionella, täta staden med rutnätsstruktur och blandning av 

bostäder och verksamheter som pekas ut som den som mest främjar gåendet. Den har goda 

värden när det gäller närhet och sammanhang/konnektivitet vilket enligt Saelens et al. (2003) är 

de två fundamentala aspekter som gynnar valet av ej motoriserade färdmedel. Närhet (närmsta 

avståndet, dvs. fågelvägen) bestäms enligt författarna av tätheten i den byggda miljön samt 

blandningen när det gäller markanvändningen.  

Fotgängares rörlighet har länge varit av intresse för arkitekter – kanske mer än för 

personer inom transportyrket (Sauter et al., 2008). Metoden Space syntax används oftare och 

oftare för att förutsäga val av färdväg (beskriven av bl.a. Ståhle 2006). Den allmänna tanken 

inom Space syntax är att sträckor kan brytas ned i komponenter och analyseras som nätverk av 

vägval, som sedan representeras som kartor och diagram som beskriver den relativa 

tillgängligheten och integrering av dessa utrymmen. Men den kunskapen säger inte 

nödvändigtvis att det är det mest integrerade stråket som passar bäst för gångresor i allmänhet, 

och vägval i vardagen.  

Uppfattningarna om omgivningen spelar en avgörande roll för gåendet – mer än för något 

annat transportmedel. Människor går ofta medvetet eller omedvetet på och längs platser där det 

är attraktivt och bekvämt, vare sig det är i skuggan på sommaren, där det finns skyltfönster att 

titta in i, där andra människor är eller där man på annat sätt känner sig säker (Sauter et al., 

2008). Detta faktum understryks i en studie om gående utförd i fem svenska kommuner. En 

enkätundersökning riktades till boende i åldern 16-84 år i tätorterna Båstad, Luleå, Västerås, 

Älmhult och Östersund. Närmare två tredjedelar, 59 % av de sällangående och 63 % av 

oftagående valde ofta vägar med vacker eller intressant omgivning. Det var tydligt att de 

svarande aktivt valde vackrare, säkrare och tystare omgivningar när de gick för motion eller 

rekreation, jämfört med vad de tycker om miljöerna där de färdas till fots för vardagsärenden. 

Värdet av drift och underhåll för gåendet 

I befintlig infrastruktur måste hänsyn tas till de behov som föreligger beträffande drift och 

underhåll för att i ett preventivt syfte minska antalet olyckor med gående samt skapa 

funktionella och trygga stråk. De maskiner och redskap som behövs för underhåll måste vara väl 

lämpade för sina uppgifter. Stråk och platser ska också anläggas så att det möjliggör ett effektivt 

och anpassat underhåll. 

Drift & underhåll är en viktig beståndsdel i att skapa goda förutsättningar och vilja för 

transportslaget gång. I Trafikverkets effektsamband (Trafikverket, 2015a) beträffande drift och 

underhåll för oskyddade trafikanter, vinterdrift anges följande: 

 

 Totalt skadas ca 450 fotgängare och ca 450 cyklister per 100 000 invånare och år 

 Olycksrisken för fotgängare och cyklister är 5-10 gånger större vid is- och snöväglag än 

vid barmark i tätortsmiljö, under förutsättning att det är samma trafikarbete vid de båda 

väglagen 
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 Skadekvoten för fotgängare vid barmark vintertid är ungefär dubbelt så hög som 

sommartid, troligen beroende på att det kan förekomma fläckar med is/snö även om det 

i huvudsak är barmark  

 Cyklisters skadekvot vid barmark på vintern är lägre än vid barmark sommartid. Detta 

beror troligen främst på ”piggare” cyklister vintertid. De äldre cyklisterna (över 65 år) 

har signifikant högre skadekvot vid is/snöväglag än vid perioder med övervägande 

barmark. Övriga vinterväglag är obetydligt farligare än sommarväglag. 

 

Öberg och Arvidsson (2012) visade i sin jämförelse av kostnader för fotgängarskador 

jämfört med vinterväghållningskostnader att på is/snöväglag är samhällets kostnader för 

skadade fotgängare betydligt mycket högre än kostnaden för vinterväghållningen. Detta innebär 

att det vore samhällsekonomiskt lönsamt att satsa mer resurser på vinterväghållning för 

fotgängare. Det finns dock inga studier som jämför eventuella satsningar på drift och underhåll 

som stödjer resor till fots och dess koppling till gåendet och miljöeffekter.  

Tillgången på data om resvanor och flöden? 

Traditionellt brukar det sägas att de flesta resor till fots är mycket korta resor. I många 

länder är 50-80 % av resorna till fots 1 km eller kortare. En mycket liten andel är längre än 

5 km. Det verkar finnas en tydlig gräns för hur långt människor är villiga att gå, mellan 1 och 

2 km (t.ex. Hydén, Nilsson och Risser, 1998). Att gå är ett färdsätt som vuxna huvudsakligen 

använder för två ändamål: korta turer till affärer, och då antagligen med inte alltför mycket att 

bära, och fritidsresor där promenaden i sig är ett huvudsyfte. Att köra en bil för kortare sträckor 

har ett huvudsyfte, shopping, kanske med en tung last att bära. Dessutom är en del av de korta 

bilresorna till och från arbete och för transport av andra människor, som barn till skola, dagis, 

etc. (Hydén, Nilsson och Risser, 1998). 

Resultaten ovan visar att det finns ett visst motstånd till gång och cykling som realistiska 

alternativ till bilkörning. Men det finns även studier som visar på viljan att gå, och att gå mera. I 

en studie som behandlade människors gående, vad som upplevs som positivt med gåendet, och 

vad som hindrar människor från att gå var ett resultat är att många färdas till fots till arbete eller 

skola (Ullberg, Eriksson, Johansson, 2013). Särskilt tydligt var att människor tycker om att 

färdas till fots, och också ofta går på fritiden för rekreation och motion, och vill gå mera. Detta 

kan vara ett underlag för den framtida trafikplaneringen för nytto-, rekreations- och 

motionsgåendet, så att gåendet lyfts fram i förhållande till dess viktiga betydelse i samhället. 

Traditionella resvaneundersökningar lyckas inte alltid visa den mängd människor faktiskt 

går; eftersom resvaneundersökningar ofta mäter huvudresan, och huvudresepunkt. Dessa 

punkter består av följande platstyper: respondentens folkbokförda bostad, eller annan permanent 

bostad, respondentens fritidsbostad, respondentens arbetsplats, respondentens skola eller 

praktikplats, och tillfällig övernattningsplats. Huvudresan kan bestå av en eller flera delresor. En 

huvudresa startar och slutar i en huvudresepunkt (Trafikanalys, 2015). Resor för rekreation eller 

motion har således inte ingått i resvaneundersökningarna, vilket gör att alla gåenderesor inte 

kommer med i en beskrivning av resorna. Gåendet slås dessutom ihop med resande per cykel i 

det svenska övergripande resvanedatat. Kunskapen om det totala gåendet finns således inte fullt 

ut. 

Det finns dock exempel på resvaneundersökningar med syfte att studera gående specifikt.  

I en undersökning riktad till boende i tätorterna Båstad, Luleå, Västerås, Älmhult och Östersund 

i åldern 16-84 år var det mellan 24 % och 44 % som någon gång tar sig till och från 

arbete/skola/utbildning till fots dvs. minst en gång per vecka (Ullberg, Eriksson, Johansson, 

2013). Gemensamt för svaren om hur ofta respondenterna går är att det var en oväntat hög andel 

personer som går ofta, både till arbete/utbildning, för att handla livsmedel eller annan typ av 

handel och nöjen. 

I EU/COST-projektet ”Pedestrians’ Quality Needs” belyses svårigheter med att beskriva 

gåendet och man drar följande slutsatser (Pedestrian’s Quality Needs, COST 358, hemsida, 

2010 och Final Report PQN- Part B4: Documentation, 2010): 
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 Brist på lyhördhet och politisk vilja att samla in uppgifter om gående 

 Data samlas på ett splittrat och inkonsekvent sätt 

 Indikatorer och/eller metoder i trafikmätningar är inte lämpliga för mätning av gående 

 Begränsad finansiering av studier och datainsamling om gående 

 Personal saknar kunskap och tid att analysera och använda data 

 Information finns där, men används inte 

 Förekomsten av data är inte känd, eller svårt att få tillgång till data. 

 

Graden av tillgänglighet för gående kan heller inte direkt antas motsvara observerade 

resvanor för gående enligt Envall (2007). Då de egentliga behoven och önskemålen inte tas med 

till stor del i uppgifter om observerade resebeteenden. De observerade trafikanterna kan anse att 

den nuvarande infrastrukturen är otillräcklig antingen på grund av brister som hämmar dem från 

att resa eller tvingar folk att göra dyrare eller längre resor än de vill eller kan. Man får dock 

uppgifter om faktiska resvanor, vilken indirekt kan vara viktig för att förstå klyftor mellan 

tillgängligheten och det verkliga behovet. Det bör även noteras att människors faktiska 

resbeteenden inte alltid motsvarar de önskade. I mobilitetslitteraturen talar man om mobilitet 

som både faktisk och potentiell rumslig förflyttning – dvs. även människors möjligheter att 

förflytta sig och vara delaktiga i aktiviteter efter behov och önskemål (Metz, 2000; Kaufmann 

et.al., 2004).  
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4. Betydelsen av konflikter med andra oskyddade trafikanter 

Gående i relation till andra oskyddade trafikanter 

Fotgängare kan uppleva det som farligt och otryggt när de blandas med eller möter cyklister 

eller mopedister på olika former av ytor. De som cyklar kan tycka att deras framkomlighet 

minskar eftersom fotgängarna är i vägen. Detta brukar kallas (brist på) samspel eller konflikt 

mellan dessa grupper avseende trygghet, säkerhet, trivsel och framkomlighet. De olika 

gruppernas anspråk är i konflikt. Med detta kapitel avses att kartlägga hur stort problemet är 

med intressekonflikter och brist på samspel och trygghet mellan gående och andra oskyddade 

trafikanter. Det avses även att beskriva vilka typer av åtgärder det finns för att minska dessa 

konflikter, och slutligen beskriva vilka åtgärder som behövs för att få önskad effekt, att konflikt 

med andra oskyddade trafikanter är inte ett problem. 

Intressekonflikter och brist på sökerhet, samspel och trygghet mellan gående och 

andra oskyddade trafikanter 

Säkerhet 

Att färdas till fots på samma ytor som cyklister färdas på upplevs av många fotgängare som 

otryggt, men detta har inte en tydlig koppling till risk för olycka. En analys av 

sjukvårdsrapporterade skador i STRADA för åren 2005-2015 visar att 1,5 % av fotgängarna 

skadas i kollision med cyklist och knappt 0,3 % av fotgängarna skadas i kollision med 

fotgängare oavsett skadegrad, se tabell 1. Den största gruppen av gående skadas i singelolycka 

oavsett skadegrad, 83 % av alla 121535 skadade gående åren 2005-2015. 

 
Tabell 1. Antal och andel gående som skadats eller omkommit i kollision med cyklist eller gående, 

sjukhusrapporterad data från åren 2005-2015 (Data hämtad från STRADA november 2016). 

 Gående i kollision med 

cykel 

Gående i kollision med 

gående 

Totalt antal gående, 

oavsett annan part 

 Antal Andel (%) Antal Andel (%)  

Skadad, 

oavsett 

skadegrad 

1769 1,5 301 0,3 121535 

Allvarligt 

skadad 

88 1,3 20 0,3 6909 

Omkomna 7 1,4 0  521 

 

 

Det var 1,3 % av de gående som skadades allvarligt på grund av kollision med cyklist, och 

0,3 % som skadades allvarligt i kollision med annan gående. Kollision med motorfordon 

motsvarade 14 % av de gående som skadades allvarligt, och de flesta, 84 % av de som skadades 

allvarlig berodde på singelolycka. 

De flesta gående som avled som följd av trafikolycka var till följd av kollision med 

motorfordon, 98,6 % (493 av totalt 521 personer), och de övriga sju gående (1,4 %) avled till 

följd av kollision med cyklist. Ingen dog till följd av singelolycka som gående under denna 

tidsperiod. 

Enligt en studie av Gibrand, Nilsson och Söderström (2009) skedde ungefär hälften av 

kollisionerna mellan fotgängare och cyklister (350) på gång- och cykelbanor. Ungefär 100 

personer beräknas årligen skadas allvarligt i kollisioner mellan fotgängare och cyklister, oavsett 

platstyp.  
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Äldre fotgängare är dock överrepresenterade i dessa olyckor, – medan nästan var fjärde 

kollisionsolycka bland äldre är med en cyklist, är det endast var tjugonde bland yngre 

fotgängare. För äldre finns det därmed en överensstämmelse mellan gåendes otrygghet kopplat 

till cyklister och den verkliga säkerheten beskrivet som kollision med cyklist Wennberg (2009). 

Det är också anmärkningsvärt att 11 % av kollisionerna mellan fotgängare och cyklister (oavsett 

ålder) skedde på gångbana eller trottoar vilket är platser där cyklister inte hör hemma 

(Wennberg, 2009). 

Samspel och trygghet 

Det är en utmaning att få till separering mellan gående och cyklister i en intensiv trafikmiljö 

(Nilsson och Söderström, 2010). Ytan för att färdas till fots ska ha tillräckligt utrymme/bredd, 

särskilt för höga fotgängarflöden, vilka annars tenderar att ta cykelbanan i anspråk. Samtidigt 

ska cykelbanan inte göras för smal för att tillgodose cyklisternas anspråk. Det innebär att även 

om utformningen för gående respektive cyklister är tydlig, krävs en ytterligare genomtänkt 

detaljutformning för att de oskyddade trafikanterna ska respektera utformningen. Det krävs även 

god planering och utformning med hänsyn till trafiksituationen i övrigt. I tätare område, dvs. 

sträckor och platser med mycket verksamheter fordras en noggrann analys av den aktuella 

sträckan och de behov som finns av att korsa, parkera, gå, uteservering etc., och därefter kan det 

krävas en prioritering, t ex att bilparkering flyttas. Respekten från gående, dvs. att inte gå på 

cyklisters ytor, kan underlättas genom väldimensionerade bredder (så att de inte i onödan 

behöver söka sig till fel yta). Uppmärksamheten och medvetenheten om andra oskyddade 

trafikanter är högre då det är jämn fördelning mellan flöde av cyklister och fotgängare, och 

jämna flöden, men flödenas storlek och fördelning över dagen är naturligtvis svårt att styra. 

Utformning för separeringen mellan gående och cyklande 

Separeringen mellan gående och cyklande är ur gåendes perspektiv främst en trygghetsfråga och 

ett krav enligt Boverkets föreskrifter ALM 2, dvs. en tillgänglighetsfråga (Boverket, 2011). 

Möjliga lösningar kan ha olika effekter/konsekvenser på säkerhet, tillgänglighet (för personer 

med funktionshinder), framkomlighet (främst cyklisters), trygghet, drift och underhåll, 

utrymme, juridik och kostnad, enligt Gibrand, Nilsson och Söderström (2010).  

 

Enligt VGU:s Råd för Vägars och gators utformning (Trafikverket 2015c) gäller följande: 

”Separering av gående från cyklar kan exempelvis ske genom att gång- och cykelytorna skiljs åt 

genom vägmarkering med heldragen linje, kantstöd eller åtskilda banor = skiljeremsa. 

Åtskillnaden behöver vara både väl synlig (ljushetskontrast) och kännbar (med teknikkäpp).”.  

 

Det finns i skrivande stund (oktober 2016) inga krav i VGU gällande separering av gående från 

cyklister.  

Det finns olika typer av fysiska åtgärder för att separera gående och cyklister. Ett antal av 

dessa; taktila plattor, avskiljande remsor i betong eller gummimaterial, testades i Storbritannien 

redan 1990 av Williams med resultatet att de flesta fungerade bra med avseende på synskadades 

eller blindas möjlighet att upptäcka dem, men att knopparna på taktila plattor bör vara minst 5 

mm höga. Olika varianter av avskiljningar listas nedan. En kort beskrivning av dess effekter 

med avseende på funktion ges även enligt Gibrand, Nilsson och Söderström (2010). Arbetet 

baserades på litteraturstudier (texten har kortats ner): 

 

“ 

 Separering med vägmarkering (vit heldragen linje) gör generellt sett att de flesta 

fotgängare och cyklister håller sig på rätt sida, men det finns utformningstyper som har 

betydligt bättre effekt. Utformningstypen passar bäst där flödena är låga, annars 

riskerar cyklisternas framkomlighet störas och fotgängarnas känsla av otrygghet att 

öka. 
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Längsgående vägmarkeringar skiljer banor åt i enlighet med vad som sägs i 

vägmärkesförordningen (2007:90), när det av trafiksäkerhetsskäl inte är tillåtet att färdas över 

till motgående körfält, byta körfält eller färdas ut på vägren eller motsvarande. 

 Separering med skiljeremsa har varierade effekter beroende av materialvalet. Studier 

har visat att en skiljeremsa bestående av smågatsten eller gräsremsa generellt sett är 

lyckosamma, även om den inte har någon juridisk betydelse. Om man lyckas finna 

material som både är kontrasterande mot banans beläggning och taktilt kännbart (t ex 

rader av vit gatsten) kan god tillgänglighet uppnås. Dessutom skapar skiljeremsan ett 

säkerhetsutrymme mellan cyklister och fotgängare.  

 Separering med olika materialval bör kompletteras med vita heldragna linjer och 

taktilt kännbara material. Separering med plattor för fotgängare och asfalt för cyklister 

är en av de absolut vanligaste och är därför även den tydligaste och tryggaste 

utformningstypen, även om den inte har någon juridisk betydelse utan vita heldragna 

linjer.  

 Separering med kantsten/nivåskillnad har enligt studier mycket god effekt på 

separeringen mellan cyklister och fotgängare, men cyklister riskerar att fastna med 

trampan på kantstenen och har inte heller möjlighet att väja vid hinder. Problem 

kopplat till vinterväghållning och varuleveranser har även belysts, liksom bristerna i 

tillgänglighet för funktionshindrade. Nivåskillnader (den typiska gränsen mellan 

trottoar och körbana) används traditionellt sedan lång tid tillbaka som åtskillnad 

mellan banor. 

 Separering med staket eller pollare; dess tydlighet bedömts som måttlig. Det är en 

tvingande separering och ger därför inte mycket utrymme för cyklister att väja eller 

köra om framförvarande cyklister. Den fasta banbredden kan även medföra svårigheter 

vid vinterväghållning och ställa krav på särskilda fordon. Den är väl synlig även vid 

vinterväglag. Staket och häckar är fysiska åtskillnader mellan banor. 

 Anläggande av cykelbana på gågator, gårdsgator och gångfartsgator är några av de 

svårare platserna att separera då fotgängarna både rör sig längs och tvärs cykelbanan. 

Vid anläggande av cykelbanor på gågator, gårdsgator och gångfartsområden är det 

viktigt att arbeta med möbleringen av gaturummet för att framhäva och tydliggöra 

cykelbanan. Påbudsmärke D7 påbjudna gång- och cykelbanor anger banor som är 

delade genom vägmarkering, skiljeremsa eller liknande i en del för gående och en del 

för cyklande. 

” 

Gula linjer testades i en amerikansk studie (Jordan och Leso, 2000), dvs. att måla gula 

heldragna linjer på GC-banor för att visa gående och cyklister att de ska färdas på högra sidan 

särskilt genom kurvor på platser medskymd sikt. Streckade vita linjer målades dessutom genom 

korsningar av samma anledning; att visa att man ska färdas på högra sidan. Båda hade positiv 

effekt; en minskning från 30 % som färdades på fel sida genom kurvan till 10 %, och en 

minskning från 35 % till 15 % som färdades på fel sida genom korsningen. De flesta former av 

separering ger således positiva effekter på framkomligheten och i det amerikanska exemplet 

teoretiskt även positiva effekter på säkerheten.  

De ovan beskrivna olika sätten att separera gående och cyklister är ett sätt att se på och 

bemöta de olika trafikslagens olika anspråk. Även andra faktorer som trafikantflöde, bredd, 

underlag, banans placering och förekomsten av gående- eller cykelsymboler har inverkan på 

separeringens funktion. 

Gångbanans bredd, oavsett närhet till cyklister eller ej är av intresse i sig. Enligt 

Boverkets föreskrifter ALM 2 (Boverket 2011) bör en gångbana som är jämn i ytan och 

kombineras med ojämna ytor vara minst 0,9 m bred och ha mötesplatser och vändzoner med 

jämna mellanrum. En gångbana bär dock inte vara smalare än 2,0 m för att rullstolsburna ska 

kunna vända, alternativt 1,8 med vändzoner med jämna mellanrum (Sveriges kommuner och 

landsting och Trafikverket. GCM-handbok, 2010). Vid nybyggnation bör bredden vara minst 

2,0 m, och i befintliga områden minst 1,8 m med vändzon.  
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Om utformningen är separerad gång- och cykeltrafik med enkelriktad cykeltrafik bör 

enligt GCM-handboken gångbanan vara minst 1,8 m och cykelytan minst 1,6 m vid lågt 

cykelflöde, och cykelbanan 2,0 m vid högt cykelflöde. Om utformningen är dubbelriktad 

cykeltrafik bör cykelbanan vara minst 2,25 m vid lågt flöde och mint 2,5 m vid högt cykelflöde, 

men utformningen bör göras från fall till fall. Det har dock visats i studier att gångbanebredder 

över 2,2 m ökar andelen som går på rätt yta, vilket är viktigt om aspekten närhet till cyklister 

läggs till, dvs. måttet på gångytan bör vara minst 2,2, m för att stödja både gåendes och 

cyklisters framkomlighet och trygghet. Andelen cyklister på rätt sida ökar också med banans 

totalbredd. De gåendes yta och cyklisternas yta ska dessutom vara åtskiljda med markering och 

ev. markmaterial. Det har även visats att ju högre flöde av fotgängare och cyklister, desto fler är 

det som håller sig på sin sida. 

Cykelbanan bör alltid ligga närmast körbanan, eftersom om gångbanan angränsar till 

körbanan ökar andelen fotgängare som går på fel sida kraftigt. Gångytan gränsar till 

friyta/byggnader, om möjligt utan stort antal entréer. Cykelsymbol på beläggningen har en 

positiv effekt för både fotgängare och cyklisters placering. Däremot verkar vägmärken inte ha 

någon påverkan sommartid, men har en funktion vid vinterväglag. Studierna visar även att ju 

äldre trafikanten är, desto större är chansen att personen går på rätt sida (Jonsson och Hydén, 

2005, Gibrand, Nilsson och Söderström, 2009). 

Ett förslag på utformning för att förstärka separering är rader av gatsten som kompletteras 

med en vit heldragen linje vid dubbelriktad cykelbana på platser med lägre flöden och få 

korsande gående (Gibrand, Nilsson och Söderström, 2009). Gångdelen kan vara belagd med 

plattor och cykeldelen ska vara belagd med asfalt. På cykeldelen kan körriktningarna (om det är 

dubbelriktat) vara separerade med streckad mittlinje och både gång- och cykeldelen är utmärkta 

med vägmarkering ”gång” respektive ”cykel”. Ett annat förslag på utformning för separering i 

intensiv trafikmiljö består separeringen av skiljeremsa av gatsten/ränndal kompletterad med vit 

linje. Även här är gångdelen belagd med plattor, medan cykeldelen är belagd med asfalt. Både 

gång- och cykeldelen bör vara utmärkt med vägmarkering ”gång” respektive ”cykel”.  

Utöver själva utformningen av separeringen är det viktigt med tydlig utformning i 

sträckans början och slut och en medveten strategi för hur mopeder ska hanteras på cykelytan 

(Jonsson och Hydén, 2005). 

Vikten av att uppnå effekten – vilka effekter blir det? 

Det finns i dag inga studier som tar upp interaktionen, eller brist på interaktion mellan gående 

och cyklister som aspekten att förbättra för att stödja det hållbara resandet; att fler färdas till fots 

och därmed minska klimat- eller miljöeffekter från transporter. Icke desto mindre är det av 

intresse att kartlägga vilka studier det finns som tar upp separeringen mellan gående och 

cyklande relation till gåendes nöjdhet att färdas till fots. Den typen av information kan 

åtminstone indirekt beskriva potentialen i att öka gåendes trygghet och nöjdhet i relation till 

närvaro av cyklister. 

Ämnesområdet gåendes och cyklisternas skattning av tillfredsställelse på GC-banor 

specifikt men även allmänt har studerats med metoder för att bestämma termer i ”level of 

service” (LOS). Om man söker på termen ”pedestrian level of service” får man i skrivande 

stund (oktober 2016) 60 stycken förslag på vetenskapliga källor i databasen Scopus som 

behandlar detta ämne. Det kan handla om fotgängares nöjdhet med korsningar med eller utan 

trafiksignaler, genomfartsvägar, svängande fordon i korsningar, trottoarer, ytbeskaffenhet, 

tillgänglighet, nöjdhet med turistorter, blandning med andra trafikslag, korsningspunkter, 

estetik/trafikmiljö, kapacitetsproblem, och ytbehov i relation till komfort för individen. Asadi-

Shekari et al. (2013) har gjort en rejäl sammanställning av olika metoder för att bestämma både 

PLOS, dvs. (pedestrians’) fotgängares nöjdhet, samt BLOS, (bicyclists’) cyklisters nöjdhet. I 

deras sammanställning tas olika aspekter upp, inte bara interaktionen mellan gående och 

cyklister.  

Nedan beskrivs några av de källor som har studerat PLOS (gåendes nöjdhet), i relation till 

närvaro av cyklister. Jensen (2007) visade i en dansk studie och Botma (1995) i en nederländsk 

studie att gående och cyklister själva skattade förekomsten av ytor för gående respektive 



12 

 

cyklister som viktigast för att ta sig fram samt att dessa ytor ska vara tillräckligt breda. Andra 

variabler som volym av och hastighet för motortrafiken, samt förekomst av parkerade fordon 

skattades som mindre viktigt för de gåendes och cyklisternas skattning av tillfredsställelse. 

Landis et al. (2001) beskriver att om det finns trottoar eller fotgängaryta samt dess bredd, samt 

bredden på buffertytan mellan gåendeytan och cykelfälten är viktiga (underförstått att gående 

och cyklister är separerade), och att det finns buffertområden allmänt.  I en kinesisk studie 

(Kang och Fricker, 2016) visades att fotgängare är mer toleranta mot cyklister på trottoarer om 

(a) trottoaren är bred, (b) cykelhastigheter kontrolleras och är låg, och (c) den intilliggande 

vägbanan är klart olämplig för att cykla på. Alla tre påståenden är rimliga, men de kan tyda på 

inkompatibla åtgärder och går heller inte direkt att överföra till svensk kontext. Betydelsen av 

att fotgängarnas ytor är breda är dock visad i studien, om än i annan kontext. Studien visade 

även att träd och planteringar var också aspekter som negativt påverkade de gåendes nöjdhet 

gällande tillgänglig yta att färdas på. Muraleetharan, et al. (2005). visade att faktorn "svängande 

fordon” hade större negativ påverkan på fotgängares LOS än andra faktorer i en japansk studie. 

Dessutom var faktorerna ”fördröjning av signaler” och ”interaktion fotgängare-cyklist” också 

viktiga vid fastställandet av fotgängares LOS vid korsningar, men svängande fordon hade 

skattats som viktigast. 

Baserat på dessa internationella studier kan det sägas att interaktionen med cyklister är en 

av de viktigaste faktorerna som påverkar gåendes nöjdhet som trafikant, men studierna säger 

inget om hur stor vinsten är, dvs. hur mycket mer gåendet skulle öka, om de gåendes nöjdhet 

förbättrades i relation till närvaro av cyklister.  Därmed går det ej heller att beskriva vilka 

vinster det skulle bli avseende miljöeffekter, om gåendes nöjdhet ökade. 

Gåendes nöjdhet som trafikant bedöms därför som viktig i fortsatta studier, och särskilt 

relationen till andra oskyddade trafikanter, och hur denna nöjdhet påverkar det aktiva valet att 

faktiskt fördas till fots oftare och mera. Först då, när nöjdhetens betydelse för färdmedelsvalet 

och överföring av motoriserad transport till gåendet är beskrivet, går det att koppla detta till 

miljöeffekter. 
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5. Koldioxideffekter av satsningar på gångtrafik  

Att studera sambandet mellan åtgärder för fotgängare och transportsektorns 

koldioxidutsläpp 

Sambandet mellan andelen gångresor och förbrukningen av koldioxid inom transportsystemet 

för ett visst geografiskt område är ett komplext område att studera. Det finns dock många steg 

på vägen mellan en (mer eller mindre) fotgängarspecifik åtgärd och eventuella effekter på 

transportsektorns koldioxidutsläpp. Det är mycket begärt av en enskild studie att fånga alla 

dessa steg; denna rapport redovisar därför några olika typer av studier som var och en fokuserar 

på någon del i denna process.3  

Det är här på sin plats att översiktligt diskutera vilka sorters studier som finns inom fältet 

och vilka förtjänster och brister dessa har. Denna diskussion ämnar på ett övergripande sätt 

tydliggöra vilka krav som skulle ställas på en kvalificerad studie som ämnar ringa in en effekt 

på både koldioxidutsläpp och andelen/mängden gående. Diskussionen utgör också en ram för 

vilka studier som presenteras i litteraturstudien. Det är framför allt tre typer av utmaningar man 

ställs inför: Kraven på studiens design, tillgången till relevant data och hur man ska avgränsa 

åtgärder och deras effekter i tid och rum. 

Design av studier och tillgång till relevant data 

Forskningsresultat bör i regel alltid tolkas med försiktighet till följd av osäkerheter i teori, 

metod och datamaterial. Dock finns det – till exempel inom transportforskning – sätt att öka 

studiers förklaringsgrad, trovärdighet och validitet. Många studier strävar efter att vederlägga 

samband där man antar att kausalitet föreligger, dvs. att A leder till B. Mokhtarian & Cao 

(2008) redovisar en lista med vedertagna kriterier som bör vara uppfyllda för att kunna påvisa 

ett kausalt samband mellan två variabler – i detta fall bebyggd miljö och färdmedelsval, men 

kriterierna gäller även andra typer av studier som ämnar visa på kausalitet. De fyra kriterierna 

är: 

1. Att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan variablerna;  

2. En teori eller förklaring om varför en viss åtgärd torde ge en viss effekt; 

3. Att sambandet mellan variablerna inte främst beror på ytterligare en (okänd) variabel; 

4. Att orsaken/åtgärden temporalt infaller före effekten. 

 

Inom transportforskning uppfylls ofta kriterierna (1) och (2); man lyckas påvisa en korrelation 

mellan två eller flera variabler och har en intuitiv teoretisk uppfattning om att det ena orsakar 

det andra. Dock saknas ofta tillgång till longitudinell data och/eller subjektiva variabler, varför 

kriterierna (3) och (4) sällan uppfylls. Det ska sägas att dessa kriterier ställer stora krav på 

designen av studier och insamlingen av data. Inom planering och policy är man dock ofta 

hänvisad till forskning som ”endast” lyckats påvisa korrelation. Metoden är då ofta jämförelser 

som sker vid samma tidpunkt (tvärsnittsstudier); mer sällan vid olika tidpunkter (longitudinella 

studier eller upprepade tvärsnittsstudier). En principiell uppdelning mellan sådana jämförelser 

kan ställas upp som följer: 

1. Resandet mellan två eller flera städer/regioner/bostadsområden (till exempel mellan ett 

innerstadsområde och en förort) 

2. Resandet för två representativa urval i samma geografiska område över tid (till exempel 

på varandra följande resvaneundersökningar) 

3. Resandet för samma grupp av individer över tid (till exempel före och efter en flytt till 

samma bostadsområde) 

                                                      
3 Som en illustrerande jämförelse torde det behöva fångas färre steg när det handlar om hälsoeffekter av 

satsningar på gångtrafik. 
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Det ska dock sägas att många åtgärder tänkta att gagna gångtrafik är på en sådan mikro-

nivå att det är mer meningsfullt att jämföra flöden snarare än resvaneundersökningar (och annan 

typ av individdata). Dock föreligger även här delvis samma typ av problematik; det saknas ofta 

uppgifter om flödet av fotgängare innan en åtgärd genomförs, varför det blir svårt att härleda ett 

framtida flöde som varandes en effekt av en åtgärd. Flödesmätningar av fotgängare (i de fall det 

förekommer) ger heller ingen substantiell information om graden av överflyttning. Däremot kan 

flödesdata fungera som ett komplement till data som beskriver resandet i större geografiska 

enheter (se Niska et al., 2010 för en genomgång av metoder för att mäta och räkna gångtrafik). 

Graden av substitution mellan motoriserad trafik och gång 

Fotgängare har sällan varit överst på dagordningen när det handlar om att estimera potentialen 

för överflyttning av bil till andra färdsätt. Denna exkludering förklaras delvis av att potentialen 

att ersätta bilresor med gång är liten, relativt den för andra färdmedel. Ett problem är dock att 

man ofta (utifrån RVU-data) mäter potential som ”andelen bilresor under ett visst avstånd”, till 

exempel 5 km. Denna mätmetod ger (givetvis) en liten potential för gående, men bortser från att 

resvanor kan förändras under långa tidsperioder där exempelvis markanvändning och 

livsfasförändringar hinner spela in; inte heller tar mätmetoden hänsyn till att en vardaglig bilresa 

kan ersättas av en intermodal reskedja i vilken gående kan utgöra en viktig länk. 

Piatkowski et al. (2014) diskuterar ett antal faktorer att ta i beaktande när man undersöker 

överflyttning av bilresor till gång (och cykel), så som typen av resa, tidsaspekten och individers 

vardagliga aktivitetsmönster. Som exempel är det föga rimligt att en 7 km bilresa till arbetet 

ersätts av en lika lång gångresa med samma start- och målpunkt; däremot kan en individ flytta 

närmare arbetsplatsen delvis i syfte att kunna företa resan till fots. Därmed bör en effekt förstås 

relativt brett, både vad gäller tid och rum. I ljuset av detta är mått som ”alla resor under 3 km” 

ett relativt trubbigt sätt att mäta potentialen för att ersätta bilresor med gång.  

Vidare hävdar Piatkowski et al. att många studier implicit antar att det råder ett ”1 till 1”-

förhållande mellan gång- och cykelresor och de resor som ej utförs med bil. Detta antagande 

kan överskatta så väl som underskatta potentialen för överflyttning. En överflyttning kan 

exempelvis sammanfalla med ett förändrat aktivitetsmönster där en bilresa transformeras till 

flera gångresor. En kort gångresa kan därför ha ersatt en tidigare längre bilresa, vilket ger en ny 

bild av vad potential för överflyttning innebär. Brand et al. (2014) konstaterar att tidigare 

forskning som påvisat ett ökat gående (eller cyklande) till följd av en åtgärd inte lyckats utröna 

huruvida detta utgörs av nya resor, tidigare bilresor eller endast förändrade vägval. Att 

kvantitativt estimera en nutida eller framtida potential4 för gående ligger utanför denna studies 

syfte, men de åtgärder som diskuteras i denna rapport bör ses i ljuset av denna problematik. 

Sammanfattningsvis finns det flera faktorer som försvårar studier av effekter med flera 

inneboende faktorer, med påverkan över tid. 

Tidigare forskning om sambandet 

Studier som lyckats relatera en förändrad nivå av gående till en minskad klimatpåverkan torde 

vara (mycket) ovanliga. Det som står till buds är att använda sig av proxy-variabler tänkta att 

approximera exempelvis koldioxidutsläpp respektive färdmedelsandelen för gående.  

Krasst uttryckt finns det huvudsakligen två typer av studier som är av intresse i detta 

sammanhang. Den ena typen är de som undersöker faktorer som påverkar ”mängden bilresor” 

som till exempel antalet körda kilometer med bil VMT (vehicle miles travelled); den andra är 

sådana där den beroende variabeln istället är mängden gångresor (som ofta mäts som antal eller 

andelar). Även om dessa variabler kan härstamma ur samma typ av datamaterial bör man ej 

                                                      
4 I Trafikverkets rapport 2016:043 (Trafikverket 2016c) anges potentialen för minskning av 

biltrafikarbetet för ett antal faktorer. De som har mest bäring på gångtrafik är: ”förtätning genom 

lokalisering inom befintliga tätortsytor” 4 %, ”lokalisering centralt och vid lokalt centrum” 1 %, 

”lokalisering kollektivtrafiknära” 1 %, ”ökad funktionsblandning” 1 %, ”utformning utifrån gående och 

cyklister” 3 % 
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jämföra resultat från dessa två typer av studier rakt av, däremot kan de samfällt ge en bild av 

olika åtgärders effektivitet. Denna uppdelning korresponderar delvis med den Trafikverket 

använder (2016c). Forskningsöversikten nedan delas in efter dessa två typer av studier, dvs. dels 

sådana som undersöker olika åtgärders effekt på andelen bilresor och/eller deras längd, dels 

sådana som intresserar sig för effekten på antalet eller andelen gångresor – och särskilt sådana 

som gjorts i Sverige eller ett annat jämförbart land. Denna indelning illustrerar också hur 

kontrasterande typer av studier ger olika svar på frågan om hur åtgärder för gångtrafik påverkar 

koldioxidutsläpp i transportsektorn. 

Vidare finns studier som undersöker intuitivt viktiga faktorer för valet att gå och 

upplevelsen därav, så som trafiksäkerhet och trygghet. Dessa studier kan dock sällan vederlägga 

hur dessa faktorer relaterar till färdmedelsvalet (se Lindelöw, 2009; Schepers et al., 2014; 

Noland, 1995) – och kan heller inte kausalt härleda en faktisk eller uppfattad trafiksäkerhet till 

valet att gå. Eftersom trafiksäkerhet i regel studeras på korsnings- eller annan mikronivå ges ej 

adekvat information om individers bevekelsegrunder tidigare under resan. Särskilt svårt är det 

att vederlägga rådande orsakssamband mellan trafiksäkerheten för fotgängare (inom ett givet 

system/område) och dess effekt på färdmedelsval och ytterst koldioxidutsläpp. Det omvända 

sambandet, hur färdmedelsval (rättare sagt flöden) påverkar trafiksäkerheten, har undersökt i 

högre grad – exempelvis nyligen i form av TØI:s studie (Fyhri et al., 2016) om ”Safety in 

numbers” i Danmark, Norge och Sverige.5 

Åtgärders effekt på VMT eller andelen bilresor 

Ett stort antal studier studerar sambandet mellan den beroende variabeln VMT och ett antal 

oberoende variabler. Dessa kan – förutom socio-ekonomiska faktorer – representera 

ekonomiska faktorer, den bebyggda miljöns beskaffenhet eller andra faktorer i trafiksystemet. 

Utifrån VMT kan man härleda en förändring i energianvändning eller utsläpp av klimatgaser så 

som koldioxid. Brand et al. (2014), exempelvis, estimerade koldioxidutsläpp utifrån 

respondenters angivna reslängder och typ av fordon och bränsle. Det är rimligt att anta ett 

minskat bilkörande kommer att påverka resandet med andra färdmedel. De flesta av dessa 

studier saknar dock uppgifter om vad minskningen av VMT substitueras till. Det går exempelvis 

ej att precist identifiera hur andelen gående påverkas när VMT minskar eller ökar. 

För att avgränsa litteraturstudien fokuseras denna rapport kring faktorer som bedöms ha 

en koppling till gående. I detta sammanhang utgör Salon et al. (2012) och Ewing & Cervero 

(2010) båda större forskningsöversikter av hur (framför allt lokala) planeringsinitiativ inverkar 

på VMT. Salon et al. tittade på studier om både fysiska och beteendepåverkande åtgärder, samt 

åtgärder riktade särskilt till gående respektive kollektivtrafik – medan Ewing & Cervero (2010) 

inkluderade endast fysiska faktorer. Även om man till stor del sammanställt amerikanska studier 

ger det ändå en fingervisning om att ett antal verktyg som kommuner och regioner har till 

förfogande har en effekt (i bemärkelsen korrelation) och att man översiktligt kan jämföra vilka 

av dessa som ger störst utslag.  

Båda studierna har beräknat elasticiteter för ett antal faktorers effekt på VMT. Elasticitet 

uttrycker hur mycket en beroende variabel (t.ex. VMT) förändras när en oberoende variabel 

(t.ex. täthet) förändras en enhet. Det är alltså i sig enhetslöst och används ofta för att jämföra 

effekter av olika faktorer. Salon et al. redovisar elasticiteter som generellt ligger i intervallet       

-0,20 < e < -0,05. Ewing & Cervero inkluderade de faktorer som brukar gå under namnet ”the 

5 D:s”6 där täthet, funktionsblandning, design, tillgänglighet och avstånd till kollektivtrafik 

ingår. Proxyvariablerna för dessa har elasticiteter som generellt ligger i intervallet                        

-0,20 < e < -0,05 där tillgängligheten till destinationer uppvisar den största effekten. Det är värt 

att notera att Salon et al. redovisar effektstorleken för enskilda studier medan Ewing & Cervero 

utgör en metastudie där varje effektstorlek bygger på ett antal studier. Tabell 2 redovisar de 

                                                      
5 I detta sammanhang kan också nämnas att det tagits fram en rapport (Jonsson et al., 2011) som 

undersöker effektsamband vad gäller fotgängares (och cyklisters) trafiksäkerhet. 
6 The ”5 D:s” betecknar faktorerna density, diversity, design, destination accessibility och distance to 

transit. 
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båda studiernas sammanställda elasticiteter.7 De inkluderade resultaten från i Salon et al. anges 

som ett intervall. Detta ska tolkas som att en fördubbling av exempelvis boendetätheten medför 

en minskning av mängden VMT med 7-19 % enligt Salon et.al. (2012). Elasticiteterna i Tabell 2 

kan inte automatiskt översättas till svenska förhållanden men ger ändå en indikation om att 

enskilda åtgärder har en effekt på bilanvändning (se vidare diskussion i Brundell-Freij & 

Ericsson, 2013).  

 
Tabell 2: Elasticiteter för ett antal faktorers effekt på VMT (vehicle miles travelled) enligt Salon et al. 

(2012) och Ewing & Cervero (2010). 

Stadsplanering Salon et al. Ewing & Cervero 

Boendetäthet -0,19 ≤ e ≤ -0,07 -0,04 

Funktionsblandning -0,10 ≤ e ≤ -0,02 -0,09 

Regional tillgänglighet -0,25 ≤ e ≤ -0,05 - 

Ratio mellan jobb och bostäder -0,33 ≤ e ≤ -0,06 -0,02 

Gatunätets konnektivitet -0,59 ≤ e ≤ 0,46 -0,12 

Kollektivtrafik     

Avstånd till kollektivtrafik -0,08 ≤ e ≤ -0,01 -0,05 

Gång och cykel     

Åtgärder för fotgängare -0,19 ≤ e ≤ 0,00 
 

Åtgärder för cyklister - 
 

Information och MM-åtgärder     

Arbetsplatsbaserade MM-åtgärder -0,06 ≤ e ≤ -0,01 
 

Distansarbete -0,90 ≤ e ≤ -0,48 
 

Frivillig beteendeförändring -0,12 ≤ e ≤ -0,05 
 

 

 

 

Åtgärders effekt på gående 

Inom denna kategori finns ett antal olika åtgärder, så som utformning på gatunivå, 

hastighetsreducering och trygghetsskapande åtgärder. Många av dessa knyts dock sällan till den 

eventuella effekten på färdmedelsvalet (jfr. Chatman, 2008); snarare impliceras ofta att åtgärder 

i slutändan ofta kan påverka benägenheten att gå. 

Forskning och planering i syfte att främja gående har på senare år sorterats in under 

paraplybegreppet walkability. Detta begrepp kan sägas innefatta många olika typer av åtgärder 

tänkta att påverka benägenheten att gå (se Adkins et al., 2012; Southworth, 2005), men har 

kommit att innebära ett fokus på design och utformning av lokala miljöer. Det stora flertalet 

(ofta amerikanska) studier jämför bostadsområden med essentiellt olika design och gatustruktur 

(se Boarnet, 2011 för en utmärkt introduktion). Dessa kvaliteter operationaliseras ofta som 

variabler så som täthet, korsningstäthet och antalet bostäder i förhållande till dito arbetsplatser. 

En överväldigande mängd studier har nu visat på en korrelation mellan färdmedelsfördelning 

och ett antal proxyvariabler tänkta att beskriva lokal utformning och design.  

Litman (2010) för fram att förbättringar för gång och cykel generellt substitueras från 

biltrafik inom intervallet 20-50 %. Detta breda intervall illustrerar hur stora osäkerheter det 

finns gällande potentialen för överflyttning och vad som inkluderas i åtgärder för gång (och 

cykel). Dessutom mäts ”gående” på ett antal olika sätt, som exempelvis restid, avstånd, antalet 

del-/resor eller med olika dummy-variabler. 

Några studier (t.ex. Christiansen et al., 2014; Aditjandra et al., 2013; Sundquist et al., 

2011; van Dyck et al., 2010) har på senare år har konfirmerat dessa samband i en europeisk 

kontext. Dock finns det omständigheter man bör ha i åtanke när man överför forskningsdesign 

eller -rön från amerikanska studier:  

 

                                                      
7 Vissa mindre relevanta faktorer har exkluderats ur Tabell 2. 
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 Gående är relativt vanligt i europeiska städer relativt amerikanska; många amerikanska 

studier jämför områden med (väldigt) hög andel bilresor samt (väldigt) låg andel 

gående. 

 Europeiska städer har en kompaktare urban struktur, vilket – oaktat lokala områdens 

utformning – resulterar i kortare avstånd och därmed högre andel gående (och 

cyklande). 

 Skillnaderna mellan områden är sällan extrema i europeiska städer; det finns oftast 

någon slags infrastruktur för gångtrafik, så som trottoarer, gångvägar, övergångsställen 

och lugna trafikrum. 
 

Denna rapport presenterar några av dessa studier – antingen för att de är särskilt väl 

genomförda eller för att de relativt enkelt kan översättas till svenska förhållanden. I studien av 

Ewing & Cervero (2010) beräknades även elasticiteter för olika faktorers effekt på mängden 

gångresor (se Tabell 3). Proxyvariablerna för dessa har elasticiteter upp till 0,39, men ligger 

generellt i intervallet 0,05 ≤ e ≤ 0,20. Detta ska tolkas som att en fördubbling av exempelvis 

boendetätheten medför en ökning av mängden gående med 7 % enligt Ewing & Cervero (2010). 

Dessa intervall kan som sagt inte automatiskt översättas till svenska förhållanden men ger ändå 

en indikation om att enskilda åtgärder torde ha en liten, men ändå signifikant, effekt på 

mängden gångresor. Värt att notera är att täthet (både av invånare och arbetsplatser) var den 

variabel som hade svagast korrelation med de beroende variablerna.  

 
Tabell 3: Olika faktorers effekt på mängden gående enligt Ewing & Cervero (2010), uttryckt som 

elasticiteter. 

 

Täthet Elasticitet 

Boendetäthet 0,07 

Arbetsplatstäthet 0,04 

Funktionsblandning   

Funktionsblandning 0,15 

Ratio mellan ant. jobb och bostäder 0,19 

Avstånd till affär 0,25 

Design   

Korsningstäthet 0,39 

Andel 4-vägskorsningar -0,06 

Tillgänglighet till destination   

Arbetsplatser inom en engelsk mil 0,15 

Avstånd till hållplats   

Avstånd till närmsta hållplats 0,15 

   

Över huvud taget har den amerikanska tolkningen av walkability fått kritik för att inte 

vara applicerbar i västeuropeiska urbana miljöer och för att delvis ignorera betydelsen av ett 

antal faktorer. Petter Næss har gjort ett antal studier som syftar till att utröna vad walkability 

(och andra sätt att relatera den bebyggda miljön till resvanor) innebär i ett nordeuropeiskt 

sammanhang. I en större forskningsöversikt (Næss, 2012) går han igenom ett antal aspekter som 

understryker att amerikanska studier bör tolkas med försiktighet. Han pekar särskilt på att 

många studier ej väger in olika områdens avstånd till centrum, med den underliggande idén att 

avståndet till centrum/CBD (kraftigt) minskar betydelsen av ett områdes lokala utformning för 

valet att gå. I samma anda påtalar Ewing & Cervero (2010) att ett centralt placerat område, 

oavsett utformning, kommer att generera mindre biltrafik än ett perifert placerat område med 

(väldigt) hög fotgängarvänlighet.   

Naess (2012) diskuterar vidare det faktum att de flesta artiklar presenterar resultat från 

tvärsnittsstudier – och vilka problem detta medför. Dock finns det ett antal tvärsnittsstudier som 

för svenskt vidkommande är intressanta. Sundquist et al. (2011) jämförde fotgängarvänligheten 
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i ett antal områden (32 st) i Stockholm. Man visade på att variablerna täthet, konnektivitet och 

funktionsblandning inverkade på individers tidsanvändning för gående och cyklande. Dock 

verkar inte Sundquist et al. ha kontrollerat för avstånd till centrum eller tillgänglighet med 

kollektivtrafik. I Pia Westfords avhandling (Westford, 2010) jämfördes barns resande mellan 

områden med olika utformning. Westford fann att områdenas gatustruktur och design 

signifikant kunde relateras till sannolikheten för barn att själva gå eller cykla till skolan. En 

studie av Naess (2011) i Köpenhamns storstadsområde kunde å andra sidan inte påvisa en effekt 

av det lokala gatunätet på VMT när man kontrollerade för avståndet till närmsta lokala centrum. 

Longitudinella studier är i detta sammanhang ovanligare. Utvärderingen av en gång- och 

cykelsatsning i tre brittiska städer (Brand et al., 2014; Goodman et al., 2013) utgör ur svensk 

synvinkel dock ett intressant exempel, även om exempelvis bilägandet och resvanorna skiljer 

sig från en genomsnittlig svensk stad. Studien utvärderade tre brittiska kommuners satsningar på 

gång- och cykelinfrastruktur, i form av en enkätomgång (N = 1850) innan åtgärderna 

genomfördes och två dito i efterhand. Resultatet visade att även om syftet var att överföra 

nyttoresor till gång och cykel var det främst rekreationsresorna som ökade till följd av 

åtgärderna (Goodman et al., 2013); inte heller kunde en signifikant påverkan på 

koldioxidutsläpp påvisas (Brand et al., 2014). Författarna diskuterar att denna icke-effekt kan 

bero på de som bodde i anslutning till området för åtgärden främst ändrade sin färdväg, och inte 

sitt färdmedelsval, och att detta kan bero på att åtgärden inte innebar en större övergripande 

påverkan på trafiknätet. Många av de som gick eller cyklade innan var också de som vidhöll sitt 

färdmedelsval, även om ruttvalet i vissa fall ändrades. Åtgärden gjorde inte heller att andelen 

som tidigare var gång- och cykeltrafikanter ökade sin andel av den totala mängden gående och 

cyklande. Denna studie har inneboende brister men utgör en av få satsningar på gångtrafik som 

följts upp ordentligt med en longitudinell studie.  

I en annan brittisk studie (Aditjandra et al., 2015) kartlades resvanorna hos en population 

som precis hade flyttat till sitt bostadsområde. Författarna kallar sin metodik kvasi-longitudinell, 

dvs. man frågade respondenterna om deras resvanor efter flytten jämfört med innan. 

Bostadsområdenas egenskaper och attityden till olika färdmedel mättes genom att fråga om 

respondenternas uppfattning gällande dessa områden. Resultaten av studien visar på hur resande 

med bil, kollektivtrafik och till fots är länkade, i bemärkelsen att tillgängligheten till 

livsmedelsaffärer kan minska behovet av att äga en bil, vilket i sin tur kan öka resandet med 

kollektivtrafik. Vidare tar denna studie upp en aspekt som ofta saknas i denna typ av studier; att 

de flesta bostadsområden man undersökte låg långt från större arbetsplatser och lokala centra, 

vilket gjorde gående till ett närmast orimligt alternativ för dessa resor. 

Heinen & Ogilvie (2016) genomförde en kvasi-longitudinell studie med 450 respondenter 

med avsikten att mäta effekten av ett bussprioriterat stråk i den brittiska staden Cambridge. Den 

uppföljande enkäten gav vid handen att de individer som hade ett mer varierat färdmedelsval 

under den 7-dagarsperiod som studien gjordes var mer benägna att öka sitt resande med gång 

eller cykel. En svensk longitudinell studie (Hallgrimsdottir et al., 2015) följde personer 65 och 

äldre i två bostadsområden i Kristianstad med hjälp av återkommande enkätstudier. I ett av 

områdena genomfördes ett antal åtgärder i den fysiska miljön i syfte att öka tillgängligheten 

medan det andra området ej förändrades och användes därför som kontrollgrupp. Det framkom 

att individerna i det förändrade området bibehöll sitt gående i högre grad. Författarna betonar 

dock att denna effekt inte automatiskt kan härröras till åtgärderna. 

Så kallad space syntax-metodik har blivit ett relativt vanligt sätt analysera stadsstrukturer 

och bostadsområden ur ett fotgängarperspektiv (t.ex. Koohsari et al., 2016; Ståhle et al., 2005). 

Metodiken har ett delvis annorlunda angreppssätt på bebyggd miljö än andra walkability-studier 

men fokuserar även den på konnektivitet, även om det mäts på ett mer sofistikerat sätt och med 

en mer teoretisk grund. Även inom detta fält är antalet longitudinella studier litet (t.ex. Sarkar et 

al., 2013). 

På senare år har det kommit fler och fler studier som inkluderar individers subjektiva 

uppfattning om den bebyggda miljön och sina resvanor (t.ex. Bauman & Owen 2009; Scheiner 

& Holz-Rau, 2007; Lindelöw et al., 2014). Många av dessa studier fokuserar på individers 

preferenser för val av bostad, så kallad själv-selektion (Bohte et al., 2009). Att inkludera data 

om individers preferenser för exempelvis val av boende är ett sätt att simulera den situation som 
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förelåg innan en fysisk förändring eller en flytt. En av poängerna med att inkludera variabler 

som mäter individers preferenser är att dessa antas förstärka eller försvaga effekten av den 

bebyggda miljön på resandet (Bohte et al., 2009), och att individers preferenser avspeglas i form 

av deras efterfrågan vad gäller specifika åtgärder (Chatman, 2014). Naess (2009) hävdar att det 

faktum att man söker sig till vissa typer av områden visar att den bebyggda miljöns beskaffenhet 

har betydelse, snarare än att fenomenet själv-selektion skulle ifrågasätta betydelsen av ”god” 

stadsplanering. Chatman (2014) menar att man metodologiskt också måste väga in att individer 

har olika preferenser och därmed att exempelvis ett nytt område inom en stad kan ha olika effekt 

på individers resvanor, dvs. att åtgärder främst påverkar de som har en stark preferens för det 

färdmedel åtgärden ska gynna. I ett faktiskt utbyggnadsprojekt kan detta betyda att de som 

aktivt flyttar dit är mer benägna att gå eller cykla till följd av förändringarna än de som redan 

bor där. 

Många av studierna som inkluderar information om själv-selektion har bedrivits i USA. I 

David Lindelöws avhandling (2016) jämförs i en enkätstudie dock resvanor i tre 

bostadsområden i västra Malmö med fokus på preferenser gällande gående. Lindelöws resultat 

indikerar att individers preferenser (för att bo i ett område gynnsamt för fotgängare) kan bli 

olika tillfredsställda i olika bostadsområden; ett fotgängarvänligt område gynnar därmed mest 

de människor som har ett intresse av att gå och också värderar fotgängarvänlighet som 

betydelsefullt för deras val av bostad. Effekten av en åtgärd på områdesnivå kan därmed variera 

med hänsyn till preferenser. Dock är även detta endast en tvärsnittsstudie, varför 

respondenternas verkliga resvanor innan flytt ej var kända. 
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6. Vad säger sakkunniga om planering för gående? 

Övergripanade analys av intervjumaterialet 

För att få en tydligare bild av vilka ämnen som de intervjuade resonerar kring gjordes en 

innehållsanalys av materialet. Denna avser inte vara heltäckande, men ger ändå en översikt av 

vilka teman som togs upp – utöver de som intervjuguiden direkt berörde. Materialet kodades 

och utifrån dessa koder identifierades övergripande teman som skulle fånga in så många koder 

som möjligt. Slutsatserna av intervjustudien jämförs sedan med vad som kom fram i 

litteraturstudien, bland annat i syfte att identifiera behov för framtida kunskapsuppbyggnad.  

De personer som deltog i intervjustudien (12 st.) företrädde olika aktörer från offentlig så 

väl som privat verksamhet, från större delen av landet. Många av dem arbetar relativt mycket 

med fotgängarfrågor till vardags och är engagerade i detta ämne; deras utsagor om gåendets 

betydelse för staden och/eller klimatomställningen är nog därför inte representativa för hela 

gruppen ”trafikplanerare”. Deras utsagor ger dock en god beskrivning av vad kunniga inom 

ämnet anser vara viktigt på temat att satsa på transportslaget gång och minskad klimatpåverkan. 

De som intervjuats arbetar idag med frågor som mer eller mindre berör gångtrafik – antingen i 

praktisk planering eller på strategisk/forskningsmässig nivå. De ger samtliga en bild av att 

gångtrafik på det hela taget fått större uppmärksamhet senaste åren. Fotgängare beskrivs som en 

omistlig del av staden och transportsystemet, som ändå inte tagits tillräckligt på allvar. De 

senaste årens uppmärksamhet och debatt, om ämnen så som urbanisering och hållbarhet, 

bedöms öka gångtrafikens betydelse framgent, särskilt med den positiva kopplingen mellan 

gåendet och människors hälsa.  

Gåendet och miljöeffekter 

På frågan om hur man ska bättre koppla gåendet och positiva klimateffekter tas gåendets 

koppling till kollektivtrafiken tas upp, och att göra det lättare att använda kollektivtrafik för 

resandet stödjer därmed även gåendet. Det beskrivs även att det är svårt att överföra bilresor till 

gångresor, särskilt på långa sträckor är bil konkurrenskraftigt. Överföringspotentialen från bil 

till gång anses vara litet, i alla fall i rådande stadsstruktur. De finns även de respondenter som 

jobbat med att jämka mellan och undvika konflikter mellan hållbara fördsätt. Ett exempel är 

hastighetssäkring av gata med upphöjningar och annat för att gynna gång och cykel; vilket lett 

till försämring för kollektivtrafiken. 

Att studera och beskriva positiva klimateffekter av att satsa på gåendet bedöms trots det 

vara mycket viktigt av respondenter, men det sociala, och särskilt individers hälsa, och 

ekonomiska perspektivet är också viktigt för att strategiskt satsa på gåendet enligt ett antal 

respondenter. Mätningar av den lokala luftkvaliteten är ett aktuellt och tydligt exempel på 

faktiska klimateffekter som kan mätas, och därmed ge mätbara effekter i satsningar på 

transportslaget gång i den lokala stadsnära skalan. Att beakta gåendes ytanspråk och bredder 

bättre anses även göra positiv skillnad för gåendet, och ge positiva klimateffekter. 

Gångbanornas kapacitet måste vara tillräcklig och de måste få ta plats, inte bara få det utrymme 

”som blir över” då bilar och cyklar fått sitt. 

Samtidigt anför många att det ännu saknas kunskap, metoder och verktyg för gångtrafik 

inom många områden. En sådan brist bedöms vara just beräkningsmetoder för att skatta effekter 

av enskilda satsningar på färdmedelsval eller koldioxidutsläpp, i den mån sådana effekter finns. 

Det beskrivs även kunna vara farligt att säga att studier inte finns gällande planering för 

gåendet; gående kan därmed bli exkluderat från planeringen. Kunskapen inom olika planerande 

organisationer är också viktig. Brist på kunskap eller ”fel” kunskap, dvs. inte tillräckligt djup 

kunskap, beskrivs vara farligt då gående därmed kan bli exkluderat från planeringen. 

Sammantaget uppfattar respondenterna att det är svårt att skatta effekter av satsningar på gående 

och/eller att det saknas lämpliga verktyg och tillräckliga underlag för beräkningar. Det finns en 
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samstämmighet om att det många gånger saknas data om gångtrafik, särskilt vad gäller flöden 

och resvanor – eller att tillgänglig data inte används på rätt sätt. 

Det anses viktigt att lyfta fram och förstå och erkänna gåendet som ett transportslag. Att 

gå måste vara det mest miljövänliga färdmedlet. Sällan beräknas barriäreffekter som fotgängare 

utsätts för medan det anses viktigt med fordonstrafiken. Det anses även märkligt att räkna med 

samhällsekonomiska kalkyler generellt och då även för gående. Modellen bygger på att 

tidsvinsten används till något produktivt och samhällsnyttigt för att fungera. Och att slå samman 

olika människors ”vinster” anses också konstigt.  

De flesta respondenter bedömer att gångtrafik har en viktig roll att spela i 

transportsektorns klimatomställning, men därmed inte sagt att de menar att gångtrafik spelar en 

stor roll. Många av de skäl som framförs handlar snarare om varför gående är viktigt inom 

stads- och trafikplanering på ett generellt plan. Detta kan tolkas som att man bedömer att 

gångtrafik kan spela en viktig roll samtidigt som potentialen för överflyttning av enskilda 

bilresor är relativt liten. Några av respondenterna hänvisar till gångresors begränsade möjlighet 

att ersätta bilresor (som ofta är 3-5 km eller längre).  

Det verkar finnas en allmän uppfattning bland de intervjuade om att satsningar på 

gångtrafik påverkar transportsektorns koldioxidutsläpp. När det gäller åtgärder är man överens 

om att många åtgärders kan påverka valet eller möjligheten att färdas till fots, men det verkar 

saknas insikt i samhället om den komplexitet som detta antagna samband inrymmer. Många 

påtalar att det är svårt att påvisa en åtgärds effekt eller effektivitet, även om det finns en utbredd 

konsensus om att den ”fungerar”. Många föreslår att resvaneundersökningar kan användas för 

att utvärdera satsningar på gång. Dock är det inte helt tydligt hur en sådan utvärdering skulle se 

ut, annat än för att utröna trender för hela kommuner eller andra områden. Vissa nämner 

behovet av före- och efterstudier. Mobildata nämns som ett bra alternativt sätt att samla in data 

om gångtrafik. Det föreslås också att buller eller luftkvalitet kan användas för att skatta 

överflyttningseffekter av åtgärder. 

Satsningar att göra på gång 

Gångnät och tätortsstruktur 

Vikten av ett sammanhängande gångnät, och minskning av antalet barriärer för gående 

genom att särskilt eliminera barriärer i huvudnät för gående anses viktigt av många. Huvudnätet 

ska även vara attraktivt och tryggt. Man beskriver resonemang som att det tummas aldrig på 

utrymmesmått för fordon men det sker för fotgängare. I stadstrafik är det viktigare med 

finmaskiga nät än med speciella gångbanor, man behöver komma fram till målpunkterna, gena 

vägar. Möjligt med flera olika vägval – möjlighet att välja andra vägar om det är mörkt och 

känns otryggt. Ett ”nattnät” kan vara en säkrare/tryggare alternativ trots att det kan innebära en 

omväg. Sänkt hastighet för fordon, mindre utrymme för fordon. Gör miljön mer attraktiv med 

grönska, träd mm. Gör sträckorna trevliga med plats för vila (bänkar), där barn kan leka, en 

lockande miljö, inte monotona. Vill man locka till gående måste miljön också vara lockande, är 

en typ av kommentar som återkommer. 

Bebyggelsestrukturen beskrivs som viktig; t.ex. tillämpas en stationsnärhetsprincip om att 

bygga nära spårstationer; förtätning runt station/bra busshållplats blir en gångsatsning; primärt 

en satsning på samhällsplanering, men blir sekundärt en gångsatsning. Man beskriver faktorer 

som man vill stödja i planeringen för att stödja gåendet: närhet till sina vardagliga behov, om 

man är förälder: närhet till förskola/skola; närhet till handel vilket innebär funktionsblandning i 

staden eller stadsdelen. Lokalisering av målpunkter är således mycket viktigt i stadsplaneringen. 

Hur ska en medborgare kunna organisera sin vardag för att kunna gå? Hänger målpunkterna 

ihop? En kommentar är att vi behöver acceptabla mått på avstånd (för att gå), då staden växer är 

det viktigt att planera utifrån målpunkter och behov. Boverket har precis färdigställt  en 

vägledning där ett kapitel behandlar småskaliga strukturer, ett annat behandlar 

funktionsblandning på rätt sätt (Boverket, 2016). 
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Trygghet och hälsa 

Skolprojekt nämns som exempel på viktiga för att satsa på transportslaget gång. Man 

följer upp skjutsning, cykel och gång inom dessa skolprojekt, och det finns även respondenter 

från kommuner som anger att de mäter gångflöden generellt. Dessa mätningar används för att 

upptäcka behov av till exempel ökade trottoarbredder, och ger också flödeskartor med viktiga 

stråk. Det övergripande syftet med mätningarna är framför allt att ge yta till gång.  

Trygghetsprogram – trygga gångnät och även trygga skolvägar, så att det inte bara 

handlar om buskar och tunnlar, beskrivs även som viktiga för att satsa på gång. Förtätning i 

miljonprogramsområden anses öka tryggheten. Att separera fotgängare från cyklister anses 

viktigt, och att ge de två grupperna bra med yta, som är separerad. Men det – med undantag för 

vissa grupper – är svårt att härleda till valet att gå.  

Traditionella tekniska mått är inte anpassade för attraktivitet och trygghet, vilket är viktigt 

för gåendet. Respondenterna beskriver behovet att ha verktyg för att bedöma attraktivitet och 

trygghet, och utveckla verktyg för att mäta fotgängare generellt och mer i detalj. Mörker och 

trängsel kan också vara ett problem som behöver kartläggas mer systematiskt. Tekniska mått 

kan till exempel handla om bredd på cykelbanor, men lyckas inte bemöta attraktivitet som är 

subjektivt. Attraktivitetsbegreppet bör ses som bas för inspiration i stället för ett nödvändigt ont. 

Attraktivitetsbegreppet kan vara basen för en stad menar en respondent.  

Det beskrivs vara viktigt att öka fokus på ohälsa och brist på fysisk aktivitet. Vi antas 

känna till sambandet i allmänna ordalag, men inte faktiska kopplingen till fysisk och psykisk 

hälsa. Det borde finnas system på politisk nivå för att gynna pendling och hämtning av barn via 

aktiv transport anser en respondent, det borde vara lönsamt att resa aktivt, och kan då ev. bli 

samhällsekonomiskt lönsamt med ökad hälsa. I tätorter finns det redan i dag en god 

gånginfrastruktur, därför borde fokus vara att öka incitamenten att gå. Ett förslag från en 

respondent är därför att sammanställa och nå ut om den kunskap som finns om fysisk aktivitet 

och gångtrafik. För individen är det inte så viktigt att gå, inte för klimatets skull, men för sin 

egen hälsa kan det vara viktigt att gå mer. Ungas psykiska ohälsa hänger ihop med brist på 

fysisk aktivitet; sätt strålkastaljus på det. 

Att inte satsa på biltrafik 

Ett annat angreppssätt att se på planering för gång är att sluta bygga vägar och p-platser 

för motorfordonstrafik, och att prissätta bilåkandet tydligare. Det behöver tas yta från bil till 

gång; i framkomlighetsstrategier prioriteras yteffektivt och kapacitetsstyrka. Det innebär att 

satsa på rörlig trafik, inte stillastående trafik (p-platser). För att satsa på gåendet anses att man 

måste både göra det lättare att gå och svårare att färdas med bil. Det innebär att bygga tät stad 

med lokal service, och bygga staden runt kollektivtrafiken. Kollektivtrafikresenärer anses gå 

mer. I ett kollektivtrafiknät har man nära till service, mataffär och restauranger. Det beskrivs 

vara viktigt med eget brett utrymme för gående, låga och jämna bilhastigheter, även jämna 

hastigheter för cyklister gentemot fotgängare, bra drift och underhåll, belysning, samt 

hastighetssäkrade konfliktpunkter med motorfordonstrafik. Med ordet jämn i detta sammanhang 

menas att det inte ska vara för stora skillnader i hastigheter mellan de olika trafikantgrupperna, 

eller stora förändringar i hastigheterna (dvs. särskilt bitrafiken ska ha låg och jämn hastighet). 

Det pågår t.ex. ombyggnadsprojekt i ytterstadsområden i en större stad där man passar på att 

satsa på gåendet genom att separera gångtrafik från cykeltrafik. 

Det behöver även studeras processer för att uppnå bilfria städer enligt respondenterna. De 

flesta vill ha bilfria städer men samhället kan inte göra allt på en gång. Frågan är, enligt en 

respondent, hur ordnar vi en bra framåtskridande process både politiskt och finansiellt för att 

skapa en bilfri stad? Även hälsa anses vara även i detta resonemang en sådan aspekt som kan 

fokuseras mera på, ett sätt att skapa intresse för planering för gång. En checklista för gång i 

detaljplaneskedet för tätorten är ett exempel på hur gåendet ska lyftas i planeringen. Det 

beskrivs även brist på rådighet i vissa frågor, som exempel nämns levande bottenvåningar som 

viktiga för gåendes trygghet, men det styr de som arbetar med planering inte över.  



23 

 

En respondent anser att det läggs orimligt mycket resurser på biltrafik, vilket då 

missgynnar gåendet. Walkability beskrivs stå i direkt till relation till bilberoende, bygga tätt och 

kollektivtrafiknära, och minimalt med parkering enligt respondenten. Det behövs således en 

strategi för att bygga om städer och ändra markanvändandet och hur gaturummet disponeras, 

och UN Habitat ges som bra exempel med nyckeltal för ”street connectivity”, gåyta i trafiknätet, 

t.ex. 75 korsningar för gående per kvadratkilometer. Resonemanget tolkas som att satsa på gång 

innebär således att aktivt försämra för bilåkandet i städerna. 

Attityd gentemot transportslaget gång 

Attityd och beteende gentemot transportslaget gång diskuteras också, vad har vi för 

attityd till gång? Kommentaren tolkas komma ur ett professionellt perspektiv. Ansatsen är även 

att vad har t.ex. politikerna och medborgare för syn på transportslaget gång, och hur ska vi få 

dem att tänka mer på fotgängare? Svaret är enligt en respondent att om vi bygger fysiska miljöer 

där fotgängare får ta plats kommer attityden i efterhand, att bilisterna är där på fotgängarnas 

villkor. Detta skulle innebära en gångkultur.  

Det anses konstigt att det behövs satsningar på den mest grundläggande formen för 

förflyttning, det borde vara det mest självklara transportmedlet. Med tanke på miljöbelastningen 

i städer, undantaget landsbygden, är det för billigt att köra bil i städer. Bebyggelseutvecklingen 

och strukturen i städer styrs av motorfordonstrafikens utrymmesbehov. Folk vänjer sig med 

biltullar. En normalbil står still stor del av tiden och tar plats. Bilpooler kan vara bra åtgärd. För 

att nå målen om ökad gångtrafik är det också viktigt att satsa på och utbilda fler trafikingenjörer 

som inte har bilen som norm utan istället mobilitet som utgångspunkt. I studier om 

kollektivtrafik framkom att det är viktigt med policys eftersom handböcker, kalkylmodeller, 

prognosverktyg är ofta anpassade för biltrafik. Detsamma gäller för transortslaget gång enligt en 

respondent. Om det finns mått för biltrafik så händer det att gåendet får stå tillbaka, biltrafik 

prioriteras genom att det saknas bra verktyg och kunskapsstöd. 

Förutom gåendets positiva miljöeffekter beskrivs även att fallolyckor måste vara med i 

planeringsarbetet, och den samhällsekonomiska frågan: Vem tar kostnaden för fotgängares 

olyckor? Kommunen betalar åtgärder och landstinget betalar vården. Detta är något som 

behöver utredas och beskrivas för att bättre förstå nyttan av att satsa på transportslaget gång. 

 

Sammanfattning av intervjumaterialet 

Kodningen av materialet visade att de intervjuade resonerar om åtgärder som är såväl 

trafiktekniska, designmässiga som mer geografiska faktorer på nät- områdes- eller stadsnivå. 

Många av respondenterna anför så kallade walkability-faktorer som viktiga åtgärder – däribland 

nämns konnektivitet, närhet och funktionsblandning. Mer svårfångade aspekter så som 

attraktivitet, stadsliv och variationsrikedom kom också upp i intervjuerna. Några poängterar att 

det är en kombination av åtgärder som måste ske. Åtgärder och datainsamling om gångtrafik 

beskrevs också som ett sätt att inkludera gåendet i fler planeringssammanhang i syfte att 

prioritera gångtrafik i högre grad.  

Alla verkar överens om behovet av att separera fotgängare från cyklister, men att det – 

med undantag för vissa grupper – är svårt att härleda till valet att gå. Snarare bedöms det 

påverka vägvalet, om något. Många poängterar att det handlar om att separera olika hastigheter 

och att detta går att uppnå med hjälp av olika beläggningar och material. 
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7. Slutsatser och diskussion 

Möjligheten att bedöma effekter av åtgärder 

Denna rapport har ämnat sammanställa en översikt av forskning om effekter av åtgärder för att 

öka gångtrafik med fokus på minskade koldioxidutsläpp. Särskilt har innehållet kretsat kring 

olika fysiska faktorer, så som täthet, gatustruktur, grad av separering och genhet för att öka öka 

gångtrafik. 

Ett av rapportens huvudbudskap är att gångtrafik är ett beforskat område, men att kausala 

orsakssamband gällande åtgärder för att öka gångtrafik eller färdmedelsvalsförändringar från 

motorfordonstrafik till gångtrafik sällan kan påvisas och att fotgängare ofta studerats 

tillsammans med cykel- och kollektivtrafik.  

Till dags dato är de översikter som presenterats i kapitel 5 ovan (Ewing and Cervero, 

2010; Salon et al., 2012) bland de bästa effektbedömningar som finns att tillgå. Även om de inte 

kunnat inkludera longitudinella studier kan elasticitetstalen användas för att bedöma en åtgärds 

effekt gentemot en annan. Exempelvis har i Ewing & Cervero faktorn korsningstäthet en 

betydligt högre elasticitet än de andra. Även om man inte rakt av kan överföra värdena till ett 

svensk planeringssammanhang kan de användas för att bedöma och jämföra storlekstalen av 

olika åtgärders effekter. Som exempel, hur kan vi jämföra en fördubblad förtätning med 

effekten av ett förändrat avstånd till kollektivtrafik? Dessutom kan man bedöma effekten av ett 

antal samtidiga åtgärder. Exempelvis torde kombinationen av ökad korsningstäthet, 

befolkningstäthet och funktionsblandning ge en större sammantagen effekt än summan av deras 

respektive elasticiteter. Många investeringar och projekt kan ses som ett paket av flera åtgärder 

– bostadsområden med god konnektivitet tenderar att vara tätare som i sin tur ger underlag för 

ett varierat utbud av funktioner. 

Det är inte ett självändamål att göra fotgängarspecifika studier i svensk kontext som 

strävar efter kausalitet, men att en åtgärd kombineras med en kvalificerad för- och efterstudie 

hade kunnat ge positiva signalvärden om att gångtrafik tas på allvar i Sverige. En sådan studie 

gällande åtgärder för att öka gångtrafik skulle kunna genomföras tillsammans med en eller ett 

antal kommuner för att kunna följa en åtgärd genom dess införande. För Trafikverkets 

vidkommande hade det gett väl underbyggda effektsamband om åtgärder för fotgängare. 

Trafikverket (2014b, s. 6) definierar effektsamband enligt följande. 
 

Effektsamband avser sambanden mellan åtgärder och deras konsekvenser för samhället. Ett samband är 

normalt att en definierad åtgärd leder till en effekt/konsekvens som har en viss storlek/omfattning. Denna 

effekt skall vara verifierad, det vill säga bygga på vetenskap eller beprövad erfarenhet. Denna effekt kan 

värderas/bedömas i förhållande till andra storheter eller andra effekter. Effekter ingår i 

effektsambandskedjor som kan vara olika långa. 

 

Denna definition återspeglar den problematik som berörts i denna rapport – dels att det handlar 

om kunna definiera/avgränsa en åtgärd, att den ska ha en mätbar konsekvens vars magnitud man 

kan estimera. Vad gäller effekten ”ökat gående” kan det vara svårt att relatera den till andra 

storheter och effekter; om man däremot kan jämföra gångsatsningars effekt med samma storhet 

(som exempelvis koldioxidutsläpp) skulle sådana jämförelser möjliggöras. Ett förslag skulle 

vara att utgå från den studiedesign som användes i Brand et al. (2014), en av få relativt 

kvalificerade för- och efterstudier till dags dato baserade på estimerade koldioxidutsläpp utifrån 

respondenters angivna reslängder och typ av fordon och bränsle. Det är rimligt att anta att ett 

minskat bilkörande kommer att påverka resandet med andra färdmedel. 

Alternativa sätt att bedöma effekten av åtgärder 

Denna forskningsöversikt för fram ett antal skäl till att gängse undersökningsmetoder inte 

fångar effekter under de långatidsperioder vilken en åtgärd påverkar resandet. Det är också svårt 

att kvantifiera den sammantagna effekten av flera åtgärder. Detta sammantaget pekar på behovet 

av att kunna utvärdera kombinationer eller paket av åtgärder. Även om det finns en brist på 
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studier som kvantifierat sådana sammantagna effekter (Ewing & Cervero, 2010 diskuterar detta, 

men gör inga beräkningar) finns det ett antal intressanta alternativ för att utvärdera kombinerade 

policies eller integrerad planering. Det finns en rad tänkbara angreppssätt; i denna rapport 

diskuteras samhällsekonomiska bedömningar, visionsscenarier och hur man kan ta lärdom av så 

kallade goda exempel. Dessa typer av angreppssätt; policies i relation till samhällsekonomiska 

bedömningar, visionsscenarier kan även studeras i ett antal städer eller regioner för att kunna 

följa en åtgärd genom dess införande. 

Samhällsekonomisk värdering av gångtrafik 

Samhällsekonomiska bedömningar utgör ingen ny eller ovanlig metod inom transportpolitik 

eller trafikplanering. Dock är den ur gåendets synvinkel relativt ny, varför det är intressant för 

denna rapport. 

Den svenska transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en 

samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och 

näringslivet i hela landet. Därför är samhällsekonomisk effektivitet ett viktigt kriterium i valet 

av åtgärder i transportsystemet. Till hjälp för att göra dessa bedömningar används analyser som 

väger kostnader mot nyttor av olika åtgärder (Trafikverket 2016). Detta är numer en flitigt 

använd metod för både stora och små infrastrukturprojekt. I dessa kalkyler har till dags dato 

gångtrafik huvudsakligen behandlats som en (olycks-)kostnad. Fotgängare har i allmänhet inte 

getts tidsvärden och det stora flertalet projekt där samhällsekonomiska kalkyler används är ej 

primärt satsningar på gångtrafik. 

På senare år har dock Trafikverket utvecklat ett specifikt analysverktyg (”GC-kalk”) för 

fotgängare som används för att göra analyser beträffande åtgärder för gång- och cykeltrafik. 

Några av de viktigaste ingångsvärdena är restid och flöden. Dessa vägs mot kostnader för bland 

annat investeringar och kostnader för drift och underhåll. Enkelt förklarat värderas restid genom 

att det antas att tiden kunnat användas till annat, t.ex. arbete eller fritid som har ett värde. Men, 

den kan också spegla skillnader i bekvämlighet, besvär och upplevd trygghet beroende på 

gångvägens utformning, t.ex. om den är separerad från fordonstrafik (Trafikverket, 2016a och 

Trafikverket, 2016b). I tabell 4 redovisas gångtid i kronor per persontimme i 2014 års prisnivå 

uppdelat i gångtid och väntetid. 

 
Tabell 4. Värdering av minskad gångtid för gångtrafikanter. Kr per persontimme i prisnivå 2014 och 
2040, uttryckt i 2014-års penningvärde. Beräknat på schablonhastighet 5 km/tim (Från Trafikverket 
2016b). 

 Cykeltid/Gångtid Väntetid 

 2014 Prognos 2040 2014 Prognos 2040 

Gångväg i blandtrafik 

på gata/våg 

215 316 269 395 

Gångväg bland 

cyklister 

204 300 255 375 

Fri gångväg 191 281 239 351 

 

I Norge har det tagits fram värdering av kostnader för otrygghet för gående (och 

cyklister) avseende otrygghet att korsa en väg som är trafikerad av motorfordonstrafik (Flügel, 

Veisten & Ramjerdi, 2010). Kostnaden att korsa en gata för gående beskrivs som 1,00 NOK i 

2009 års prisnivå, och 29,00 NOK per km att färdas längs en väg. Motsvarande kostnader för 

cyklister är 2,40 NOK och 13,00 NOK. 

Samhällsekonomisk värdering av gåendet kan sammanfattas med att det finns värdering 

av gångtiden uttryckt i kronor per timme i svenska data, och det finns också enligt det norska 

exemplet internationella data som beskriver otrygghet uttryckt i kronor per färdat avstånd eller 

korsningstillfälle. I Sverige används dock sällan dessa tidsvärden för fotgängare. Det finns 

heller inte en värdering av gåendet i form av vinster eller kostnader av gåendet kopplat till 

miljöeffekter, vilket borde studeras. Detta påtalades även av respondenterna.  Något som denna 

rapport inte har fokuserat på men, men bedöms som viktigt att arbeta vidare är gåendet i form av 
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vinster eller kostnader av gåendet kopplat till hälsa och kostnader för samhället kopplat till 

ohälsa, vilket även det lyftes fram av respondenterna. 

Backcasting och andra scenarier 

Backcasting kan ses som ett alternativ till prognostisering av framtida förhållanden där ett mål 

istället antas vara uppfyllt i framtiden – exempelvis en utsläppsnivå – i syfte att kunna arbeta 

fram åtgärder och metoder som når detta mål. Ett sätt att utvärdera åtgärder är att jämföra olika 

typer av scenarier som antas uppfylla ett mål. Det finns två intressanta sådana fallstudier med 

bäring på fotgängare. Tight et al. (2011) utvärderade tre olika framtidsscenarier med mer eller 

mindre (kraftigt) ökade nivåer av gående och cyklande. Scenarierna gällde olika delar av en 

brittisk stad år 2030. Det första scenariot utgår från best practice-städer av idag, så som Delft, 

Groningen och Köpenhamn. Scenariot innebär ett medvetet och strategiskt arbete med 

gångtrafik; dock är nivåerna av gåendet (och cyklandet) inte mycket högre än idag. Det andra 

scenariot innebär en mer genomgripande förändring där social hållbarhet har satts i centrum. 

Nivåerna av gående men också kollektivtrafikanvändning är betydligt högre än i nuläget, 

samtidigt som bilanvändandet uppvisar en betydligt högre grad av delande med lägre 

genomsnittligt bilinnehav. Det tredje scenariot beskriver en situation där tillgången på energi är 

kraftigt begränsad vilket i sin tur har påtvingat en omdaning av fordonsflottan. Andelen gång 

och cykel är än högre än i scenario 2 och de fordon som finns är energisnåla och i regel till för 

kollektivtrafik. 

I ett svenskt sammanhang genomförde Alexander Ståhle med kollegor en större 

scenariostudie (Post Car(d) Urbanism) där ett stort antal planerare och andra experter fick ge 

input gällande möjliga och önskade förhållanden för framtidens mobilitet i städer. De tre 

scenarion som utarbetades påminner till viss del om de brittiska i Tight et al. De presenteras 

som följer (Dagens Nyheter, 2015). 
 

 I Ekostaden råder brist på energi och ekonomiska resurser. Innerstaden och förorter med 

spårstationer blomstrar, men perifera förorter förfaller på grund av de höga 

transportkostnaderna. 

 I Teknostaden finns gott om energi och ekonomiska resurser som används för viss politisk 

styrning och en bred ekonomisk utveckling. Innerstaden förtätas och förorter utvecklas med nya 

transportformer som till exempel självkörande taxipoddar.  

 I Fristaden finns energi och resurser för den som har råd och de får det mycket bättre. Den 

sociala segregationen har ökat, privatbilism och marknadslösningar dominerar. City och vissa 

exklusiva villaområden lyfts, men miljonprogramförorterna förfaller. 

 

Backcasting bedöms vara ett viktigt angreppssätt för att beskriva vilka åtgärder som måste göras 

för att uppfylla visioner eller scenarier gällande ett ökat gående. En sådan studie skulle kunna 

genomföras tillsammans med en eller ett antal kommuner för att ”baklänges” följa ett antal 

presumtiva åtgärder genom dess införande, och beskriva dessa ur ett teoretiskt perspektiv, och 

vilka kvantitativta och praktiska åtgärder som behövs för att nå dess önskade effekter. 

Goda exempel – best practice 

Ett annat angreppssätt är att utgå från så kallade goda exempel eller best practice för att ta 

lärdom av andra städers satsningar på gång eller cykel. Detta är vanligt förekommande i 

planeringsvärlden. Det saknas inte exempel på städer som efter motoriseringens genombrott väl 

lyckats med att göra fotgängarvänliga miljöer.  Dock är det mindre vanligt att dessa städer har 

utvärderats på ett kvalificerat sätt med fokus på fotgängare (liknande det som Harms et al., 2016 

gjort för cykeltrafik). Det närmsta alternativet är den översikt Buehler, & Pucher (2011) 

genomfört av den tyska staden Freiburgs arbete med hållbara transporter, men denna studie tar 

upp ett antal olika aspekter av stadens arbete. 
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Slutsats, fortsatt forskning 

Förstudien inleddes med ett antal frågor att besvara. Nedan diskuteras det som har framkommit i 

förstudien i form av kunskap eller aspekter som behöver belysas för att bättre kunna beskriva 

miljöeffekter av åtgärder vid överföring från motoriserade transporter till transporter till fots.  

 

Den övergripande frågan för förstudien var: 

 Vad är det för typ av åtgärder som behövs för att lyckas med en överföring från 

motoriserade transporter till transporter till fots?  

 

Frågan spänner över många aspekter av transportslaget gång; konnektivitet, lokalisering 

av olika funktioner i det byggda samhället, gångnätsstruktur, fysisk utformning, personlig 

säkerhet, säkerhet i relation till övrig trafik, trygghet, drift och underhåll, m.m. Även om denna 

rapport ej fördjupat sig kring alla dessa aspekter och åtgärder är den sammantagna slutsatsen att 

kausala orsakssamband sällan har kunnat etableras för någon av dessa aspekter – även om man 

påvisat korrelation och haft en intuitiv uppfattning om orsak och verkan. Detta kan bero på 

olämplig studiedesign, brist på passande data eller att det är svårt att isolera en enskild faktor i 

rum och tid. En sådan studie skulle dock med fördel kunna genomföras tillsammans med en 

eller ett antal kommuner i Sverige för att kunna följa åtgärder genom dess införande över ett 

antal år.  

I litteraturstudien framkom enligt resultat från en större metastudie (Ewing & Cervero, 

2010), olika planeringsfaktorers effekt på mängden gående, uttryckt som elasticiteter. 

Korsningstäthet (0,4) avstånd till affär (0,2) och ratio mellan antal jobb och bostäder i en 

stadsdel (0,2) var de aspekter med största effekt för gåendet. Detta ska tolkas som att en 

fördubbling av exempelvis korsningstätheten medför en ökning av mängden gående med 40 %, 

och kan utgöra första generella mått även för planering för gåendet i svensk kontext.  

Även avstånd till närmsta hållplats, funktionsblandning i staden eller stadsdelen och 

förekomst av arbetsplatser inom ca 1,6 km från bostäder gynnade gåendet. Dessa effektsamband 

behöver dock översättas till den svenska planeringsvärldens förhållanden – både vad gäller 

åtgärders enskilda och sammantagna effekter baserat på större förändringar i den byggda miljön. 

Åtgärder som bedömdes ge positiva effekter för gåendet kan sammanfattas med: 

 

 Omdisponering av väg- och gatusektioner från biltrafik till gående och cyklister 

 Gångnät generellt, tillgång och maskvidd 

 Specifika stadsdelars gångnät. 

 

Dessa åtgärder bedöms vara centrala för planering för gåendet som grova, generella mått. 

Effekterna av årgärderna behöver studeras noggrannare i fortsatt arbete för att fördjupa 

kunskapen om effekten av satsningar på gåendet i relation till klimateffekter. Baserat på dessa 

åtgärder kan estimerat koldioxidutsläpp och andra miljöeffekter kartläggas utifrån respondenters 

angivna reslängder och typ av fordon och bränsle, i kombination med mätning av lokal 

luftkvalitet. 

 

Specifika klimatrelaterade frågor var:  

 Vilka är de rätta åtgärderna för att få positiva klimateffekter, dvs. vilka klimatåtgärder 

är lämpligast för att minska CO2-utsläpp i relation till satsningar på transportslaget 

gång?  

 Vilka åtgärder behövs för att få den önskade effekten?  

 Var finns de största vinsterna att hämta beträffande minskade CO2-utsläpp?  

 

Frågan kan i dagens läge bara delvis besvaras då det i dag inte finns kunskap som 

beskriver kausala orsakssamband av överföring från motoriserade transporter till 

fotgängartransporter; då går det ännu mindre att beskriva miljöeffekter av att satsa på 

transportslaget gång. 
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Den litteratur som översiktligt beskriver miljövinster i relation till transportslaget gång tar 

upp, tät nätstruktur, konnektivitet för gående, funktionsblandning i stadsdelarresor med korta 

avstånd, samt möjligheten att se gång som en del i hela-resan- konceptet; dvs. transportslaget 

gång som del i kollektivtrafikresan inom en tätort eller inom en region. I dessa sammanhang 

nämns miljövinsterna. Värdering av gåendet i form av vinster eller kostnader av gåendet kopplat 

till miljöeffekter borde således studeras mera. Att arbeta med denna frågeställning bedöms 

innebära stort fokus på metodframställan eftersom det i denna förstudie visats att till dags dato 

finns väldigt få studier som har haft ansatsen att studera gåendet i relation till miljöeffekter. 

 

Andra frågeställningar avseende val av transportmedel som har studerats: 

 

 Hur kan konflikter med andra oskyddade trafikanter, cykel och moped, minskas, som 

därmed skulle kunna påverka val av transportmedlet gång?  

 

Det finns i dag tämligen väl beskrivet hur bred en yta behöver vara för att stödja gåendes 

respektive cyklisters möjlighet att färdas på ”rätt” yta, inklusive på vilka sätt dessa ytor ska vara 

utformade. Detta för att stödja att den gående respektive cyklisten därmed inte inkräktar på de 

andras yta. Det finns även tämligen väl beskrivet att dessa ytor måste öka i bredd med ökande 

flöde av gående och cyklister.  

Det som dock saknas är studier som visar på hur man ska använda de tillgängliga ytorna i 

urban miljö, dvs. ytorna mellan fastigheterna, när det blir brist på utrymme. Respondenterna 

beskrev denna brist på olika sätt. Med modern urban trafikplanering innebär det att de 

tillgängliga ytorna måste omdisponeras vilket oftast betyder att ytorna för motorfordon, främst 

privatbilism och inte kollektivtrafik, delvis behöver tas i anspråk för att användas för gåendes 

och cyklisters behov av framkomlighet. En sådan studie skulle dock med fördel kunna 

genomföras tillsammans med en eller ett antal kommuner för att kunna följa nytänkande i 

ombyggnationer och omdisponering av det tillgängliga gaturummet genom dess införande över 

ett antal år. Även landsvägars sektioner bör studeras gällande nytänkande i omdisponering av 

det tillgängliga vägrummet. 

Gåendes nöjdhet och även cyklisters nöjdhet (”level of service”) som trafikant bedöms 

även som viktig i fortsatta studier, och särskilt relationen till andra oskyddade trafikanter, och 

hur denna nöjdhet påverkar det aktiva valet att faktiskt färdas till fots oftare och längre.  

 

 Hur kan väl planerade och gena gångvägar påverka val av transportmedlet gång?  

 

Ett väl planerat gångnät generellt, tillgång och maskvidd, påverkar gåendet positivt. Gåendes 

nöjdhet med gångnätet och dess betydelse för färdmedelsvalet (”level of service”) bedöms igen 

viktigt i fortsatta studier, i relation till gångbanans geometri för att uppfylla 

tillgänglighetskraven, prioriteringar av fotgängare vid trafiksignaler, fotgängares trygghet, och 

drift och underhåll, och hur denna nöjdhet påverkar det aktiva valet att faktiskt fördas till fots 

oftare och längre. En sådan studie skulle kunna genomföras tillsammans med en eller ett antal 

kommuner för att kunna följa ombyggnationer och omdisponering av det tillgängliga gatu- och 

vägrummet genom dess införande över ett antal år. Först då, när nöjdhetens betydelse för 

färdmedelsvalet och överföring av motoriserad transport till gåendet är beskrivet, går det att 

koppla detta till miljöeffekter.  

 

 Hur kan ”mjuka” stimulansåtgärder påverka viljan att välja transportslaget gång?  

 

Att studera effekten av informativa åtgärder eller styrmedel ligger utanför denna studies 

huvudsyfte, men det är ändå värt att belysa att sådana åtgärder inte kom på tal under 

intervjuerna. Forskningen har inte heller kunnat klarlägga exempelvis mobility management-

åtgärders långsiktiga effekt på överflyttning av resor från exempelvis bil till gång. 
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Bilaga 1: Utskick och intervjuguide 
 

För-utskicket till intervjukandidater: 

 

Hej, 

 

Vi kontaktar dig för att vi tror att du har mycket kunskap och erfarenhet om fotgängare i 

planeringen, eller klimateffekter och transportplanering. 

 

Vi arbetar med ett uppdrag där Trafikverket vill veta vad forskningen säger om klimateffekterna 

av att satsa på gångtrafik. Dessa satsningar inkluderar stadsplanering och utformning. 

Uppdraget behandlar även andra frågeställningar relaterade till gång som färdmedelsval, så som 

konflikter med andra oskyddade trafikanter och betydelsen av gångstråks och -banors 

beskaffenhet. 

 

Det andra steget i processen är att genomföra telefonintervjuer med olika aktörer som är mer 

eller mindre involverade vad gäller planering för gående. Vi har genomfört en litteraturstudie 

som fungerar som en ingång till de frågeställningar vi skulle vilja lyfta med dig. 

Vi hoppas att du har möjlighet att delta i en telefonintervju på temat klimateffekterna av att satsa 

på gångtrafik. Intervjun tar ca 45 min. 

 

Målet med telefonintervjun är att hitta andra effekter av att satsa på transportslaget gång, samt 

dina åsikter om vilka åtgärder som bedöms vara effektiva och därmed viktiga för transportslaget 

gång. 

 

Fyll i doodlen nedan om vilka dagar och tider som passar dig: 

xxxxx 

Några dagar innan intervjun får du frågorna skickade till dig. Hoppas du har möjlighet att delta. 

 

Mvh 

Charlotta Johansson, LTU, David Lindelöw, SWECO,  och Peter Rosander, LTU. 

------------------------------------------- 

 

Intervjuguide: 

 

Vilken roll fyller gångtrafiken i satsningen på ett fossilfritt eller klimatvänligt transportsystem? 

 

Vilken satsning på gångtrafik bedömer du/din organisation är mest effektiv för att minska 

transportsektorns klimatpåverkan?  

 

Har du förslag på angreppssätt för att mäta miljövinster/effekter i relation till satsningar på 

gångtrafik specifikt? Dvs att det sker en omflyttning från motortrafik till gång. 

 

Hur stor roll tror du separering av gångtrafik från andra trafikslag som cykel och moped 

påverkar valet att gå?  

 

Vilken fysisk utformning av trafikmiljön anser du är mest effektiv för att tillgodose både 

gåendes och cyklisters (samt mopedförares) behov av framkomlighet, trygghet och säkerhet? 

 

”Alla” som arbetar med hållbara transporter i urban miljö, gåendet, vet att det är viktigt att nätet 

för gående är gent och tryggt, och har säkra och tillgängliga korsningspunkter, men det uppnås 

inte alltid i praktiken. Vad anser du vara den viktigaste aspekten att studera vidare för att uppnå 

ett bra gående-nät? 

 

Något annat du anser vara viktigt om målet är att satsa på gångtrafik? 
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