
 
 

Lunds Tekniska Högskola
Institutionen för Teknik och samhälle 
Trafik och väg 

Charlotte Lindskog 
 
2008 
 

 
En studie av gångfartsområden  
i Västra Hamnen 
 

  

Thesis 175



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=
=
=
=
=
=
=
=
 

bå=ëíìÇáÉ=~î=Ö™åÖÑ~êíëçãê™ÇÉå=á=s®ëíê~=
e~ãåÉå=
=

 
 
 

`Ü~êäçííÉ=iáåÇëâçÖ= 



Examensarbete CODEN:LUTVDG/(TVTT-5142)1-106/2008 
 
 
Thesis / Lunds Tekniska Högskola,        ISSN 1653-1922 
Institutionen för Teknik och samhälle,  
Trafik och väg, 175 
          
 
 
 
 
Charlotte Lindskog 

 

En studie av gångfartsområden i Västra Hamnen 

 
2008 
 
 
 
 
Ämnesord:  
Gångfartsområden, samspel, tillgänglighet, utformning, hastighet  
 
Referat: 
Tre gångfartsområden i Västra Hamnen, Malmö har studerats med avseende på utformning, sam-
spel, hastigheter och tillgänglighet. Syftet var att undersöka hur gångfartsområden fungerar i prakti-
ken med hänsyn till de teoretiska planeringsprinciperna beträffande integrerade trafiklösningar. För 
att gångfartsområden ska fungera praktiskt och passa samtliga trafikantgrupper bör människan sät-
tas i centrum vid planering. Barn, äldre och funktionshindrade bör vara dimensionerande trafikan-
ter. Vidare bör gångfartsområden ha en tydlig struktur och utformas som en gemensam yta utan 
markerade inslag som förmedlar en uppdelning. Motorfordon måste framföras i låga hastigheter för 
att ett samspel mellan olika trafikantgrupper ska kunna fungera. Studien visar att miljön och ut-
formningen verkar vara överordnat beträffande de olika faktorer som påverkar bilisternas hastighe-
ter. Integreringsaspekten verkar spela en mindre roll i de fall då det inte är ett högt flöde av fotgäng-
are. 
 
 
English title: 
A study of shared space in Västra Hamnen 
 
 
Citeringsanvisning: 
Charlotte Lindskog, En studie av gångfartsområden i Västra Hamnen. Lund, Lunds Tekniska Hög-
skola, Institutionen för Teknik och samhälle. Trafik och väg 2008. Thesis. 175  
 
 

Institutionen för Teknik och samhälle
Lunds Tekniska Högskola 
Trafik och väg 
Box 118, 221 00 LUND, Sverige 

Department of Technology and Society
Lund Institute of Technology 
Traffic and Road 
Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden 



- En studie av gångfartsområden i Västra Hamnen - 
Charlotte Lindskog 

 

- 1 -  

Förord 
 
Att skriva examensarbete har varit både roligt och utvecklande. Det har varit lärorikt att på 
egen hand få utforma en studie och sätta egna gränser. 
 
Jag vill tacka alla som hjälpt mig med arbetet och för att ni ställt upp med er tid och 
kunskap. Tack för att ni har gett vägledning, värdefulla synpunkter och svarat på frågor. 
 
Vidare vill jag rikta ett stort tack till Åse Svensson på Institutionen på Teknik och samhälle, 
Oscar Grönvall, Sari Wallberg och Emily Petersson, på Tyréns AB. Jag vill också passa på 
att tacka alla andra på Tyréns för en trevlig tid! 
 
Tack till Matilda Brogård, Biljana Eriksson och Camilla Dahlström Morland på Malmö 
Gatukontor som svarat på frågor och hjälpt till med bakgrundsmaterial. 
 
 
Charlotte Lindskog 



 



- En studie av gångfartsområden i Västra Hamnen - 
Charlotte Lindskog 

 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning.............................................................................................................. 3 
Summary .......................................................................................................................... 5 
1 Inledning ....................................................................................................................... 7 

1.2 Syfte ....................................................................................................................... 7 
1.3 Metod .................................................................................................................... 8 

1.3.1 Litteraturstudie .............................................................................................. 8 
1.3.2 Pilotstudie....................................................................................................... 9 
1.3.3 Interaktionsstudie och räkning av trafikanter............................................. 9 
1.3.4 Studie av fotgängarnas rörelsemönster..................................................... 10 
1.3.5 Intervjuer ...................................................................................................... 10 
1.3.6 Inventering ................................................................................................... 10 
1.3.7 Hastighetsmätningar................................................................................... 11 

2 Litteraturstudie ........................................................................................................... 13 
2.1 Begreppsförklaringar .......................................................................................... 13 
2.2 Utveckling gällande planering av gator i tätorter ............................................ 15 
2.3 Visioner och transportmål för trafikplanering.................................................. 15 
2.4 Planeringsprinciper ............................................................................................. 16 

2.4.1 Separering eller integrering ........................................................................ 17 
2.4.2 SCAFT ........................................................................................................... 19 
2.4.3 TRÅD............................................................................................................. 20 
2.4.4 Lugna gatan! ............................................................................................... 20 
2.4.5 TRAST ........................................................................................................... 20 
2.4.6 VGU .............................................................................................................. 21 

2.5 Visioner ................................................................................................................ 21 
2.5.1 ARTISTS (Arterial Streets Towards Sustainability) ..................................... 21 
2.5.2 Bilsnål planering .......................................................................................... 22 

2.6 Integrerade trafiklösningar ................................................................................ 22 
2.6.1 Woonerfgator .............................................................................................. 22 
2.6.2 Gångfartsområden ...................................................................................... 23 
2.6.3 Lagstiftning .................................................................................................. 24 
2.6.4 Shared space................................................................................................ 24 

2.7 Trafiksäkerhet ..................................................................................................... 25 
2.7.1 Hastighetens betydelse ............................................................................... 26 
2.7.2 Stoppsträcka ................................................................................................ 27 
2.7.4 Väjningsbeteende........................................................................................ 27 

2.8 Tillgänglighet för olika trafikantgrupper på gångfartsområden .................... 28 
2.8.1 Barn .............................................................................................................. 29 
2.8.2 Äldre ............................................................................................................. 30 
2.8.4 Funktionshindrade....................................................................................... 31 
2.8.5 Synskadade .................................................................................................. 31 
2.8.6 Hörselskadade ............................................................................................. 32 
2.8.7 Rörelsehindrade ........................................................................................... 33 
2.8.8 Kognitiv funktionsnedsättning................................................................... 33 

2.9 Enkelt avhjälpta hinder....................................................................................... 34 
2.9.1 Lagstiftning .................................................................................................. 35 

- 1 -  



- En studie av gångfartsområden i Västra Hamnen - 
Charlotte Lindskog 

 

2.9.2 Enkelt avhjälpta hinder i befintlig miljö..................................................... 35 
3 Slutsatser av litteraturstudien ................................................................................... 37 
4 Analys av gångfartsområden i Västra Hamnen ....................................................... 39 

4.1 Hypoteser ............................................................................................................ 39 
4.2 Metod och avgränsningar.................................................................................. 40 
4.3 Historia................................................................................................................. 41 
4.4 Mål och visioner.................................................................................................. 41 
4.5 Beskrivning av gångfartsområden..................................................................... 41 

4.5.1 Lilla Varvsgatan............................................................................................ 42 
4.5.2 Rodergatan .................................................................................................. 44 
4.5.3 Barometergatan........................................................................................... 46 

5 Resultat ....................................................................................................................... 48 
5.1 Beläggningen styr fotgängarnas rörelsemönster............................................. 48 
5.2 Utformningen av gångfartsområden påverkar bilisternas hastigheter .......... 50 
5.3 Bilisterna anpassar sig och ger fotgängarna företräde ................................... 54 
5.4 Väl utformade gångfartsområden är användbara för funktionshindrade och 
äldre............................................................................................................................ 58 

6 Analys och diskussion ................................................................................................ 62 
6.1 Beläggningen styr fotgängarnas rörelsemönster............................................. 62 
6.2 Utformningen av gångfartsområden påverkar bilisternas hastigheter .......... 63 
6.3 Bilisterna anpassar sig och ger fotgängarna företräde ................................... 64 
6.4 Väl utformade gångfartsområden är användbara för funktionshindrade och 
äldre 

7 Slutsats ........................................................................................................................ 67 
8 Källförteckning ........................................................................................................... 69 
 
 
BILAGA 1: Observationsstudie – Var går fotgängarna .............................................. 75 
BILAGA 2: Sammanställning av fältstudie –Antal trafikanter ................................... 76 
BILAGA 3: Intervjuformulär - Lilla Varvsgatan ........................................................... 77 
BILAGA 4: Intervjuformulär - Rodergatan .................................................................. 79 
BILAGA 5: Intervjuformulär - Baromtergatan ............................................................ 81 
BILAGA 6: Observationsprotokoll för inventering av enkelt avhjälpta hinder ......... 83 
BILAGA 7: Protokoll för väjningsstudier ..................................................................... 84 
BILAGA 8: Resultat av väjningsstudier ........................................................................ 86 
BILAGA 9: Resultat av intervjuer på Lilla Varvsgatan ................................................ 87 
BILAGA 10: Resultat av intervjuer på Rodergatan .................................................... 90 
BILAGA 11: Resultat av intervjuer på Baromtergatan ............................................... 92 
BILAGA 12: Enkelt avhjälpta hinder på Lilla Varvsgatan .......................................... 96 
BILAGA 13: Enkelt avhjälpta hinder på Rodergatan ................................................. 97 
BILAGA 14: Enkelt avhjälpta hinder på Barometergatan ......................................... 98 
BILAGA 15: Placering av slangar på Lilla Varvsgatan ................................................ 99 
BILAGA 16: Placering av slangar på Rodergatan .................................................... 100 
BILAGA 17: Placering av slangar på Barometergatan ............................................. 101 
 

- 2 -  



- En studie av gångfartsområden i Västra Hamnen - 
Charlotte Lindskog 

 

Sammanfattning 
Sedan 1960-talet har bilismens utveckling påverkat stadsutvecklingen, vilket resulterat i att 
en rad planeringsprinciper med fokus på separering av trafikslagen avlöst varandra. Idag 
präglas planeringen av ett nytt tankesätt med människan i fokus. Gångfartsområden är ett 
koncept som bygger på att trafikslagen integreras och att de oskyddade trafikanterna 
prioriteras. Planeringsprincipen har kommit att användas i både centrala stadsmiljöer och 
bostadsområden för att skapa attraktiva och unika gator med ett fungerande samspel mellan 
olika trafikantgrupper.  
 
Vid planering av gångfartsområden som ska användas och fungera för samtliga 
trafikantgrupper krävs det samarbete mellan en mängd aktörer för att gångfartsområdena 
ska uppfylla alla krav och samtidigt bli attraktiva och tilltala allmänheten. Alla 
trafikantgrupper har inte samma förutsättningar att ta sig fram i integrerade trafikmiljöer 
som bygger på samspel, exempelvis barn, äldre och människor med olika slags 
funktionshinder.  
 
I detta arbete undersöks hur gångfartsområden fungerar i praktiken med hänsyn till de 
teoretiska planeringsprinciperna beträffande integrering. Gångfartsområden sätts i ett 
planeringsperspektiv med intentionen att se hur transportmål och planeringsprinciper 
påverkar fotgängarnas situation. Arbetet är indelat i två delar, en litteraturstudie och en 
praktisk analys av gångfartsområden i Västra Hamnen, Malmö. Anledningen till att Västra 
Hamnen utgör studieobjekt är att det är en intressant nybyggd stadsdel där det funnits 
optimala förutsättningar för att utforma ett funktionellt område med många kvaliteter.  
 
De huvudsakliga frågeställningarna för litteraturstudien har varit att allmänt klargöra 
fotgängares specifika krav och behov i trafiken, samt att utreda hur transportmål och 
planeringsprinciper förändrats över tiden med avseende på fotgängarnas situation. Vidare 
att undersöka gångfartområdens roll med avseende på planeringsprinciper och fotgängarnas 
krav och behov, samt att utröna hur gångfartsområden är utformade relaterat till hur de 
fungerar i praktiken.  
 
I den praktiska delen studeras tre gator i Västra Hamnen; Lilla Varvsgatan, Rodergatan och 
Barometergatan. En jämförelse görs mellan de olika gatorna vars utformning skiljer sig åt, 
detta för att utröna huruvida utformningen går att koppla till olika faktorer. Insamlingen av 
data har gjorts enligt trianguleringsprincipen med följande verktyg; observationer, 
intervjuer och mätningar av hastighet, samt en inventering av enkelt avhjälpta hinder. 
Triangulering används för att säkerställa det framtagna resultatet och för att stärka 
validiteten i undersökningen.  
 
Följande hypoteser undersöks i studien: 
 

• Beläggningen styr fotgängarnas rörelsemönster 
• Utformningen av gångfartsområden påverkar bilisternas hastigheter 
• Bilisterna anpassar sig och ger fotgängarna företräde  
• Väl utformade gångfartsområden är användbara för funktionshindrade och äldre  
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I Västra Hamnen har två av gångfartsområdena utformats med tydlig struktur och är 
uppdelade i olika sektioner, medan den tredje består av en enhetligt asfaltbelagd yta. 
Resultaten av studien visar att en enhetlig beläggning av asfalt med otydligare struktur leder 
till ett friare rörelsemönster hos fotgängarna, samt att storleken på flödet av fotgängare 
verkar betydande för hur gatan uppfattas och hur trafiksituationen fungerar.  
 
Enligt trafikförordningen får en väg förklaras som gångfartsområde om motorfordon inte 
kan framföras med högre hastighet än gångfart. Ingen av de tre gångfartsområdena i Västra 
Hamnen uppfyller detta krav, vilket gör att de teoretiskt sett inte borde få kallas för 
gångfartsområden. På Lilla Varvsgatan och Rodergatan, som båda har tydlig struktur, är 
hastigheterna likartade och lägre än på Barometergatan. Det går att se tendenser till att 
hastigheterna är högre på en enhetlig och asfalterad yta, jämfört med en gata som är 
möblerad och ordnad med exempelvis beläggning av plattor.  
 
Grundtanken med gångfartsområden är att dess utformning ska främja samspelet mellan 
olika trafikantgrupper. För att detta ska fungera krävs det att bilister lämnar fotgängare 
företräde i alla situationer. Det som påverkar scenariot i samspelet mellan olika aktörer kan 
exempelvis bero på bilisternas hastigheter, gatans miljö och struktur eller trafikantflödet. På 
de tre gångfartsområdena är resultatet relativt lika i frågan om bilisterna anpassar sig till 
fotgängarna.  
 
Ett väl utformat gångfartsområde bör ha goda förutsättningar att passa funktionshindrade 
trots att de inte har samma förutsättningar att obehindrat ta sig fram i trafiken, samtidigt 
som de interagerar med andra trafikantgrupper. Vid utformning av nya gångfartsområden 
är det viktigt att tillgodose de oskyddade trafikanternas krav och behov. Inventeringen av 
enkelt avhjälpta hinder visade att det råder skillnader mellan de tre gångfartsområdena. 
Flest hinder återfinns på Lilla Varvsgatan, därefter på Rodergatan, och minst på 
Barometergatan. Eftersom Västra Hamnen är ett centralt beläget innerstadsområde används 
gångfartsområdena av samtliga användargrupper. Det förefaller underligt att ett nybyggt 
område som Västra Hamnen inte bättre lever upp till de krav som lagstiftningen anger.  
 
Den generella slutsatsen som kan dras av studien är att gångfartsområdenas utformning och 
miljö verkar vara överordnat beträffande de olika faktorer som påverkar bilisternas 
hastigheter. Integreringsaspekten verkar spela en mindre roll i de fall då det inte är ett högt 
flöde av fotgängare. För att gator som är reglerade som gångfartsområden ska passa samtliga 
trafikantgrupper bör följande beaktas vid planering; den oskyddade trafikanten bör sättas i 
centrum för att deras behov ska kunna tillgodoses. Barn, äldre och funktionshindrade bör 
vara prioriterade trafikanter. Vidare bör gångfartsområdet ha en tydlig struktur och 
utformas som en gemensam yta, utan markerade inslag som förmedlar en uppdelning. 
Motorfordon måste framföras i låga hastigheter för att ett samspel mellan olika 
trafikantgrupper ska kunna fungera. 
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Summary 
Since 1960, the car industry and its development have influenced the development and 
character of the cities. Since then different processes of planning with main focus on 
separation of traffic have occurred. Today traffic planning is characterized of a new concept 
putting people in focus. “Gångfartsområden” are streets which are shared between people 
and cars, and are based on a concept where pedestrians are prioritized. The concept has 
been used in both city-and residential areas to create attractive and unique streets with 
functional interactions between different groups of traffic.  
 
From my point of view, to plan good traffic environments which will suit all groups of 
traffic demand cooperation between a number of participants to ensure that all demands 
and requirements will be fulfilled. Everyone does not have the same basic condition to be 
able to use integrated traffic environments, for example children, elderly people, mobility 
and visually impaired people.  
 
In this thesis, “gångfartsområden” is examined, both practically and with consideration to 
theoretical concepts, considering integration of traffic groups. “Gångfatrstsområden” is put 
into a planning perspective with the intention to illuminate how policies of transportations 
affect pedestrians’ situation. This thesis has been divided into two parts, one literature study 
and one practical analysis of “gångfartsområden” in Västra Hamnen, Malmö. The object of 
study is chosen due to the fact that it is an interesting and new urban area, with great 
expectations and conditions to design a functional area with lots of qualities. 
 
The main goal of the literature study has been to explain the general demands of 
pedestrians in traffic environments, to investigate how policies of transportations and 
principles of planning has changed through history regarding the situation of pedestrians. 
Moreover, to examine the role of shared space regarding principle of planning and 
pedestrians’ demands, and how shared space should be designed. Furthermore, how they 
should work in practice.   
 
Three areas with shared space has been studied in Västra Hamnen; Lilla Varvsgatan, 
Rodergatan and Barometergatan. The design and structure of the streets differ, and a 
comparison is made between the streets, due to examine if the design is connected to 
different factors. The gathering of data has consisted of observations, interviews, speed 
measurements and an inventory of traffic obstacles. The methods are chosen to ensure that 
the results become reliable and to strengthen the validity of the investigation.  
 
The following hypotheses were examined in this study;   

• The design of the pavement influences the movements of pedestrians. 
• The design of the “gångfartsområde” has an impact on car speed. 
• Cars adjust and give pedestrians precedence. 
• Well designed areas of shared space are functional for elderly, disabled and visually 

handicapped people.  
 

Two of the shared space areas in Västra Hamnen has been designed with a clear structure 
and are divided into sections, whereas the last street is consisting of a homogeneous area of 
asphalt. The results of the study show that a homogenous area of asphalt, with indistinct 
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structure, results in a free pattern of movement for the pedestrians. In addition to this, the 
numbers of pedestrians seem to be important for how the street is experienced and for how 
the traffic situation is functioning.    
 
Due to the regulation of traffic, a road can only be called ”gångfartsområde” if cars are not 
able to present in speed higher than walking speed. None of the streets in Västra Hamnen 
fulfil this demand, whereas theoretically they should not be called “gångfartsområde”. On 
Lilla Varvsgatan and Rodergatan, which both have a clear structure; the speed limits of the 
cars are alike, and lower than on Barometergatan. Due to this, there is some evidence to 
support the view that the speed limits are higher on a homogenous asphalt area, then on a 
street that is designed with elements in the street and has an organized pavement.  
 
Shared space areas are designed to increase the interaction of pedestrians, cars and cyclists. 
Hence, cars need to give way to pedestrians in all interactions. It seems like the interactions 
are influenced by the different factors; the speed limits of the cars, the streets design and 
structure, its surroundings; moreover, the flow of pedestrians and cars. The three streets are 
relatively alike in cars adjusting to pedestrians.     
 
An area that is designed as a shared space should be suitable for older people, disabled and 
visually handicapped people, despite the fact that they do not have the same basic condition 
to make their way in traffic situations, while interacting with others. Designing new streets 
with shared space, it is essential to keep everyone needs in mind. The inventory of traffic 
obstacles showed that there are differences between the streets. The street with most traffic 
obstacles is Lilla Varvsgatan, then Rodergatan, and least obstacles have been found on 
Barometergatan. The streets are used daily by all users, since Västra Hamnen is a central 
area. It appears strange that a new built area like Västra Hamnen does not live up to the 
standard that is indicated in the law.        
 
All things considered, the design of shared spaces and its environment seems to be superior 
concerning the factors that influences on the speed of the cars. Accordingly, the aspects of 
integration tend to have less influence, with the exception of high pedestrian flow. I am of 
the opinion that; shared space areas that are designed to fit all users should take a lot of 
factors into consideration. The streets should be dimensioned for groups that have special 
needs such as; children, elderly, disabled and visually handicapped people. In addition to 
this, the human being should be central in order to fulfil all needs of different users. 
Furthermore, shared space should have a distinct structure and be designed as a common 
area, without being separated into sections. In order to create functional interactions, 
drivers should not be able to present their cars in high speed.   
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1 Inledning 
Bilismens utveckling har påverkat stadsutvecklingen sedan 1960-talet, och dess 
framkomlighet har länge dominerat städerna. Sedan dess har planeringsprinciper med 
huvudsaklig fokus på separering av trafikslagen avlöst varandra. Idag präglas planeringen av 
det nya tankesättet med människan i fokus, vilket har medfört att nya mål och visioner 
tagits fram som syftar till att skapa en bättre miljö för samtliga användare. Nya trender som 
verkade för en motkraft till separeringen började med att Woonerfgator skapades i 
Nederländerna och spred sig till Sverige där gårdsgator, numera gångfartsområden, 
infördes. Konceptet bygger på att trafikslagen blandas och att de oskyddade trafikanterna 
prioriteras. Planeringsprinciper som grundar sig i integrering av olika trafikantgrupper har 
fortsatt och utvecklats vidare, vilket har resulterat i att ett nytt begrepp har myntats, Shared 
space. Dagens gångfartsområden är en typ av organiserad Shared space, som kommit att 
användas i både centrala stadsmiljöer och bostadsområden för att skapa levande och 
attraktiva gator med ett fungerande samspel mellan olika trafikantgrupper. 
 
Vid planering av miljöer som ska användas och fungera för samtliga trafikantgrupper krävs 
det samarbete mellan en mängd aktörer för att de ska uppfylla alla krav och samtidigt bli 
attraktiva och tilltala allmänheten. Det krävs kunskap om de olika trafikantgruppernas krav 
och behov för att kunna utforma miljön rätt från början. Anpassningar som måste göras i 
efterhand blir i allmänhet sämre och resulterar i högre kostnader. Alla trafikantgrupper har 
inte samma förutsättningar att ta sig fram i integrerade trafikmiljöer som bygger på 
samspel, exempelvis barn, äldre och människor med olika slags funktionshinder. Dessa 
grupper har tidigare varit lågt prioriterade vid planering av trafikmiljöer, varför det 
successivt växt fram ett behov att instifta lagar och regler som tillgodoser deras krav i den 
offentliga miljön.  
 
Valen är många då man ska utforma gaturum och påverkas av en mängd faktorer, 
exempelvis placering i staden, trafikmängd och dess funktion. Beroende på vilken eller vilka 
trafikantgrupper som ska prioriteras görs valet om oskyddade trafikanter ska integreras eller 
separeras med motortrafiken. Då olika trafikantgrupper blandas är anledningen ofta att 
man vill skapa en god miljö och ett stadsrum med rikligt folkliv.  
 
I detta arbete undersöks hur gångfartsområden fungerar i praktiken med hänsyn till de 
teoretiska planeringsprinciperna beträffande integrering. Gångfartsområden sätts i ett 
planeringsperspektiv med intentionen att se hur transportmål och planeringsprinciper 
påverkar fotgängarnas situation. Detta tillämpas praktiskt i en analys av gångfartsområden i 
Västra Hamnen i Malmö. Anledningen till att Västra Hamnen utgör studieobjekt är att det 
är en intressant nybygd stadsdel där det funnits optimala förutsättningar för att utforma ett 
funktionellt område med många kvaliteter. I området finns caféer och serveringar, trivsamt 
boende, kontor med attraktiva arbetsplatser samt badplatser. Något som är karakteristiskt 
för stadsdelen är att folklivet har en central roll samtidigt som varje gata har något unikt 
som lyfts fram och fokuserats på.  

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur gångfartsområden fungerar i praktiken 
med hänsyn till de teoretiska planeringsprinciperna beträffande integrerade trafiklösningar. 
Arbetet är indelat i två delar, en litteraturstudie och en praktisk analys av gångfartsområden 
i Västra Hamnen i Malmö. Vidare är tanken att utifrån den inledande litteraturstudien 
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formulera hypoteser som sedan undersöks vidare i form av fältstudier i den praktiska 
analysen.  
 
Syftet med den inledande litteraturstudien är att sätta in gångfartsområden i ett 
planeringsperspektiv för att erhålla information om olika planeringsprinciper och visioner. 
De huvudsakliga frågeställningarna har varit att; 

• allmänt klargöra fotgängares specifika krav och behov i trafiken 
• utreda hur transportmål och planeringsprinciper förändrats genom tiderna med 

avseende på fotgängarnas situation 
• undersöka gångfartsområdens roll med avseende på planeringsprinciper och 

fotgängarnas krav och behov 
• utröna hur gångfartsområden ska utformas samt hur de ska fungera i praktiken 

 
Syftet med analysen av gångfartsområden i Västra Hamnen är att utifrån resultaten i 
litteraturstudien och gällande planeringsprinciper beskriva hur dessa gångfartsområden 
fungerar i praktiken. 

1.3 Metod  
Arbetet är uppdelat i två delar, en teoretisk och en praktisk del. Inledningsvis har en 
litteraturstudie utförts där information om gångfartsområden samlats in. Detta för att sedan 
praktiskt kunna studera gångfartsområden i en fallstudie. Den praktiska delen inleddes med 
ett möte med en representant från trafikkontoret på Malmö Gatukontor för att få 
grundläggande information och bakgrundsmaterial om undersökningsområdet. Mötet 
väckte många tankar som tillsammans med inhämtad information från litteraturen 
resulterade i en pilotstudie. Pilotstudien och erhållen kunskap från litteraturen ligger till 
grund för de hypoteser som därefter formulerades. Hypoteserna testas sedan i en fallstudie. 
Insamlingen av data i fallstudien har gjorts enligt trianguleringsprincipen med följande 
verktyg; observationer, intervjuer och mätningar av hastighet, samt en inventering av enkelt 
avhjälpta hinder. Triangulering används för att säkerställa det framtagna resultatet och för 
att stärka validiteten i undersökningen. Med metoden studeras ett fenomen från mer än en 
datakälla, vilket resulterar i att de mänskliga felen begränsas. Informationen från de olika 
datakällorna vägs samman i analysen, vilket medför att en helhetsbild erhålls av studien.  

1.3.1 Litteraturstudie 
I litteraturstudien behandlas den information som ansetts väsentlig för ämnet 
gångfartsområden beträffande olika planeringsprinciper och trafiksäkerhet. Från 
litteraturstudien erhålls information om vad som anses vikigt vid planering av 
gångfartsområden, samt vilka faktorer som bör fokuseras på. I litteraturen behandlas 
hastighetens betydelse för säkerheten på gatorna, olika fotgängargruppers krav på miljön, 
samt transportmålen, olika planeringsprinciper och dess syn på separering och integrering 
av olika trafikantgrupper. Beträffande olika fotgängares krav på miljön tas 
funktionshindrade och äldre upp speciellt, och vilka problem de kan uppleva i den 
offentliga utomhusmiljön. Den lagstiftning som berör ämnet speciellt tas upp i ett eget 
kapitel där enkelt avhjälpta hinder behandlas med avseende på funktionshindrades 
tillgänglighet. Utifrån inhämtad kunskap formulerades hypoteser som ligger till grund för 
examensarbetets fortsatta studier. Information till litteraturstudien har sökts på bibliotek, 
Internet och i databaser på LTH samt Lunds Universitet, t.ex. Lovisa, Libris, Transguide 
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m.fl. Litteratur har även rekommenderats från institutionen Trafik och Samhälle, anställda 
på Tyréns och Malmö Gatukontor. 

1.3.2 Pilotstudie 
I den praktiska delen av examensarbetet valdes inledningsvis ett fältstudieobjekt där det 
gjordes en pilotstudie. Valet av fältstudieobjekten bestod av fem gator i Västra Hamnen i 
Malmö; Barometergatan, Lilla Varvsgatan, Propellergatan, Rodergatan och Salongsgatan. 
Pilotstudien utfördes för att få en uppfattning om situationen på gatorna, vilken bestod av 
en observationsstudie tisdagen den 23 oktober 2007. Studien gjordes även för att pröva om 
fortsatta studier var möjliga på respektive gata. De utvalda gatorna studerades i 15-minuters 
intervaller mellan klockan 7.30-9.30 samt 14.30-16.30. På gatorna observerades antalet 
trafikanter, var fotgängarna gick, samspelet mellan olika trafikantgrupper och om konflikter 
uppstod, samtidigt som bilisternas hastigheter uppskattades. Baserat på undersökningen 
valdes tre av gatorna ut för att användas i fallstudien; Barometergatan, Lilla Varvsgatan och 
Rodergatan. Då studierna gjordes var det byggnadsarbeten på Propellergatan som 
resulterade i att gatan inte var jämförbar med de andra gatorna. Salongsgatan valdes bort 
med motiveringen att den inte var ett gångfartsområde som resterande gator, utan en gågata 
med tillåten genomfart för boendetrafik.  
 
Pilotstudien medförde att fallstudien kunde avgränsas och endast beröra fotgängare och 
bilister. Valet baserades på att det var förhållandevis få cyklister som rörde sig på gatan 
jämfört med antalet fotgängare och bilister. Utifrån resultatet från pilotstudien och 
information från litteraturstudien formulerades sedan hypoteser för huvudstudien.  

1.3.3 Interaktionsstudie och räkning av trafikanter 
I undersökningsarbetet av gatorna gjordes först observationer i form av en 
interaktionsstudie mellan fotgängare och bilister, samt räkning av olika trafikantgrupper. 
Det noterades även var och hur fotgängarna rör sig längs gatan. Detta gjordes för att få en 
uppfattning om vilken trafikantgrupp som ”äger” platsen och vem som lämnar företräde. 
Vidare för att erhålla en bild av hur samspelet fungerade på de olika gångfartsområdena. 
Antalet trafikanter har noterats för att se hur stort flödet av olika trafikantgrupperna är på 
respektive gata.   
 
Interaktionsstudierna genomfördes under sammanlagt 30 timmar utspritt på 7 vardagar och 
en helgdag i slutet av oktober och början av november 2007. Studierna utfördes under 
förutbestämda perioder där både mer och mindre trafikintensiva tidpunkter var 
representerade. Samtliga tre gator studerades vardagar mellan tiderna; 7.30-9.00, 11.30-
13.30, 15.30-17.30 och en helgdag mellan 11.00-13.00 och 14.00-16.00. Interaktioner 
mellan fotgängare och motorfordonsförare noterades, dvs. situationer då minst en trafikant 
ändrade hastighet eller riktning på grund av den andra trafikanten. I studien definieras 
stannar/anpassar som att någon av trafikanterna stannar helt, eller anpassar sig i den grad 
att man tydligt ser att de ändrar hastighet eller riktning på grund av den andra trafikanten. 
De interaktioner som noterats är de som observerats på nära håll där det tydligt framgått 
vad som hänt och vilken trafikantgrupp som anpassat sig till vem, eller där det tydligt 
framgått att trafikanterna passerat varandra obemärkt. För att minimera felkällor har 
situationer som var svåra att uppfatta exkluderats. Exempelvis har interaktioner som 
uppstått för långt bort för att kunna tolka vad som hände inte tagits med i studien trots att 
de skett på gatan under den tid den observerats.  
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Under samtliga observationstillfällen räknades även antalet fotgängare, bilister och cyklister 
på platsen. För varje interaktion noterades också motorfordonets skattade hastighet, samt 
trafikantens ålder och kön. Se bilaga 7 för observationsprotokoll. Anledningen till att 
ovanstående information samlades in var förhoppningen att kunna studera huruvida det 
fanns något samband mellan trafikantens beteende och ålder samt kön. Under tiden som 
examensarbetet fortskred avgränsades emellertid fallstudien till att jämföra de tre 
gångfartsområdena sinsemellan för att se hur samspelet fungerade mellan fotgängare och 
bilister generellt, oberoende av ålder och kön.   

1.3.4 Studie av fotgängarnas rörelsemönster 
För att undersöka fotgängarnas rörelsemönster på gatorna har observationer gjorts under 
9,5 timmar per gata. Det noterades hur många personer som gick på gatan och var de gick. 
Varje person har räknats en gång. På Lilla Varvsgatan och Rodergatan som har liknande 
utformning har indelningen av gatorna gjorts på samma sätt. Gatorna delades in i sektioner 
i form av ”gata”, vilken har mörkare beläggning och ”trottoar” som har ljusare beläggning. 
Då Barometergatan inte har någon skiftande beläggning utan genomgående består av asfalt 
har gatan istället delats upp i ”gata” och ”sidor”. Under observationerna noterades var 
fotgängarna gick, på ”trottoaren”, ”gatan”, ”båda eller sneddar” eller på ”gata” eller ”sidor”. 
De personer som kategoriserats som ”båda eller sneddar” har antingen korsat gatan på 
något ställe eller strosat runt planlöst längs gatan, både i mitten och på sidorna. Studien 
gjordes samtidigt som interaktionsstudien och räkning av trafikanter, se bilaga 7 för 
observationsprotokoll.   

1.3.5 Intervjuer 
Intervjuer har gjorts med 30 personer på varje gata. Intervjupersonerna ombads svara på 18 
frågor med fasta svarsalternativ och tre öppna frågor. I intervjuerna har frågor om bland 
annat hastigheter, enkelt avhjälpta hinder och upplevda problem tagits upp. Personerna 
som svarat är slumpmässigt utvalda fotgängare på respektive gata. Se bilaga 3, 4 och 5 för 
intervjuformulär på respektive gata. Intervjuerna på Lilla Varvsgatan utfördes tisdagen den 
27 november 2007 klockan 15.30-16.30 och torsdagen den 29 november klockan 15.00-
16.30. Intervjuerna på Barometergatan gjordes onsdagen den 28 november klockan 15-
16.30 och lördagen den 1 december 2007 klockan 13.00-15.00. På Rodergatan gjordes 
intervjuerna lördagen den 1 december 2007 klockan 13.00-15.00 och tisdagen den 4 
december 14.30-16.30.  

1.3.6 Inventering 
För att undersöka hur gatorna uppfyller kraven för äldre och funktionshindrade utfördes en 
inventering på respektive gata, där enkelt avhjälpta hinder noterades. Ett 
observationsprotokoll togs fram med utgångspunkt från Malmö Stads riktlinjer för ”enkelt 
avhjälpta hinder”. De hinder som noterades redovisas på en karta för respektive gata i bilaga 
12, 13 och 14. De enkelt avhjälpta hindren som har studerats är; ojämn beläggning, kanter, 
lutningar, trappor, sittplatser, handikapparkeringar och fasta hinder av olika slag. Exempel 
på fasta hinder är cyklar, markiser, varuskyltning, papperskorgar, elskåp, träd, utstickande 
trappor etc. Även positiva inslag som ledstråk, etc. har observerats. Vidare har även 
gaturummets utseende studerats i form av beläggning, möblering, längder och bredder. Se 
bilaga 6 för inventeringsprotokoll. För att erhålla en komplett inventering och för att få 
ytterligare synpunkter på miljön av personer som arbetar med frågor angående 
tillgänglighet har ett samtal förts ute i fält med Oscar Grönvall från Tyréns. Samt att 
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Matilda Brogård från Malmö Gatukontor har tittat på foton från de tre gatorna och gett 
sina kommentarer utifrån dessa.  

1.3.7 Hastighetsmätningar 
För att erhålla bilisternas hastighet på gatorna utfördes hastighets- och flödesmätningar 
under en veckas tid, mellan den 24 oktober och den 31 oktober 2007, med hjälp av 
trafikräknaren MetroCount Traffic Executive. Trafikräknaren gör impulsmätningar via 
utlagda slangar. Två slangar kopplas till en mätare och placeras med en meters mellanrum, 
vinkelrätt mot bilarnas färdriktning. Slangarna placerades på en punkt per gata, se bilaga 
15, 16 och 17 för placering. Förutom motorfordonens flöde och hastighet erhålls även dess 
variation över dygnet. För att kunna konstatera att hastighetsmätningarna var rimliga 
jämfördes de erhållna värdena med Malmö Gatukontors mätningar.  
 
I nedanstående figur 1.1 ges en översiktsbild av arbetsgången för undersökningen. 
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Figur 1.1. Flödesschema för arbetets övergripande struktur.  
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2 Litteraturstudie 

2.1 Begreppsförklaringar  
 
Allmän plats: kännetecknas av att den är tillgänglig för allmänheten och menad för ett 
gemensamt behov. Det kan exempelvis vara en gata, väg, ett torg eller park. En 
förutsättning för att mark ska definieras som allmän plats är att den har redovisats som det i 
detaljplanen eller i områdesbestämmelser. (Boverket, 2005)  
 
Användbar: anger i vilken omfattning en användare kan utnyttja något. Begreppet omfattar 
även hur människor kan utföra en aktivitet i en viss miljö.  
 
Framkomlighet: beskriver olika trafikanters tidsförbrukning för förflyttningar i trafiknäten. 
Tidsförbrukningen är beroende av hastigheten som i sin tur påverkas av länkarnas 
utformning. (Svenska kommunförbundet, 1998)   
 
Funktionshinder: ett samlingsbegrepp för bestående eller övergående intellektuella och 
fysiska skador samt sjukdomar. (GFK, 2001) En person med funktionsnedsättning har en 
nedsatt förmåga att förflytta sig i trafiknäten och ta till sig information. (Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2003)  
 
Genhet: ett gent nät är utformat så att avståndet blir kortast möjligt. Genhet är skillnaden 
mellan fågelavståndet och det verkliga avståndet mellan start och målpunkt. Fotgängare är 
känsliga för avstånd och kräver ett gent nät för att inte behöva ta omvägar för att komma 
till sina målpunkter. (Vägverket, 2007b)   
 
Gångfartsområde: är en gata där gående nyttjar hela ytan och fordon inte får framföras i 
högre hastigheter än gångfart (7 km/h). Bilister ska lämna fotgängare företräde. 
Motorfordon får endast parkeras på anordnade parkeringsplatser. Vägmärket 
gångfartsområden kan användas i skiftande miljöer, exempelvis bostadsområden och 
centrala stadsmiljöer. (Trafikförordningen, SFS 2007:101, 8 kap) 
 
Gårdsgata: är en gata där fordon inte får framföras i högre hastigheter än gångfart (7 km/h) 
och gångtrafikanter har företräde framför bilisterna. Fordon får endast parkeras på 
anordnade parkeringsplatser. Vägmärket är avsett att främst användas i bostadsområden, 
men används i nuläget även i centrala stadsmiljöer. (Trafikförordningen, SFS 1998:1276) 
 
HIN: gällande föreskrifter för enkelt avhjälpta hinder i Boverkets författnings samling, BFS. 
 
Hinder: en utformning som komplicerar eller omöjliggör en förflyttning längs ett stråk. Ett 
hinder minskar användbarheten, säkerheten och tryggheten. (Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2003)  
 
Ledstråk: en kontinuerlig följd av naturliga och konstgjorda ledytor, val- och varningsytor 
mellan en start och målpunkt. En valyta markerar att ett val måste göras medan en 
varningsyta varnar för något. Ett ledstråk används för att underlätta orienteringen för 
synskadade och är något i miljön som de kan följa. (Boverket, 2005)  
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Ledyta: en yta i naturlig form av exempelvis gräs mot plantering eller plattor, en mur, kant, 
vägg, eller ett räcke. Den kan även vara konstgjord av t.ex. natursten eller betongplattor 
med kupol- eller sinusstruktur. En ledyta ska inte ha några avbrott med undantag för cykel- 
och körbanor. (Holmberg et al., 1996 och Boverket, 2005) 
 
NCS: ”Natural Colour System”, ett logiskt färgsystem som beskriver de visuella 
egenskaperna hos en färg. (SCI, 2004) 
 
Nollvisionen: är ett etiskt förhållningssätt och en strategi för utformning av ett säkert 
vägtransportsystem. Visionen är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt av vägtrafiken. 
(Vägverket, 2007a) 
 
Samspel: beskriver hur väl olika trafikantgrupper fungerar ihop. Ett bra samspel betyder att 
trafikantgrupperna visar varandra hänsyn i trafiken. 
 
Tillgänglighet: används för att beskriva hur väl en gata eller plats fungerar för människor 
med funktionshinder. I begreppet innefattas även vad som krävs för att en person med 
funktionshinder ska kunna delta i aktiviteter på lika villkor. För att funktionshindrade ska 
kunna vara fullt delaktiga i samhället krävs det att en gata är tillgänglig.  
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2.2 Utveckling gällande planering av gator i tätorter 
Planeringsfilosofin gällande gatans roll i staden har förändrats under historiens gång. 
Städernas centrala platser och gator nyttjades tidigare för blandade aktiviteter, förutom 
transportvägar utgjorde de en plats för både sammankomster och handel, samtidigt som 
den utgjorde en byggd fasad mot omgivningen. (Marshall, 2005) Utvecklingen av 
transportsektorn i Sverige har ökat sedan slutet på andra världskriget och sedan dess har 
bilismen karakteriserat stadens och gatunätets struktur vid planeringen. I Sverige har 
bilismen betraktats som en bidragande faktor till ökad välfärd. (Holmberg et al, 1996 och 
Vägverket, 2007b) Vid planering idag läggs större fokus på oskyddade trafikanter.     

2.3 Visioner och transportmål för trafikplanering 
I dagens samhälle läggs tyngdpunkten på god hälsa och miljö inom trafikplaneringen, till 
skillnad från på 60- talet då bilen var första prioritet inom stadsplanering. Mycket har hänt 
i Sverige sedan dess och fram till idag har en mängd olika planeringsprinciper använts vid 
utformning av våra städer. Det nya tankesättet med människan i fokus har fört med sig att 
mål och visioner tagits fram som syftar till att skapa en bättre miljö.  
 
FN har satt upp nationella mål som återfinns i handlingsprogrammet Agenda 21, vilken 
behandlar aspekter som är viktiga att beakta vid planering, bland annat anges vilka mål som 
bör uppnås. Aspekter som tas upp är exempelvis ekonomiska och sociala dimensioner, 
miljö, bevaring och förvaltning av naturresurser. (Regeringen, 2007) FN har även satt upp 
regler för att samhället ska vara tillgängligt för samtliga användargrupper. År 1993 antog 
FN regler som behandlar mänskliga rättigheter och som garanterar människor med 
funktionsnedsättning jämlika levnadsvillkor och delaktighet i samhället. Enligt reglerna ska 
handlingsprogram införas för att göra den fysiska miljön tillgänglig, oberoende av vilket 
funktionshinder som människor lider av. (Berg, S., 1998)  
 
Sverige har genom att gå med i Europeiska Unionen förbundit sig att följa gemensamma 
lagar och regler. Inom Europeiska Unionen har det tagits fram mål för regionens 
transportpolitik, där det framgår att transportsystemet ska kunna erbjuda invånarna en god 
tillgänglighet och framkomlighet. Det har även tagits fram sociala mål som betonar vikten 
av att alla passagerare som transporterar sig inom Sverige ska känna sig trygga. (Europeiska 
kommissionen, 2006) 
 
På nationell nivå finns transportpolitiska delmål, vilka understryker värdet av att Sveriges 
transportsystem ska vara samhällsekonomiskt effektivt och långsiktigt hållbart. Exempelvis 
är ett av målen att vägtransportsystemet ska vara tillgängligt för alla, vilket innebär att även 
funktionshindrade ska ha lika stor möjlighet att använda vägtransportsystemet och 
kollektivtrafiken som andra användargrupper. (Vägverket, 2004a) Ett av delmålen 
behandlar ”säker trafik” där målet är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av en 
trafikolycka. För att uppnå detta ska enligt nollvisionen, den bäst lämpade lösningen alltid 
användas, även om det medför högre kostnader och mer arbete. (Larsson, 2003) Ytterligare 
ett delmål är att kvaliteten på Sveriges vägtransportsystem ska förbättras gällande ytjämnhet 
och spårdjup på vägarna. (Vägverket, 2004a) 
 
År 1997 antog Riksdagen en nollvision som behandlar trafiksäkerheten i Sverige. Idag 
använder myndigheterna och kommunerna sig av visionen i sitt arbete. (Regeringen, 2003) 
Nollvisionen är ett etiskt förhållningssätt och en strategi för utformning av ett säkert 
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vägtransportsystem. Visionen är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt av vägtrafiken och 
att gator och fordon ska anpassas mer till människans förutsättningar. (Vägverket, 2007a)  
 
I Regeringens proposition ”Från patient till medborgare” (1999/2000:79) föreslås direktiv 
för att se till att alla sektorer i samhället får en ökad insyn av handikappsperspektivet, så att 
ett tillgängligt samhälle kan skapas, samt att bemötandet av funktionshindrade förbättras. 
Visionen är att samhället ska utformas så att alla människor, även de med 
funktionsnedsättningar ska kunna vara fullt delaktiga i samhället. (Regeringen, 1999) 
Exempelvis ska enkelt avhjälpta hinder undanröjas på allmänna platser så att 
tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga ökar. (Svenska 
kommunförbundet, 2003) Arbetet för ökad tillgänglighet för funktionshindrade har 
försiggått en längre tid. Plan och bygglagen innehåller sedan år 1966 bestämmelser 
beträffande funktionshindrade och deras tillgänglighet. (GFK, 2001) 
 
I Sverige finns även miljökvalitetsmål som behandlar miljön i olika sammanhang, 
exempelvis klimatpåverkan, den fysiska miljön, levande skogar, hav och sjöar. Ett av målen 
behandlar ”God bebyggd miljö” där den fysiska planeringen tas upp. Målet är att den ska 
främja ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, kultur och service för att 
bilanvändningen i Sverige ska minska. (Lunds kommun, 2005) 

2.4 Planeringsprinciper 
Planeringsfilosofin gällande gatans roll i staden har förändrats under historiens gång. Idag 
är ledstjärnan för arbetet att människors beteende går att påverka genom organisering av 
omgivande bebyggelse och trafik. Vid planering av gator är det inte enbart trafiken som 
påverkar transportsystemets utformning, utan en mängd andra faktorer spelar in, som 
exempelvis sociala och fysiska faktorer i form av topografi, vem som äger marken samt 
ekonomiska faktorer etc. (Marshall, 2005) Idag tas det större hänsyn till de faktorer som 
karaktäriserar staden. Exempelvis beaktas tätortens gestaltning, struktur, identitet, täthet 
och närhet. (Vägverket, 2007b) Jämfört med tidigare läggs det idag mer fokus på individen 
och en hållbar stadsutveckling samtidigt som en god miljö eftersträvas på lokala gator. 
Grundprincipen är att gator i städer bör tillfredsställa människors intressen och behov.  
 
Alla upplever den miljö vi befinner oss i olika. Upplevelsen är beroende av våra 
sinnesintryck och baseras på våra tidigare erfarenheter. Människor har olika intressen och 
förutsättningar beroende på bland annat erfarenheter, ålder, fysisk och intellektuell 
förmåga. Dessa faktorer är viktiga att beakta vid stadsplanering och utformning. För att en 
stad ska uppfattas som tillgänglig behövs samverkan mellan trafiksystem och bebyggelse, 
där faktorerna; närhet, genhet och koncentration är centrala. Den enskilde trafikantens 
förmåga måste ligga till grund för planeringen, och samtliga användare bör beaktas; barn, 
äldre, ungdomar, vuxna och funktionshindrade. (Vägverket, 2007b)   
 
Vid planering är det viktigt att bestämma vem det är man planerar för och om det är någon 
användargrupp som ska prioriteras. Det finns olika sätt att se på platser och gator, å ena 
sidan kan man utgå ifrån vilka aktiviteter som ska karakterisera platsen, å andra sidan kan 
man titta på vilka användargrupper som kommer att röra sig där. På gångfartsområden där 
olika trafikanter och användningsområden integreras bör fokus ligga på den oskyddade 
trafikanten och dess aktiviteter. Enligt Gehl (2003) påverkas människors olika aktiviteter av 
den fysiska utformningen av gaturummet. Uteaktiviteter i det offentliga rummet kan delas 
upp i tre delar; valfria, nödvändiga och sociala aktiviteter.  
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• Valfria aktiviteter 

De valfria aktiviteterna kan bestå i handlingar som innefattar rekreation i form av 
promenader eller att barn leker. Detta är aktiviteter som påverkas i stor utsträckning av den 
fysiska utformningen. (Gehl, 2003)  
 

• Nödvändiga aktiviteter 
De nödvändiga aktiviteterna är sysslor som vi utför dagligen och som är oberoende av yttre 
förhållanden, vilket medför att de påverkas nämnvärt av en förändrad fysisk utformning. 
Exempel på nödvändiga aktiviteter är förflyttningar mellan två platser. (Gehl, 2003) Om 
kvaliteten på utformningen av stadens rum är låg är det endast de nödvändiga aktiviteterna 
som fortgår. (Vägverket, 2007b) 
 

• Sociala aktiviteter 
Sociala aktiviteter som möten, samtal och barns lek kan uppkomma spontant oberoende av 
platsens utformning. (Gehl, 2003) De uppkommer självmant om kvaliteten på stadens rum 
betraktas som attraktiv av människorna. (Vägverket, 2007b) 
 
Om den fysiska miljön är attraktiv gynnas samtliga aktiviteter och ett gatuliv skapas på 
platsen, vilket i sin tur resulterar i en trygghet som får människor att vilja vistas där. (Gehl, 
2003) Aktiviteter och folkliv på allmänna platser och bostadsgator har ett kvalitativt värde, 
då det upplevs som attraktivt. I dagens planeringsprinciper är ord som gatuliv, trygghet och 
samspel viktiga faktorer, vilket har avspeglats i nya områden, som bland annat Västra 
Hamnen i Malmö. Där har man i planeringen försökt att skapa en attraktiv stadsdel med 
folklivet i fokus genom att skapa ett lokalt centrum med caféer och serveringar, trivsamt 
boende, kontor med attraktiva arbetsplatser, samt badplatser. Varje gata har något unikt 
som lyfts fram och fokuserats på. Området är planerat och utformat med intentionen att 
skapa ett finrum i staden, samt för att människor ska kunna uppehålla sig och vistas där.  

2.4.1 Separering eller integrering  
Ett trafiksystem kan byggas upp genom differentiering, separering eller integrering. Det 
råder skilda meningar huruvida olika trafikantgrupper ska separeras eller integreras på våra 
gator idag. Vid differentiering skiljs stora trafikflöden med höga hastigheter från de som är 
mindre och långsammare. De stora trafikflödena skiljs från exempelvis öppna torgytor och 
bostadsområden. (Sveriges Kommuner och Landsting, 2008) Exempel på integrering är 
gångfartsområden där samtliga trafikantgrupper samsas om ytan. Enligt Nielsen (2007) är 
det övergripande målet med integrering att sänka hastigheterna på trafiken för att öka 
trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna. Separeringsprincipen går ut på att 
eliminera konflikter genom att separera olika trafikslag i tid och rum. (Englund et al., 
1998) Då olika trafikantgrupper separeras leder det ofta till omvägar för de oskyddade 
trafikanterna som tvingas till exempelvis tunnlar och broar. Inget trafiknät går att separera 
totalt, eftersom trafikanterna måste mötas någonstans. Separering är mer 
utrymmeskrävande och resulterar i bredare gaturum jämfört med integrering av trafikslag. 
Enligt SIKA (2006) skapas trygghet i trafiken för de oskyddade trafikanterna genom sänkta 
hastigheter för fordonstrafiken samt genom separation av gående och cyklister från 
biltrafiken. Generellt sett påverkas tryggheten och samspelet av den hastighetsgräns som 
råder på platsen. Enligt Englund (1998) bör olika trafikantslag separeras så långt som 
möjligt i korsningar. Inne i tätorterna där det på grund av platsbrist inte är möjligt att 
separera måste lösningar skapas så att integreringen sker på ett säkert sätt. Det kan ibland 
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vara svårt att bestämma om en gata ska separeras eller integreras. Exempelvis är huvudgator 
ofta multifunktionella, där utrymmet används till både genomfart och andra aktiviteter som 
exempelvis shopping och sociala aktiviteter. (Svensson, 2004)  
 
Gångfartsområden har tidigare varit ett omdiskuterat ämne, och huruvida det är lämpligt 
att integrera barn och bilar. Fördelen med integrering är emellertid att gatan får en social 
funktion. Vidare reduceras hastigheterna på fordonstrafiken till följd av utformningen. 
(Hallqvist, B. 1994) Både separering och integrering av trafikflöden behövs i ett trafiknät 
för att staden ska fungera. Ett förslag till hur balans ska skapas och de båda principerna ska 
komma till sin rätt är att bestämma gatans användning och sedan prioritera 
användargrupperna efter det. Det finns delade meningar om vad som avses för de olika 
gatorna och dess benämning. Nedan görs en beskrivning av olika typer av gator och deras 
användning. Vidare ges även ett förslag på hur de oskyddade trafikanterna och bilisterna 
ska prioriteras på olika sorters gator, se tabell 2.1. (Nielsen, 2007) 
 

• Gågata och bilfria områden 
Gågator och bilfria områden är anpassade för oskyddade trafikanter, och normalt är bilister 
inte tillåtna, med undantag för varuleveranser etc. Oskyddade trafikanter bör prioriteras 
framför bilister. (Nielsen, 2007) 
 

• Gångfartsområde  
Ett gångfartsområde har generellt ingen genomfartstrafik, utan de som kör på gatorna är 
lokaltrafik med en målpunkt. På gatorna är de oskyddade trafikanterna prioriterade framför 
den motorburna trafiken, samt att det är tillåtet för bilister att framföra sina fordon i 
gångfart på de oskyddade trafikanternas villkor. Vid planering bör fokus ligga på de 
oskyddade trafikanterna med 75 % prioritering, medan bilisterna bör prioriteras till 25 %. 
Planeringsprincipen bygger på att bilisterna ska väja för fotgängarna. Kollektivtrafik i 
begränsad omfattning kan förekomma. (Nielsen, 2007) 
 

• Stadsgata  
På en stadsgata prioriteras bilister och oskyddade trafikanter i samma utsträckning. Dess 
funktion är både genomfart och andra aktiviteter. Gatan är oftast centralt belägen i staden 
och används av alla trafikantgrupper. Även kollektivtrafik förekommer på gatorna.  
 

• Huvudgata 
En gata som tillhör huvudnätet i staden och används för längre transporter. På en 
huvudgata är bilisterna prioriterade framför de oskyddade trafikanterna. Vid planering bör 
fokus ligga på bilisternas framkomlighet till 75 %, medan de oskyddade trafikanterna bör 
prioriteras med 25 %. Även kollektivtrafik förekommer på gatorna. 
Hastighetsbegränsningen är normalt 50 km/h, med undantag för vissa korsningspunkter 
med oskyddade trafikanter där den ibland reduceras till 30 km/h. Stora delar av 
kollektivtrafiknätet går på stadens huvudgator. (Nielsen, 2007)  
 

• Trafikled 
Med trafikled avses en länk tillhörande huvudnätet i staden. En trafikled har syftet att ta 
hand om genomfartstrafik och erbjuda direkta och snabba anslutningar för bilister som ska 
färdas längre sträckor. Då trafikleden utgör ett naturligt val för längre förflyttningar 
resulterar det i att andra, mindre gator avlastas från höga biltrafikflöden. 
Hastighetsbegränsningen varierar mellan 50-90 km/h.  (Nielsen, 2007) 

- 18 -  



- En studie av gångfartsområden i Västra Hamnen - 
Charlotte Lindskog 

 

 
Tabell 2.1. Förslag till prioritering av olika trafikantgrupper på olika sorters gator.  
(Källa: fri tolkning av Nielsen, 2007) 
 

Typ av gata Gågata &  
Bilfria områden 

Gångfartsområde Stadsgata Huvudgata  Trafikled 

Prioritering 
av 
oskyddade 
trafikanter 

 
100 % 

 
75 % 

 
50 % 

 
25 % 

 
0 % 

 

Prioritering 
av bilister 

 
0 % 

 

 
25 % 

 
50 % 

 
75 % 

 
100 % 

 
Det är inte enbart separering av oskyddade trafikanter och bilister som bör belysas i 
planeringsstadiet utan även separering mellan oskyddade trafikanter. Studier visar att vissa 
grupper av fotgängare upplever det tryggare när gång- och cykeltrafik separeras. Exempelvis 
tycker synskadade och äldre att det är speciellt obehagligt med kombinerade gång- och 
cykelbanor eftersom cyklister inte hörs när kommer. Därför föredrar de separerade gång- 
och cykelbanor som delas med en tydlig markering. (Jonsson, L., 2005) 
 
Sedan 60-talet har det försiggått en diskussion huruvida man ska integrera eller separera 
olika trafikslag. Diskussionen resulterade i SCAFT som verkar för separering, och har sedan 
fortsatt i andra planeringsprinciper som antingen vidareutvecklar principerna eller 
förespråkar motsatsen. Nedan tas några planeringsprinciper upp och deras förhållningssätt 
till separering, integrering, samt vilka användargrupper som bör ligga till grund för 
utformningen.  

2.4.2 SCAFT 
Den planeringsprincip som ligger till grund för stora delar av Sveriges trafiknät är SCAFT 
1968 - ”Riktlinjer för stadsplanering med hänsyn till trafiksäkerhet”. De övergripande målen 
för principen behandlar trafiksäkerhet, framkomlighet och effektivitet. SCAFT förespråkar 
en enhetlig, överskådlig och enkel trafikmiljö i städerna. Visionen ska uppnås genom en 
differentiering av trafiknäten, en lokalisering av verksamheter och funktioner, samt en 
separering av de olika trafikslagen i tid och rum. Teorin bygger på att minimera konflikter 
och störningar i samspelet mellan trafikant, fordon och väg. (Hagson, 2004)  
 
Enligt Englund (1998) är fördelen med SCAFTS planeringsprinciper att trafikmiljöerna är 
enkla att förstå och att trafikanterna då är medvetna om vilka regler som ska följas. 
Nackdelen med SCAFT är emellertid att den endast behandlar trafiksäkerhet i 
planeringsstadiet, vilket gör att den inte är praktiskt tillämpbar vid analys på det befintliga 
gatunätet. (Holmberg et al., 1996) Dess fokus på separering av olika trafikslag resulterade i 
en god framkomlighet för motorfordonen, vilket i sin tur medförde en obalans mellan 
stadens olika funktioner. Separeringsprincipen är utrymmeskrävande och har gjort att 
förorterna som byggdes under 1960- och 70-talen idag upplevs som ödsliga, och inbjuder 
till korta transporter med bil. (Spolander, 1999)  
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2.4.3 TRÅD 
En vidareutveckling av SCAFT är TRÅD - ”allmänna råd för planering av stadens trafiknät” 
som utkom första gången 1982 och har sedan omarbetats och uppdaterats. Syftet var att 
utveckla SCAFTS principer genom att flytta fokus och ge de oskyddade trafikanterna bättre 
förutsättningar, samt prioritera de funktionshindrades behov i samhällsplaneringen. 
(Hagson, 2004)  
 
Enligt planeringsprincipen bör hänsyn tas till följande faktorer vid utformning av gaturum; 
god trafiksäkerhet, tillgänglighet och effektivitet, användbarhet för funktionshindrade, 
skydd mot miljöförstöringar, låg och effektiv resursanvändning, omsorg om stadsmiljön 
och beredskap för förändring. Vidare är grundtanken att sträva efter en hållbar utveckling i 
trafik- och bebyggelseplanering. Speciellt för TRÅD är att de olika faktorerna och dess 
samband analyseras i olika modeller; trafiknäts-, markanvändnings- och livsrumsmodellen. 
Grundläggande för dess tätortsplanering är att lokalisera samt organisera bebyggelse och 
verksamheter så att bland annat tillgängligheten blir acceptabel för alla. TRÅD förespråkar 
en differentiering av trafiknäten i huvud- och lokalnät, och en separering av de oskyddade 
trafikanterna från biltrafik med höga hastigheter. (Holmberg et al., 1996)  

2.4.4 Lugna gatan!  
Lugna gatan! gavs ut 1998 och är en trafikhandbok vars mål är att planera säkrare, 
trivsammare, miljövänligare och vackrare tätortsgator. Vidare är dess syfte att ge 
nollvisionen och trafiksäkerhet en mer central roll i samhällsplaneringen. (Svenska 
kommunförbundet, 1998) Faktorer som tas upp i handboken är trafiksäkerhet, 
framkomlighet, trygghet och tillgänglighet. Vidare behandlas även orienterbarhet och 
tydlighet, miljöskydd och kretsloppsanpassning, samt gatans estetik och gestaltning. 
(Hagson, A., 2004) 
 
Enligt Lugna gatan! bör stadens gatunät utformas så att samtliga trafikantgrupper enkelt ges 
möjlighet att utnyttja stadens utbud och aktiviteter. Barn, äldre och funktionshindrade bör 
vara dimensionerande, då de har större krav på utformningen. Det poängteras att 
fotgängare och cyklister inte ska hindras av biltrafiken i den utsträckningen att det påverkar 
deras livskvalitet. Det är speciellt viktigt att grupper med sämre förutsättningar bör kunna 
ta sig fram i trafiken tryggt och säkert. Vid intressekonflikter beträffande framkomligheten 
bör oskyddade trafikanter och utryckningsfordon prioriteras framför biltrafiken. (Svenska 
kommunförbundet, 1998 och Hagson, A., 2004) 
 
Beträffande gångfartsområden, så ska gaturummet utformas så att det blir tillgängligt för 
alla användargrupper. För att öka tydligheten kan beläggningen markera hur den ska 
användas genom färg, form eller struktur. Detta gör trafikanterna mer uppmärksamma och 
då uppträder de generellt mer försiktigt. Vidare ökar välbefinnandet om ytan är 
omväxlande och behaglig. (Svenska kommunförbundet, 1998) 

2.4.5 TRAST  
Trast - ”Trafik för en attraktiv stad” gavs ut första gången år 2004. Trast ersätter de gamla 
handböckerna och hanterar trafiken i stadsplanering på en övergripande nivå. I Trast 
behandlas bland annat stadens karaktär, resor och transporter, tillgänglighet, trygghet och 
trafiksäkerhet, trafikens miljö- och hälsopåverkan samt de olika trafikslagen. De 
grundläggande principerna är att skapa ett balanserat trafiksystem med utgångspunkt ifrån 
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stadsliv, rum och byggnader. Vidare bör trafiksystemet erbjuda tillgänglighet och bidra till 
att en attraktiv och hållbar stadsutveckling uppnås. (Vägverket, 2007b) 
 
Vid planering är det viktigt att veta vilken sorts stad det är man vill planera och utforma. 
För att kunna utforma området optimalt kan man utgå ifrån vilken karaktär och stadstyp 
som ska karakterisera området, om det exempelvis ska vara trä-, eller stenstad, bostads-, 
villa-, campus-, eller arbetsområde. Beroende på val av stadstyp och dess medföljande 
regelverk kan stadens gatunät utformas. Detta förhållningssätt resulterar i att området kan 
utformas med hänsyn till samtliga användargrupper. De sociala aspekterna bör beaktas i 
trafikplaneringen i lika stor utsträckning som stadens arkitektur och markanvändning. 
(Vägverket, 2007b)    
 
Trast har synsättet att trafikseparering resulterar i säkra lokala trafikmiljöer, men att det å 
andra sidan genererar offentliga platser och stråk som är enformiga. Integrerade 
trafiklösningar som exempelvis gångfartsområden kan vara ett naturligt inslag i centrala 
delar av städer och skapar ett annat folkliv än separering. Å andra sidan ställs högre krav på 
gaturummets utformning och hastighetsanpassningen. (Vägverket, 2007b)  

2.4.6 VGU  
VGU kom ut 2004 och ersatte VU94 som använts tidigare. Det är en handbok för 
utformning av vägar och gator som främst behandlar dimensionering och mått. Enligt 
VGU beror valet av separering eller integrering på biltrafikens storlek och hastighet. 
Fördelen med separering är att fotgängare och cyklister kan färdas säkert, samtidigt som de 
upplever en ökad bekvämlighet och trivsel. Trafikanterna måste dock mötas någonstans 
eftersom total separering inte är möjligt. Vidare ger det tillgänglighet för alla 
trafikantgrupper. En av nackdelarna är emellertid att gaturummet upplevs som 
svåröverskådligt. Enligt VGU bör oskyddade trafikanter separeras från bilar då hastigheten 
överstiger 30 km/h. Huvudsakligen bör fokus ligga på möjligheten att skapa en säker och 
trygg miljö, och faktorer som ska beaktas är exempelvis sikt- och belysningsförhållanden 
och växlighetens utformning. (Vägverket, 2004c) 
 
På gångfartsområden och andra integrerade trafiklösningar är beläggningen en viktig faktor 
för dess funktion. Enligt VGU ger beläggningsmaterial gaturummet olika karaktär och är 
väsentligt för hur det upplevs. Beläggningsmaterialen kan antingen stödja utformningen 
eller göra att gaturummet tolkas som rörigt. Då gator utformas bör stor vikt läggas vid 
materialvalet av beläggningen för att underlätta för funktionshindrade. (Vägverket, 2004c) 

2.5 Visioner 
Det finns olika tolkningar om hur man ska förhålla sig till de olika planeringsprinciperna, 
vilket ständigt leder till diskussioner och nya idéer. Planeringsprinciperna ligger till grund 
för en mängd visioner inom trafiksäkerhet, miljö, tillgänglighet, framkomlighet, etc. Det 
skapas ständigt nya visioner och forskningsprojekt som för utvecklingen framåt. Nedan är 
två visioner som tagits fram som en följd av principerna. 

2.5.1 ARTISTS (Arterial Streets Towards Sustainability) 
ARTISTS – ”huvudgator för alla”, gavs ut 2004 och är en produkt av forskning inom ett 
EU-projekt, vilken baseras på forskning från nio europeiska länder. ARTISTS inriktar sig 
främst mot huvudgator och dess utformning, men betonar vikten av att vid övergripande 
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planering av gator i tätorter bestämma dess funktion samt vilka användargrupper som ska 
prioriteras på platsen. Principen bygger på att alla användargrupper ska ses som likvärdiga, 
istället för att endast dimensionera utifrån fordonsflöde. Den enskilde individen ska ligga 
till grund för planeringen. Exempelvis ges varje fordon en vikt som är proportionell med 
dess antal passagerare. Vid utformning av vägar är grundregeln traditionellt att funktionen 
för genomfartstrafik ska separeras från övriga stadstrafikfunktioner. Detta på grund av att 
gatuanvändning av blandad karaktär tidigare inte ansågs som funktionellt och effektivt, 
vilket resulterade i att bilen ofta prioriterades på bekostnad av fotgängare, cyklister och 
andra stadsaktiviteter. Det råder en konkurrens mellan de olika användningssätten av 
utrymmet på gatorna, där en del är lättare att förena än andra. (Svensson, 2004) 

2.5.2 Bilsnål planering 
Bilsnål planering innebär att man genom strategisk översiktsplanering av staden ska kunna 
minska biltrafiken och transportbehovet i samhället. För att uppnå detta kan man utgå 
ifrån några grundläggande principer; lokalisering av bostäder och arbetsplatser samt 
prioritering av gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Ett sätt är att planera stadsdelar med lågt 
bilinnehav, vilket görs genom att området har hög täthet, service och god 
kollektivtrafikförsörjning. Exempel på detta är Västra Hamnen i Malmö och Hammarby 
Sjöstad i Stockholm. För att planera ett område av bilsnål karaktär måste arbetet börja 
redan i detaljplanskedet. Resultatet blir ett funktionsintegrerat område med få 
parkeringsplatser och god markanvändning. (Lunds kommun, 2005) 
 
Genom bebyggelseplanering på olika nivåer kan man påverka både mängden och 
lokaliseringen av trafiken. Förutsättningarna för gång, cykel och kollektivtransport 
förbättras genom tät bebyggelsestruktur. (Johansson, 2004) Enligt Englund (1998) 
reduceras trafiken om gångfartsområden och gågator anläggs. Vidare kan även 
lokaliseringen av attraktiva målpunkter flyttas.  

2.6 Integrerade trafiklösningar 

2.6.1 Woonerfgator  
Hollands ”Woonerfgator” från 1970-talet ligger till grund för den svenska gårdsgatan och 
gångfartsområden som det heter idag. Planeringsprincipen infördes främst på grund av 
platsbrist i städerna och innebar att bilarna skulle framföras på de oskyddade trafikanternas 
villkor. (Göteborgs stad, 2002) Woonerfgator är utformade för integrering av olika 
trafikantgrupper och karakteriseras av att de har mer än ett användningsområde; de utgör 
en mötesplats samtidigt som de fungerar som transportlänk. Enligt Hallqvist (1994) visar 
studier att Woonerfgatorna främjar det sociala gatulivet och att de förbättrar 
trafiksäkerheten, samtidigt som tillgängligheten för bilisterna bibehålls och trafikbullret 
minskar. (Spolander, 1999)  
 
Huvudmålen för utformningen är att minska hastigheten på trafiken och göra 
omgivningens kvaliteter mer attraktiva, samtidigt som säkerheten och sikten förbättras. 
(Hallqvist, 1994) Planeringsprincipen är inte tillämpbar i alla miljöer, utan gatan bör ha en 
bostadsfunktion och får inte ha för hög trafikmängd. Den får inte vara uppdelad med kör- 
och gångbana, samt att det inte får finnas någon utmärkande höjdskillnad i gatans 
tvärprofil. Gatan får heller inte upplevas som en hinderbana, med gupp och zick-zack 
körning mellan exempelvis pollare. (Hallqvist, 1994) Infarter och utfarter till gatan bör 
markeras tydligt och parkeringsytorna ska samlas. (Göteborgs stad, 2002) Studier visar att 
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barn leker mer ute på Woonerfgator jämfört med gator som är traditionellt utformade. 
(Hallqvist, 1994) Se figur 2.1 för exempel på Woonerfgator. Ett exempel i Malmö är 
området Augustenborg, som tidigare hade problem med genomfartstrafik och nu har 
utformats utifrån principen Woonerfgator.  
 

    
Figur 2.1. Exempel på Woonerfgator (Foto: Ben Hamilton-Baillie) 

2.6.2 Gångfartsområden 
Regleringen gårdsgata som tidigare användes infördes i Sveriges lagstiftning år 1994. 
(Göteborgs stad, 2002) Gårdsgator var främst avsedda att användas inom bostadsområden, 
men har använts i alla delar av staden. På grund av detta har vägmärket och dess reglering 
ändrats och kallas numera gångfartsområde, se figur 2.2 för det nya vägmärket. Då 
planeringsprincipen började användas förutspåddes fördelar som ökad tillgänglighet och 
trafiksäkerhet för alla användargrupper. Gaturummet skulle bli en mötesplats för sociala 
kontakter, samtidigt som störningar i form av avgaser och buller skulle minska som en följd 
av lägre hastigheter. Eventuella nackdelar som förväntades var försvårat gatuunderhåll, samt 
försämrad framkomlighet för fordon. (Hallqvist, 1994) Enligt Holmberg (1996) ska hela 
gatan utformas så att den är körbar och det ska inte finnas några kantstenar eller 
nivåskillnader.  
 
De regler som gäller på svenska gångfartsområden är att fordon ska framföras i gångfart och 
lämna företräde åt fotgängare. Utformningen ska stödja reglerna så att fordon inte kan ta 
sig fram fortare än i gångfart. Idag använder sig flertalet kommuner av gångfartsområden 
för att dämpa hastigheten på gator. Många kommuner i Sverige har svårigheter att uppfylla 
utformningskraven för definitionen gångfartsområden, vilket i sin tur resulterar i att gatan 
inte heller får avsedd effekt på trafiken. (Göteborgs stad, 2002) Enligt Lugna gatan! ska det 
tydligt markeras att det är en övergång från en gatutyp till en annan. Förslagsvis kan början 
och slut markeras med portar, som kan utformas med hjälp av exempelvis planteringar eller 
pollare i gatans sidoområden. (Svenska kommunförbundet, 1998)  
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Figur 2.2. Till vänster visas ett foto av det nya vägmärket för gångfartsområden och till höger en 
figur. (Foto: Tyréns, Figur: Vägverket, 2007) 

 
Tidigare undersökningar visar att bilister tenderar att hålla låga hastigheter på 
gångfartsområden i allmänhet, vilket tros vara på grund av dess utformning. Generellt sett 
körde bilisterna fortare i de fall då gångfartsområdet var indelad i zoner för de olika 
trafikantslagen. Studier som gjorts av Göteborgs stad (2002) visar att både planerares och 
trafikanters kunskaper var begränsade beträffande vägmärkenas betydelse.  

2.6.3 Lagstiftning  
Vägmärket ”trafik på gågata och gårdsgata” har länge använts i skiftande miljöer, 
exempelvis i både stadscentrum och på bostadsgator. Vägmärket har endast varit avsett att 
användas i bostadsmiljöer och har därför fått en ny benämning och ändrad utformning, 
vilket innebär att vägmärket även kan användas i centrala stadsmiljöer. 
  
”En väg eller ett område får förklaras som gångfartsområde endast om det är utformat så att det 
framgår att gående nyttjar hela ytan samt att det inte är lämpligt att föra fordon med högre 
hastighet än gångfart.” (Trafikförordning, 2007:101, 8 kap).  
 
De bestämmelser som gäller för trafiken på gångfartsområden är att fordon inte får köra 
med högre hastighet än gångfart, de får inte heller parkeras på någon annan plats än 
arrangerade parkeringsplatser. Vidare har fotgängare företräde framför bilister. 
(Trafikförordning, SFS 1998:1 276, 8 kap.) Det finns inga regler för hur ett 
gångfartsområde ska utformas utan tolkningen av trafikförordningen lämnas fri till 
planeraren. Det går emellertid att tolka förordningen som att inga nivåskillnader får 
förekomma och att fysiska hinder krävs för att reducera hastigheten hos bilisterna, samt att 
entrén till gångfartsområdet bör markeras tydligt. (Göteborgs stad, 2002) 

2.6.4 Shared space 
Shared space bygger på en grundtanke som innefattar utformning och planering av det 
offentliga rummet med utgångspunkt i integrering av funktioner. Konceptet bygger på att 
skapa rum i staden med fokus på sociala möten. På platser med Shared space ska gatans 
karaktär styra beteendet hos trafikanterna och utformningen ska klargöra vilket 
uppträdande som uppmuntras. (Hammarin & Warnelid, 2006) En viss känsla av otrygghet 
kan planeras in för att behålla människornas uppmärksamhet i trafiken. Traditionella 
hastighetsdämpande åtgärder bör inte användas, utan människorna på platsen ska vid 
interaktioner förhandla om förkörsrätten genom ögonkontakt. Samspelet kommer att 
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medföra att hastigheten sänks automatiskt. (Brenner, 2006) Hans Monderman som skapat 
begreppet Shared space anser att man kan integrera trafikslag i olika grader. 
Trafikantgrupper kan delas upp med hjälp av en mindre nivåskillnad mellan gångbanan 
och körbanan, exempelvis kan en låg kantsten skilja dem från varandra. Han anser att 
kanter upp till ca 6 cm främjar samspel mellan olika trafikantgrupper, medan högre kanter 
separerar dem från varandra. Vidare anser han att man vid planering kan arbeta med olika 
sorters möblering i form av pollare, beläggning, kantstenshöjder etc., för att styra 
människors beteende i miljön. (Sveriges Kommuner och Landsting, 2008) Ett exempel där 
Shared space principen nyttjas är Skvallertorget i Norrköping, se figur 2.3 nedan. 
 

  
Figur 2.3. Skvallertorget i Norrköping. (Foto: Anna Stjärnkvist, Tyréns) 

 
Fördelen med gator eller platser där Shared space utnyttjas är att hastigheten är låg, det blir 
färre allvarliga olyckor och interaktionerna mellan trafikanterna ökar. Samtidigt är det ofta 
vackra platser med mycket liv och rörelse. Det som kan uppfattas som negativt är att 
synskadade och andra grupper som har svårt att kommunicera via ögonkontakt, har svårt 
att orientera sig, samt att beläggningen som ofta är smågatsten skapar problem för 
rörelsehindrade. Vidare minskar även framkomligheten för fordonstrafiken. (Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2008) 
 
Enligt Brenner (2006) är svenska gångfartsområden och dess företrädare Woonerfgatorna 
en form av organiserad Shared space. På gångfartsområden gäller emellertid principen att 
fordonen ska lämna företräde till fotgängarna, medan oorganiserad Shared space bygger på 
ett samspel mellan samtliga trafikantgrupper. 

2.7 Trafiksäkerhet 
När integrerade trafiklösningar används är det av stor betydelse att se till säkerheten för de 
oskyddade trafikanterna som löper störst risk att skadas allvarligt. Trafiksäkerhet är ett brett 
begrepp, som inkluderar många aspekter. Definitionen av en trafikolycka är; en företeelse 
på en väg där åtminstone ett fordon i rörelse har medfört egendoms- eller personskador. 
(VTI, 2005) En olycka definieras utifrån förhållandet mellan exponering, risk och 
konsekvens. Exponering används exempelvis för antal döda per trafikmängd och mäts 
genom t ex antal olyckor per körda kilometer. (Holmberg et al., 1996) Risken är antal 
olyckor eller skador dividerat med exponeringen. Vidare är konsekvensen skadeföljden av 
olyckan, exempelvis svårt skadad eller död. Förhållandet genererar en formel för 
trafiksäkerhetsproblemet. (Nilsson G, 2007) Sambandet visar att en ökning i trafikmängd 
medför fler olyckor.  
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Trafiksäkerhetsproblemet = Exponering * Risk * Konsekvens 
(Nilsson G, 2007 och Elvik, 1997) 
 
Holmberg (1996) uttrycker att det skadas och dör flest oskyddade trafikanter i tätorter. 
Hastigheten spelar en väsentlig roll vid utgången av dessa olyckor, och ju högre hastighet 
desto allvarligare blir konsekvenserna av olyckan. (VTI, 2005) 

2.7.1 Hastighetens betydelse  
År 1907 infördes de första hastighetsbegränsningarna i Sverige. (Englund et al., 1998) 
Hastigheten har en central roll i trafiksäkerhetssammanhang eftersom den bestämmer 
säkerhetsnivån på gatorna samtidigt som den är avgörande för antalet olyckor och deras 
svårhetsgrad. Hastighet, risk och konsekvens är direkt kopplade till varandra. Risken att en 
olycka inträffar minskar med reducerad hastighet, samtidigt som skadorna blir lindrigare, 
vilket även går att utläsa ur formeln för trafiksäkerhetsproblem.    
 
Genom fysisk planering kan risken för att olyckor uppkommer och dess konsekvenser 
minska. Vid utformning av trafikmiljöer är den viktigaste faktorn hastighetsanpassningen 
hos motorfordonen, vilken är en grundförutsättning för ett bra och säkert samspel mellan 
de olika trafikantgrupperna. (Englund et al., 1998) För att reducera hastigheterna krävs det 
att man arbetar i förebyggande syfte på detaljnivå. (Holmberg et al., 1996) Enligt 
Vägverket skulle antalet döda i trafiken minskas med 25-35 % om samtliga motorfordon 
höll hastighetsgränserna. För att reducera antalet olyckor arbetar de utifrån Nollvisionen 
och dess krav på att hastigheten ska vara högst 30 km/h i möten mellan oskyddade 
trafikanter och motorfordon. (Hydén, 2007) En minskad medelhastighet i trafikflödet ger 
ett minskat antal olyckor och skadade. En genomsnittlig ökning med 2 km/h av 
hastigheten på Sveriges vägar resulterar i en 10 % -ig ökning av antalet dödade, och om 
genomsnittshastigheten ökar med 10 km/h medför det en 50 % -ig ökning av antalet döda. 
(Vägverket, 2001) Figuren nedan beskriver olika teorier och dess samband mellan 
fotgängares risk att dödas i trafiken relaterat till motorfordonens hastigheter vid kollisioner. 
På y-axeln är sannolikheten i procent och på x-axeln kollisionshastighet i km/h. (Englund 
et al., 1998) Risken att dödas växer med ökad kollisionshastighet, se figur 2.4. 
 

  
 

Figur 2.4. Fotgängares dödsrisk vid olika kollisionshastigheter.  
(Englund et al., 1996) 

 

- 26 -  



- En studie av gångfartsområden i Västra Hamnen - 
Charlotte Lindskog 

 

Bilförarnas val av hastighet kan kopplas till ett flertal faktorer, exempelvis; utformning av 
gaturummet, aktuell trafiksituation, väg- och fordonsfaktorer, väder- och siktförhållanden, 
eckodag och tid på dygnet. Utformningen av gaturummet tros ha stor betydelse för 

km/h, men studier har 
visat att bilister tenderar att hålla högre hastigheter. Ofta är det utformningen på 

r hastigheterna. (Göteborgs stad, 2002)  

 vid 90 
km/h och 90 m vid 110 km/h. Värdena gäller för situationer vid torrt väglag. Vid dåligt 

kan bli upp till 4 gånger längre. (Vägverket, 2001) 

bete sig på platsen. Det är emellertid viktigt att ingen av trafikantgrupperna 
nyttjar situationen, som exempelvis att bilisterna väljer att inte lämna fotgängarna 

otgängaren går rakt ut i gatan utan att se sig för 
ch förväntar sig att bilisterna ska stanna, men även på grund av att antalet 

ket fortgängare på platsen blir de mer benägna att 
anna och lämna företräde. Enligt Ekman (1996) är exponeringen av antalet gående och 

v
hastighetsanpassningen. (Englund et al., 1998) 
 
Hastighetsanpassning är speciellt viktig i samband med integrerade trafiklösningar, 
eftersom de oskyddade trafikanterna rör sig på samma ytor som bilisterna. För trafiken på 
gångfartsområden är hastigheten reglerad till gångfart, dvs. cirka 7 

gångfartsområdena som sty

2.7.2 Stoppsträcka  
Motorfordons stoppsträcka är beroende av dess hastighet, förarens reaktionstid samt 
bromssträckan. För en oskyddad trafikant är det hastigheten på motorfordonet som 
bestämmer om den dör eller överlever vid en kollision. I en överraskande situation, 
exempelvis om ett barn springer ut i gatan är den normala reaktionstiden för en förare en 
sekund. Om bilisten kör i 30 km/h hinner den normalt stanna om sträckan är ca 12-18 
meter, medan den inte hinner reagera om den håller 50 km/h. Den totala stoppsträckans 
längd ökar markant med ökande hastigheter. Vid 30 km/h är reaktionssträckan 8 m och 
bromssträcka 5 m, vilket resulterar i en total stoppsträcka på 13 m. Vid 50 km/h är 
reaktionssträckan 14 m och bromssträckan 13 m, vilket medför en total stoppsträcka på 27 
m. Vid ökad hastighet ökar den totala stoppsträckan till 43 m vid 70 km/h, 65 m

väglag kan den totala stoppsträc

2.7.4 Väjningsbeteende 
Väjningsbeteendet i trafiken bygger på ett samspel mellan samtliga trafikantgrupper. Enligt 
Englund (1998) är det väsentligt att trafikmiljön är enkelt utformad så att användarna vet 
hur de ska 
ut
företräde.  
  
Den 1 maj år 2000 infördes lagen om att motorfordon måste lämna företräde till 
fotgängare vid obevakade övergångsställen. I samband med att lagen infördes invaggades 
fotgängare i falsk trygghet om att bilister alltid lämnar dem företräde vid obevakade 
övergångsställen. Andelen bilförare som stannade för gående ökade, men å andra sidan 
resulterade åtgärden i att risken för fotgängare på obevakade övergångsställen ökade jämfört 
med tidigare. Detta främst på grund av att f
o
upphinnandeolyckor ökat. (Thulin, 2007)  
 
Exponeringen av antalet oskyddade trafikanter kan kopplas till bilisternas väjningsbeteende. 
Enligt Englund (1998) råder ett samband mellan oskyddade trafikanters exponering och 
allvarliga skador; ju fler fotgängare desto lägre risk att förolyckas eller skadas allvarligt. Om 
bilisterna är vana vid att det rör sig myc
st
cyklister betydande för deras säkerhet.   
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Väjningsstudier som gjorts på Skvallertorget i Norrköping, som är utformat enligt Shared 
space principen, visar att det finns ett samband mellan bilisters hastigheter och deras 
benägenhet att väja för oskyddade trafikanter. Antalet bilister som väjer för oskyddade 
trafikanter ökar ju lägre hastigheterna är. Ett fungerande samspel där bilisterna visar hänsyn 
och anpassar sig till de oskyddade trafikanterna uppnås då bilisternas hastigheter 
understiger 15-20 km/h. I högre hastigheter tenderar bilisterna att väja i betydligt mindre 
utsträckning, se figur 2.5. (Sveriges Kommuner och Landsting, 2008) 

  
Figur 2.5. Antalet bilister (i procent) som väjer för oskyddade trafikanter.  

(Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, 2008) 
 
Det finns olika typer av anpassningsgrad av väjning. Antingen stannar trafikanterna för 
varandra eller så anpassar de sin hastighet och lämnar på så sätt den andre företräde. Enligt 
3 kap 5 § i Trafikförordningen ska förare som har väjningsplikt tydligt visa att denne 
tänker väja genom att i god tid sänka hastigheten eller stanna. (SFS 1998:1276) De får 
endast köra vidare om det inte kan medföra en fara eller utgör ett hinder för den andra 
trafikanten. (GFK, 2001) Enligt Englund (1998) beror den otillräckliga säkerhetseffekten 
av väjningsplikten ofta på att någon trafikantgrupp upplever det som om de har företräde, 
vilket resulterar i att de inte anpassar sin hastighet. Exempel då bilister tenderar att inte 
lämna företräde är då de färdas på större gator eller på gångfartsområden där det rör sig få 

tgängare. För att öka trafiksäkerheten är det väsentligt att samtliga trafikanter iakttar 

trafikmiljön så 
att den styr bilisternas beteende och att det blir naturligt att lämna företräde till 
f
e ngfartsområden. (Englund et al., 1998) 

fo
försiktighet i alla trafiksituationer. Särskild hänsyn bör visas till barn, äldre och 
funktionshindrade.  
 
På gångfartsområden har fotgängare företräde framför bilister, vilket innebär att bilisterna 
ska väja och lämna företräde. Målet med gångfartsområden är att utforma 

otgängarna. Förhoppningen är att införandet av principen att lämna företräde resulterar i 
n bättre hastighetsanpassning på gå

2.8 Tillgänglighet för olika trafikantgrupper på 
gångfartsområden 
De flesta människor är gångtrafikanter i någon form varje dag, vilket resulterar i att man 
inte kan definiera den genomsnittlige gångtrafikanten. I gaturummet rör sig en mängd 
människor med skilda förutsättningar, krav och behov. (Holmberg et al., 1996) 
Trafiksystemen och den fysiska miljön i städer bör vara utformad så att samtliga 
användargrupper kan nyttja den, oavsett bakgrund, krav och önskemål. Enligt Englund 

- 28 -  



- En studie av gångfartsområden i Västra Hamnen - 
Charlotte Lindskog 

 

(1998) bör man vid planering ha en helhetssyn på människans utveckling och roll i 
samhället, med utgångspunkt att människan är aktiv.  (Englund et al., 1998) Vem som ska 
prioriteras vid planeringen är en ständigt aktuell politisk fråga som berör många områden. 
Därför är det av betydande vikt att besitta kunskap om vilka som ska använda staden vid 
stadsplanering. Speciellt viktigt är det att fokusera på de användargrupper som har 
begränsade förutsättningar och skilt beteende från gemene man. För funktionshindrade kan 

å detaljer i trafikmiljön utgöra hinder som påverkar deras möjligheter att förflytta sig. I 

. (Sveriges Kommuner och Landsting, 2003)  

rje år samtidigt 
m vi blir äldre, se tabell 2.2.  

 
Tab mängd. (Källa: Fritt tolkat från SCB, 2007b) 
 

mandrag  

sm
Sverige uppskattar hjälpmedelsinstitutet att minst 1,3 miljoner personer har någon form av 
bestående funktionsnedsättning
 
I Sverige har vi en åldrande befolkning, vilket innebär att det föds färre va
so

ell 2.2. Sveriges folk

Befolkningsstatistik i sam
 

Folkmängd i Sverige 

ÅR  1960 1970 1980 1990 2000 2006 
Antal personer 0 - 17 år (%) 27,3 24,8 23,8 21,9 21,8 21,2 
Antal personer 17 – 65 år (%) 60,9 61,4 59,8 60,3 61,0 61,5 

Antal personer 65 < år (%) 11,8 13,8 16,4 17,8 17,2 17,3 
 
Tillgängligheten för samtliga användargrupper i samhället grundas på lagar och 
kommunernas egna program. Enligt socialtjänstlagen har kommunen ansvaret för att 
invånarna får den hjälp de behöver. (Johansson, R. 1992) En användbar och tillgänglig 

innebär jämlika levnadsvillkor för personer med funktionshinder. (GFK, 

en vuxen trafikant. Alla människor utvecklas olika snabbt och 
et är individuellt när ett barn är moget för att klara sig själv i trafiken. Generellt sett har 

utomhusmiljö 
2001)  

2.8.1 Barn 
Inom samhälls- och trafikplanering är det viktigt att beakta barnens behov så att de 
tillgodoses. År 1998 antog FN en barnkonvention som behandlar barns rättigheter i 
samhället, vilken bygger på att ”barn ska respekteras” (Larsson, 2003). Barn har inte samma 
möjlighet som vuxna att uppfatta situationer runt omkring dem, utan har svårigheter på 
grund av att deras sinnen inte är tillräckligt utvecklade. Främst beror detta på att de inte är 
tillräckligt mogna, deras synfält är begränsat, samt att de ibland har svårigheter att lokalisera 
ljud. Enligt Johansson (1992) utvecklas synfältet fram till och med tolvårsåldern. Barn är 
även begränsade på grund av sin längd eftersom de inte syns bakom bilar. (Holmberg et al., 
1996) Enligt Hallqvist B (1994) och Larsson (2003) är yngre barn inte mottagliga för 
trafikundervisning och kan inte träna upp sitt beteende att hantera olika trafiksituationer. 
Exempelvis kan barn upp till 7-8 års ålder inte röra sig bland motortrafik, utan först i högre 
åldrar kan de jämföras med 
d
barn mindre erfarenhet av trafiksituationer och därmed svårare att förutspå farliga 
situationer som kan uppstå. 
 
Vägverket har accepterat en policy där de ska uppfylla FN:s konvention om barnens 
rättigheter. Ambitionen är att år 2010 ska 60 % av alla barn i Sverige säkert och tryggt 
kunna gå eller cykla till skolan, samt att andelen barn som på egen hand ska kunna utnyttja 
vägtransportsystemet ska öka. Barn ska ha samma möjligheter att transportera sig inom 
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vägtransportsystemet som andra användargrupper. Vidare ska Vägverket undanröja hinder 
för barn, eftersom gator och vägar tenderar att utgöra barriärer som hindrar dem att ta sig 

am på egen hand. (Larsson, 2003) Barn använder ofta sina skolvägar och den offentliga 

r. Då 
temiljön utgör en väsentlig utvecklingsmiljö för barnen är det av betydande vikt att den är 

re 
bostadsområden än i nya. Barn upplever trafiksituationen i integrerade miljöer som farligare 

råden. Därför förespråkar Larsson separering av gång-, cykel- och biltrafik 

vilket kan bero på olika saker. 
xempelvis kan vägmärkenas storlek och läsbarhet skapa problem eller vägmarkeringarnas 

fr
miljön till lek. Därför är det viktigt att beakta barnens förutsättningar och deras 
oberäkneliga beteende vid planering av gator och vägar.  
 
Vägtrafiken står för ungefär hälften av alla dödsfall bland barn och ungdoma
u
säker och att inte biltrafiken på gatorna begränsar barnens liv. De vanligaste olycksplatserna 
i trafiken för barn är korsningar, kring parkerade bilar och i backar. (Larsson, 2003)  
 
Enligt Englund (1998) har olyckstalen reducerats på senare år, vilket tros bero på att 
barnens rörelsefrihet har begränsats. Den begränsade rörelsefriheten är ett resultat av 
föräldrarnas inställning till trafiksituationen i området. Begränsningarna har en avgörande 
roll för barnens utveckling av rumslig uppfattningsförmåga och deras handlingar. Studier 
har visat att barn tenderar att vara rädda för bilar och trafik. Enligt Larsson (2003) upplevs 
gångfartsområden i nybyggda bostadsområden av småbarnsföräldrar som farliga och de 
oroar sig för sina barns säkerhet i närmiljön. Studier visar att planering av bostadsområden 
påverkar barnens risker, och att barn löper fem till tio gånger större olycksrisk i äld

än separerade om
som den mest effektiva åtgärd som resulterar i god säkerhet för barn. (Larsson, 2003)  

2.8.2 Äldre 
I Sverige har vi en ökad andel åldrande befolkning, och enligt Vägverket definieras ”äldre” 
som individer med åldern 65 år och äldre. Nästan var fjärde invånare kommer inom kort 
att vara över 65 år. (Spolander, 2003) År 2000 var andelen äldre 17 % och år 2020 
förväntas den öka till 22 %. (Sveriges Kommuner och Landsting, 2003) Skillnader mellan 
individer och grupper tenderar att öka med stigande ålder. Äldre har normalt en försvagad 
fysisk kapacitet, samt försämrad syn och hörsel. Vidare har de sämre rörelseförmåga 
samtidigt som de är långsammare, vilket resulterar i att de kräver längre reaktionstider för 
att uppfatta saker omkring dem. De tenderar att ha svårare att upptäcka och parera felsteg, 
vilket gör att de har lättare att råka ut för olyckor än andra. (Spolander, 2003) Enligt 
Vägverket (2004b) är äldre personer mer utsatta i trafiken än yngre, då de generellt sett 
löper större risk att skadas och dödas i trafiken. De vanligaste olyckorna bland äldre är 
singelolyckor, där de faller pga. exempelvis ojämn mark. Flertalet av de äldre som 
omkommer i trafiken är fotgängare i tätorter. För att äldre ska kunna leva ett välfungerande 
liv är det väsentligt att utforma gator och vägar så att de kan ta sig fram. Utformningen 
ställer särskilda krav på att underlaget är jämnt och att det underhålls. Ofta gör branta 
lutningar, nivåskillnader och ojämna eller för mjuka gångytor det svårt att ta sig fram till 
fots, och gör det nästintill omöjligt med rullstol och rollator. Även tät och snabb biltrafik 
som ska korsas kan upplevas som problem. Andra problem som äldre kan uppleva i trafiken 
kan vara att de har svårare att förstå olika trafikanordningar, 
E
synbarhet, vägbelysning och kontraster. Oftast är dessa aspekter anpassade till yngre 
människor och deras prestationsförmåga. (Spolander, 2003) 
 
Att gå är det vanligaste förflyttningssättet bland äldre, vilket resulterar i att de är en speciellt 
utsatt grupp i trafiken. Då andelen äldre ökar i samhället är det av betydande vikt att 
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vägtransportsystemet utformas med god tillgänglighet samtidigt som det erbjuder god 
framkomlighet. Beträffande gårdsgator kan de upplevas som svåra att förstå samtidigt som 
de kan upplevas som osäkra. För äldre är separerade gång- och cykelbanor säkrare och 
tryggare. (Vägverket, 2004b) Äldre tenderar att känna sig otrygga då fotgängare integreras 
med övriga trafikslag. Generellt sett beror detta på att de upplever det som att bilisten och 
cyklisten har ett övertag på grund av deras högre hastigheter. (Johansson, R. 1992) Det är 

ämst tre behovsområden som är centrala och bör fokuseras på vid planering för äldre; 

 ligger till grund för all trafikplanering finns det 
äldrepolitiska mål. Enligt Riksdagen ska äldre kunna åldras oberoende, i trygghet och ha 

tt skapa trygga miljöer är det väsentligt att trafikmiljöerna 

ten av att identifiera och undanröja hinder, samt att samhället måste utformas så 
att individer med funktionshinder i alla åldrar har samma möjligheter att vara delaktiga i 

 ska vara tillgängligt för alla, oavsett funktionshinder. (SOU 

r personen att se eller läsa vanlig skrift, eller ta sig fram och orientera sig utan 
roblem. Hjälpmedel som underlättar vardagslivet för blinda och synsvaga, förutom 

 

fr
tryggare trafikmiljöer, ökad mobilitet samt ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. 
(Vägverket, 2004b)  
 
Förutom de transportpolitiska målen som

möjlighet till ett aktivt liv. För a
är tydliga och enkla. (Vägverket, 2004b) 

2.8.4 Funktionshindrade 
En grundläggande princip inom svensk handikappspolitik är att personer med 
funktionshinder inte ska diskrimineras i några sammanhang. De ska ha lika stor möjlighet 
som resterande befolkning i samhällslivet. De övergripande målen för handikappolitiken 
betonar vik

samhällslivet. Samhället
2004:54)  

2.8.5 Synskadade  
I Sverige bedömer hjälpmedelsinstitutet att drygt 115 000 personer över 16 år är 
synskadade. (Sveriges kommuner och landsting, 2003) Enligt Spolander (2003) är ca 
23 000 av dessa blinda eller gravt synskadade. Enligt GFK (2001) och Månsson, K. (1999) 
innefattas synskadade av blinda och synsvaga personer. Det finns olika sorters 
synnedsättningar som kan bero på åldersförändring, grå och grön starr, fläckvis bortfall och 
halvsidigt bortfall, se figur 2.6 för exempel på starr. En synskada definieras som en skada 
som hindra
p
gaturummets utformning, är e
R. 1992)  
 

xempelvis teknikkäpp, ledsagare och ledarhund. (Johansson,

   
 

Figur 2.6. Bilden visar från vänster; Normalseende, grå starr och grön starr.  
(Källa SRF, 2007) 

 
Det som synsvaga upplever som problem i gaturum är generellt otillräcklig belysning, 
avsaknad av ledstråk och hinder som exempelvis utstickande byggnadsdelar. (Spolander, 
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2003) Synsvaga orienterar sig efter kontrastmarkeringar, färg- och materialkontraster. För 
att underlätta orienteringen för synskadade i olika gaturum kan strategiska punkter 
kontrastmarkeras. För att synsvaga ska kunna uppfatta ljushetskontraster krävs det normalt 
en ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS (Natural Colour System). Det är viktigt att 
gatumöbleringens färg ger tillräcklig kontrastverkan, det är speciellt väsentligt vid 
nivåskillnader, som exempelvis trappor eller på utstickande detaljer. Utstickande 
byggnadsdelar som är lägre än 2,20 m över mark måste markeras tydligt eller byggas in. 

asta hinder på gångytor bör tydligt markeras och utformas så att de kan upptäckas med 

lvis kan ledytor utgöras av ytor som avviker i färg eller 
ruktur från omgivande ytor. Samtliga hinder längs stråket måste märkas ut, vilket kan 

ningens struktur och ljushet varieras så att hinder lättare 

 år har personer med hörselskador ökat med 4 %. Det är över 150 000 
uxna människor som är helt döva eller gravt hörselskadade. (Spolander, 2003) 

ing dem. Något som försvårar deras situation i 
betydande utsträckning är när störande bullerkällor gör att de inte kan uppfatta ljud från 

 samtal. Även stark vind kan utgöra problem då den gör att 

F
teknikkäpp. Även skyltningen bör vara lätt att förstå och läsa samt ha ljushetskontrast. (BFS 
2003:19, HIN 1) 
 
Enligt Månsson, K. (1999) är det en mängd faktorer som ska samverka för att den 
synskadade ska uppfatta miljön som tillgänglig och användarvänlig. Orienterbarhet och 
överskådlighet i gaturum kan exempelvis uppnås genom ledstråk och taktil eller audiell 
information. (Svenska kommunförbundet, 1998) Enligt Holmberg (1996) ska ledstråk 
utformas så att de förbinder start- och målpunkter samtidigt som det ger ledning, 
orientering och varning. Exempe
st
uppnås genom att belägg
uppmärksammas. (VGU, 2004)  
 
2.8.6 Hörselskadade 
Enligt de hörselskadades riksförbund (2007) finns det cirka 1,1 miljoner människor i 
Sverige som har försämrad hörsel. Det finns olika former av hörselskador; döv, nedsatt 
hörsel, tinnitus, ljudöverkänslighet och sjukdomen ménières som innebär öronutlöst yrsel. 
Hörselskadade finns representerade i samtliga åldersgrupper, men tenderar att öka med 
åldern. (GFK, 2001) Hörselskador kan yttra sig i försämrad hörsel i olika grad till följd av 
för höga buller- och ljudnivåer i närmiljön, tinnitus eller ljudöverkänslighet. Skadorna kan 
uppstå av skilda orsaker, exempelvis kan det vara ärftligt, genetiskt eller bero av ålder. 
(Hörselskadades riksförbund, 2007) Cirka 14,3 % av befolkningen i åldern 18-84 år lider 
av nedsatt hörsel, cirka 15 % av befolkningen lider av tinnitus och cirka 1300 personer är 
dövblinda. På tio
v
Hjälpmedelsinstitutet bedömer att minst 300 000 bär hörapparat. (Sveriges kommuner och 
landsting, 2003) 
 
Hörselskador kan påverka människors uppfattningsförmåga av situationer i trafiken för att 
de inte hör vad som händer runt omkring dem. Vidare kan de ha koncentrationssvårigheter 
som gör det svårt att uppfatta situationer. Dessa faktorer är viktiga att beakta vid 
utformning av trafikmiljöer. Personer med hörselskador har ett större behov av visuell 
information och goda ljudförhållanden i sin omgivning. (Hörselskadades riksförbund, 
2007) Enligt Holmberg (1996) har personer med hörselnedsättning ofta stora problem med 
att informera sig om situationer runt omkr

högtalare eller urskilja tal och
ljudet ibland förvrängs. (Johansson, 1992)  
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2.8.7 Rörelsehindrade 
I Sverige har cirka 7 % av den vuxna befolkningen mellan 16-84 år någon form av 
rörelsehinder som yttrar sig i svårigheter att gå eller springa kortare sträckor. (SCB, 2007a) 
Enligt hjälpmedelsinstitutet behöver cirka 100 000 av dem rullstol. (Sveriges Kommuner 

edsatt ork på grund av sjukdomar som dåligt hjärta, epilepsi 

ill nollkant och tvärlutningen på 
por bör utformas med ledstänger på båda 
(1996) får ramper inte luta mer än 5 % för 

vecklingsstörda, varav cirka 15 000 lider av en grav 

shandikapp har rätt till ett eget liv och en egen identitet. Personer med 

och Landsting, 2003) Fler kvinnor lider av rörelsehinder än män, cirka 9 % jämfört med 
cirka 5 %. (SCB, 2007a) Som tidigare nämnts har vi en ökad åldrande befolkning i Sverige, 
och andelen rörelsehindrade ökar med åldern, vilket gör att vi kommer få fler och fler med 
problem. Enligt Johansson (1992) är den vanligaste orsaken till rörelsehinder reumatism. 
Cirka 900 000 lider av reumatiska sjukdomar. (Sveriges Kommuner och Landsting, 2003)  
 
Det finns olika former av rörelsehinder som kan yttra sig i form av exempelvis svårigheter 
att gå, balansrubbningar eller n
eller nedsatt lungfunktion. Nedsatt rörelseförmåga kan yttra sig på skilda sätt och upplevas 
olika av personer med olika erfarenheter. Exempel på rörelsehinder är nedsatt gångförmåga, 
eller hand- och armfunktion. (Månsson, 1999 & GFK, 2001) En rörelsehindrad kan 
uppleva det som svårt att förflytta sig kortare sträckor, gå på lutande plan eller korsa en 
gata. (Holmberg et al., 1996) 
 
Rörelsehindrade har generellt sett högre krav på den byggda miljön för att de ska kunna 
förflytta sig självständigt. Många med rörelsehinder har behov av hjälpmedel för att kunna 
ta sig fram, exempelvis gåkäpp, rollator, rullstol eller permobil, vilka ofta kräver stora 
utrymmen. Exempelvis bör den fria bredden vara 180 cm på långa sträckor och 120 cm på 
kortare sträckor. (Månsson, 1999) Enligt Lugna gatan! ska gatumöbleringen utformas och 
placeras med samma hänsyn som buskar och träd gör för att underlätta för rörelsehindrade. 
Beläggningen bör vara jämn och gåytor med många fogar bör undvikas, som exempelvis 
smågatsten. (Svenska kommunförbundet, 1998) Det är fördelaktigt om materialen är släta 
så att risken för att snubbla eller halka begränsas. (Vägverket, 2004c) Enligt Boverkets 
allmänna råd bör nivåskillnader vid trottoarkanter avfasas t
gator får inte överstiga 1:50. Ramper och trap
sidor. (BFS 2003:19, HIN 1) Enligt Holmberg 
att rörelsehindrade ska kunna ta sig upp och ner. Handikappsparkeringar bör utformas med 
friytor på minst 5 m på sidorna så att de kan användas av rullstolsbundna som kör bil där 
rullstolen tas in och ut från sidan. (BFS 2003:19, HIN 1) 

2.8.8 Kognitiv funktionsnedsättning  
Kognitiva funktionsnedsättningar kan yttra sig på olika sätt och antingen bero på en 
medfödd utvecklingsstörning eller uppstå efter olyckor till följd av hjärnskador. Det kan 
även yttra sig som en åldersrelaterad sjukdom i form av Alzheimers. Med kognition avses 
förmågan att minnas, orientera sig i tid och rum, problemlösnings- och numerisk förmåga, 
samt språklig förmåga. (Svensson, E., 2001) I Sverige bedömer hjälpmedelsinstitutet att 
cirka 36 000 personer är ut
utvecklingsstörning och cirka 110 000-180 000 personer har mild, måttlig eller svår 
demenssjukdom. (Sveriges Kommuner och Landsting, 2003) Kognitiva funktionshinder 
delas in i grav, måttlig och lindrig utvecklingsstörning. Personer med en 
utvecklingsstörning tenderar ofta att ha flera funktionshinder i form av svårigheter att röra 
sig, se eller höra. (GFK, 2001)  
 
I dagens samhälle är den allmänna uppfattningen att även personer med 
förstånd
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förståndshandikapp har svårigheter att veta hur de ska agera, orientera sig i en teknisk 

 är det viktigt att skapa väl genomförda system i trafiken. (Svensk, 1994) 
n småskalig, överblickbar, enhetlig och logisk utformning skapar gynnsammare 

 
D plever trafiken på traditionella tätortsgator 

ed enkelt avhjälpta hinder avses enligt Boverket (2005), hinder som anses rimliga att 

na 
rogram för att arbeta med dem. För att samhällets utformning ska passa alla 

användargrupper har Kommunförbundet, numera Sveriges Kommuner och Landsting, 
publicerat en idéskrift, ”Tillgänglig stad”, som ska utgöra ett stöd för kommunerna i deras 
arbete. Skriften belyser vikten av att identifiera hinder och problem, och har sin 
utgångspunkt i den nationella handlingsplanen för handikappolitik. (Spolander, 2003)  
 

omvärld eller använda sig av teknik. För att de ska klara sig bör handlingskedjorna vara 
korta, samtidigt som det bör finnas ett tydligt samband mellan orsak och verkan. De har 
även svårigheter att uppfatta tid och rum samt koncentrera sig på omgivningen. (Svensk, 
1994)  
 
Människor med kognitiva funktionshinder har ofta stora problem i trafiken eftersom de har 
svårt att bedöma avstånd och riktning, exempelvis upplever de det som svårt att korsa gator 
med trafik. (Holmberg et al., 1996 & Johansson, R. 1992) Förståndshandikappade måste 
lära sig ett förflyttningsmönster för att klara av att ta sig fram på egen hand. För att 
underlätta för dem
E
förutsättningar. Det krävs enkla och väl belysta skyltar, samt lättillgänglig och välanpassad 
information. Exempelvis är det bra om alla skyltar är enhetliga så de vet vad de betyder. 
(GFK, 2001 & Månsson, 1999) Orienteringen underlättas även av logiska färgsystem. (BFS 
2003:19, HIN 1) 

å människor med kognitiva funktionshinder up
som ett problem kan slutsatsen dras att gångfartsområden kan upplevas som svårare att 
förstå eftersom samtliga trafikslag integreras. Det är inte givet vilka trafikregler som gäller 
på platsen och hur man ska bete sig.  

2.9 Enkelt avhjälpta hinder 
För att skapa en tillgänglig miljö för funktionshindrade i samhället har det tagits fram en 
lagstiftning som reglerar detta. I lagstiftningen behandlas enkelt avhjälpta hinder. Den 
allmänna uppfattningen är att om miljön är tillgänglig för funktionshindrade och äldre så 
bör den vara användbar för gemene man. 
 
M
avhjälpa med hänsyn till nyttan av åtgärden och platsens förutsättningar. De ekonomiska 
konsekvenserna får inte bli orimliga för den som ska åtgärda problemet. Det är främst 
hinder som rör funktionshindrade och äldre som innefattas i begreppet. Det finns inga 
hinder som berör barn i samhället som är lagstiftade.   
 
Varje kommun har sitt eget förhållningssätt till enkelt avhjälpta hinder och har eg
p
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När Malmö Gatukontor gör sin inventering för enkelt avhjälpta hinder tittar de på 
följande: 
 
Det som är lagstiftat i befintlig miljö:  

 
• Obevakade övergångsställen 
• Signalreglerade övergångställen  
• Upphöjda gångpassager 
• Oordnade gångpassager 
• Handikappsparkeringar 
• Trappor 
• Hinder 
• Ojämn markbeläggning 
• Gångbanor 

 
Ej lagstiftat för befintlig miljö men som 
inventeras ändå: 

 
• Ojämn mark 
• Sittplatser  
• Lutningar 
• Refuger 

 
  
 
 

(Brogård, 2007) 
 
Lagstiftningen är inte lika strikt för de enkelt avhjälpta hinder som finns i den befintliga 
miljön. Å andra sidan är det många av de saker som inte är lagstiftade för den befintliga 
miljön som är lagstiftade för nybyggnad, varför Malmö Gatukontor har valt att inventera 
detta för eventuella framtida ombyggnader etc. Ojämn mark inventeras främst för att 
rapporteras till drift och underhåll som har ansvaret för det området. De saker som Malmö 
Gatukontor valt att inventera inkluderar inte samtliga enkelt avhjälpta hinder i 
lagstiftningen BFS 2003:19, HIN 1, utan är endast ett urval av dem.  

2.9.1 Lagstiftning  
Boverket har tagit fram föreskrifter beträffande enkelt avhjälpta hinder som gäller på 
befintliga allmänna platser. De allmänna riktlinjerna i lagstiftningen behandlar generella 
rekommendationer om tillämpningen. Det anger hur någon kan eller bör agera för att 
utföra föreskrifterna, det är å andra sidan fritt att välja andra lösningar om de motsvarar 
föreskrifterna. Boverket har även tagit fram föreskrifter och allmänna råd för 
nybyggnadsområden i BFS 2004:15, ALM 1, vilka är betydligt strängare än de för befintlig 
miljö.   
 
I lagstiftningen är det inte uttryckt vid vilken tidpunkt åtgärderna skall vara genomförda. 
Utgångspunkten är att hindren ska undanröjas direkt, emellertid bör åtgärderna ha 
genomförts senast år 2010. (Boverket, 2005) 

2.9.2 Enkelt avhjälpta hinder i befintlig miljö 
5 § Föreskrifterna gäller endast om de hinder som skall undanröjas är enkelt avhjälpta. 
”Med enkelt avhjälpta hinder avses sådana hinder som med hänsyn till nyttan av åtgärden och 
förutsättningarna på platsen kan anses rimliga att avhjälpa. De ekonomiska konsekvenserna får 
inte bli orimligt betungande för fastighetsägaren, lokalhållaren eller näringsidkaren.” (BFS 
2003:19, HIN 1) 
 
För allmänna platser gäller att fysiska hinder i form av ojämn markbeläggning, mindre 
nivåskillnader som exempelvis trottoarkanter samt svårforcerade ränndalar skall undanröjas. 
Vidare exempel på hinder som ska undanröjas är; bristande kontrast- och 
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varningsmarkering, skyltning, bländande belysning, balansstöd och utformning av 
biluppställningsplatser för handikappfordon. (BFS 2003:19, HIN 1)  
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3 Slutsatser av litteraturstudien 
Syftet med litteraturstudien har varit att ta reda på vilka planeringsprinciper som funnits 
genom tiderna innan vi kommit dit vi är idag där integrering av olika trafikantgrupper 
förespråkas i form av bland annat gångfartsområden och Shared space. 
 
Gångfartsområden är ett omdebatterat sätt att utforma gator på, som har kommit att 
användas mer och mer. I litteraturstudien kan det utläsas att de aspekter som är viktiga att 
beakta vid planering av gångfartsområden är dess utformning, olika användargruppers krav 
på miljön, samt hastighetens betydelse för säkerheten på gatorna. Målet med att skapa gator 
där olika trafikantgrupper integreras är att sänka hastigheterna på trafiken för att öka 
trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna. Integrering av olika trafikantgrupper görs 
ofta på unika platser eller gator som karakteriseras av sitt folkliv och sin sociala funktion.   
 
Enligt litteraturen utmärks gångfartsområden av att fordon inte får framföras i högre 
hastighet än gångfart, bilister har väjningsplikt gentemot fotgängare, samt att fordon endast 
får parkeras på särskilt anordnade parkeringsplatser. (Trafikförordning, SFS 1998:1 276, 8 
kap.) Gångfartsområden karakteriseras av att sociala möten, låga hastigheter hos bilister och 
samspel mellan trafikantgrupper. Principen grundar sig i integrering av olika 
trafikantgrupper och skapas ofta för att lyfta fram gator och platser och ge dem liv, 
samtidigt som det skapas ett finrum i staden. Enligt planeringsprincipen förespråkas 
nollkant för att de olika trafikslagen ska integreras i så stor utsträckning som möjligt. En 
viss uppdelning kan emellertid uppnås genom att använda sig av en halv kantsten på 6 cm. 
(Sveriges Kommuner och Landsting, 2008) Det är en prioriteringsfråga om man väljer att 
ha kantstenen eller ej, förutom att den ger en viss uppdelning, underlättar den synskadades 
orientering medan den å andra sidan försvårar för rörelsehindrade.  
 
I många av handböckerna står det inte tydligt hur gator och stadsmiljöer ska utformas utan 
istället ges allmänna råd och riktlinjer som kan tolkas fritt av läsaren. Exempelvis framhålls 
vikten av att skapa en god och attraktiv miljö som passar alla, eller att kvaliteten på stadens 
rum ska vara hög. Ibland är det svårt att definiera vad detta betyder och det lämnar mycket 
egna värderingar till läsaren. Det är väsentligt att de som planerar och utformar våra miljöer 
förstår varandra och använder samma fackspråk när de arbetar.  
 
Enligt litteraturen är bilisternas hastigheter avgörande för säkerhetsnivån på gatorna, vilket 
gör det till en intressant aspekt att studera närmare. Hastigheten har en betydande roll för 
säkerheten på våra gator och är avgörande för antalet olyckor och deras svårighetsgrad. På 
gångfartsområden där oskyddade trafikanter integreras med bilister är låga hastigheter en 
förutsättning för att samspelet ska fungera.  
 
I flera handböcker och visioner står det uttryckt att alla användargrupper ska beaktas vid 
planering av stadsmiljöer, och i flertalet går det att läsa om äldre och människor med 
funktionshinder och deras krav. En användargrupp som ofta kommer i skymundan av de 
resterande är barnen och deras förutsättningar och behov i trafiken, trots att de utgör lika 
stor del av befolkningen som den äldre generationen. En annan grupp i samhället som det 
inte fokuserats på tidigare är funktionshindrade. De har inte samma möjlighet att ta sig 
fram obehindrat i trafiken, samtidigt som de interagerar med andra trafikantgrupper. 
Personer som lider av funktionsnedsättningar och är synskadade, rörelsehindrade, 
hörselskadade eller har kognitiva svårigheter har ofta svårt att ta sig fram i trafiken då de har 
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speciella krav och behov. För att de ska kunna ta sig fram obehindrat kan den offentliga 
miljön förbättras genom att exempelvis minimera antalet enkelt avhjälpta hinder.  
 
I litteraturstudien belyses en mängd aspekter som är betydelsefulla att beakta vid 
trafikplanering. Den praktiska studien som följer har avgränsats och berör enbart de 
aspekter som anses speciellt viktiga för fallstudien; hastighet, tillgänglighet för äldre och 
funktionshindrade, fotgängarens rörelsemönster i förhållande till gatans utformning, samt 
samspel.  
 

- 38 - 



- En studie av gångfartsområden i Västra Hamnen - 
Charlotte Lindskog 

 

4 Analys av gångfartsområden i Västra Hamnen 

4.1 Hypoteser 
I examensarbetet studeras tre gångfartsområden i Bo01, Västra Hamnen och dess 
utformning. Att läsa om gångfartsområden i allmänhet och hur de har utformats på andra 
platser i Sverige och i världen har väckt tankar och funderingar kring begreppet. Utifrån 
litteraturen har information hämtats om vad som är viktigt vid planering av 
gångfartsområden. Beroende på gångfartsområdenas utformning beter sig människor på ett 
rationellt sätt. I arbetet undersöks hur utformningen av gångfartsområden påverkar 
samspelet mellan trafikanterna på gatorna och om utformningen stödjer funktionens 
ändamål, dvs. om samspelet på gatorna är på fotgängarnas villkor. En jämförelse görs 
mellan de olika gatorna vars utformning skiljer sig åt, detta för att utröna huruvida 
utformningen går att koppla till de olika faktorerna. Följande hypoteser har tagits fram med 
utgångspunkt från litteraturstudien, studiebesök på plats och egna erfarenheter. 
 
Beläggningen styr fotgängarnas rörelsemönster.  
Utformningen av gångfartsområden bygger på integrering mellan olika trafikantgrupper, 
där det är fritt för fotgängare att röra sig över hela ytan. Det finns inte några anordnade 
övergångsställen, gångpassager eller några nivåskillnader. Utformningen ska uppmuntra till 
ett fritt och ohämmat rörelsemönster för fotgängarna. Min hypotes är att beläggningens 
material och olika färgsättning styr fotgängarnas rörelsemönster, då de olika färgerna och 
materialen medför att gatan kan upplevas som uppdelad i körbana och gångbana. 
 
Utformningen av gångfartsområden påverkar bilisternas hastigheter.  
Hastigheten har en central roll i trafiksäkerhetssammanhang eftersom den bestämmer 
säkerhetsnivån på gatorna. Utformningen av ett gångfartsområde måste främja låga 
hastigheter, vilket är en grundförutsättning för ett bra och säkert samspel mellan de olika 
trafikantgrupperna. En väg får förklaras för gångfartsområde om motorfordon inte kan 
framföras med högre hastighet än gångfart. Min hypotes är att bilisternas hastigheter är ett 
resultat av en mängd faktorer som samspelar. Jag tror emellertid att utformningen av 
gångfartsområden spelar en avgörande roll för bilisternas hastigheter.  
 
Bilisterna anpassar sig och ger fotgängarna företräde.  
Grundprincipen för konceptet gångfartsområden är att motorfordon inte får framföras i 
högre hastigheter än gångfart, samt att de ska lämna fotgängarna företräde. Dess funktion 
är att utgöra en mötesplats för sociala kontakter, samtidigt som trafiksäkerheten och 
tillgängligheten ska öka för samtliga användargrupper. Målet med utformningen är att 
främja samspelet mellan olika trafikantgrupper, vilket innebär att den är betydelsefull för 
hur bilisterna anpassar sig och lämnar företräde till fotgängarna.  

 
Väl utformade gångfartsområden är användbara för funktionshindrade och äldre.   
Gångfartsområdens utformning bygger på ett fungerande samspel mellan olika 
trafikantgrupper. Alla användargrupper har inte samma förutsättningar att kunna röra sig 
fritt och ta sig obehindrat fram i trafiken samtidigt som de interagerar med andra 
trafikantgrupper. Det finns inga angivna regler för hur ett gångfartsområde ska utformas 
utan tolkningen av trafikförordningen lämnas fri till planeraren. Om ett gångfartsområde 
utformas med ledstråk för synskadade, nollkant för rörelsehindrade och jämna beläggningar 
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etc. är min hypotes att de är användbara för funktionshindrade och äldre. Med användbara 
avses att äldre och funktionshindrade kan ta sig fram längs gatorna.  

4.2 Metod och avgränsningar 
I den praktiska delen av studien undersöks området Bo01 som är en del av Västra Hamnen 
i Malmö. Området är beläget i västra delen av Malmö, se figur 4.1 nedan. I området har tre 
gångfartsområden av olika karaktär valts ut. Anledningen till att området valdes som 
analysobjekt är att jag har sett det växa fram, samt att det är spännande att få undersöka 
något som är nybyggt. Jag hade en tanke om att ett område som byggts med dagens 
kunskap skulle ha optimala förutsättningar att fungera för samtliga användargrupper. De 
gator som valts som studieobjekt är Lilla Varvsgatan, Rodergatan och Barometergatan. Det 
är endast den första delen av Barometergatan, närmast Västra Varvsgatan, som studerats 
eftersom en stor del av gatan varit blockerad och använts av byggtrafik. Lilla Varvsgatan och 
Rodergatan sitter ihop och är av liknande karaktär, medan Barometergatan skiljer sig från 
dem och valdes för att kunna användas som jämförelseobjekt. Detta för att se huruvida 
exempelvis beläggning eller bredder spelar roll och om hastigheterna på bilarna skiljer sig 
från de andra två gatorna. Studien är utförd under hösten 2007 då trafiksituationen anses 
som representativ för resterande delen av året, med undantag för sommarmånaderna.  
 

 
 

Figur 4.1. Karta över Malmö där Västra Hamnen är markerat. (hämtad: www.eniro.se) 
 
I studien har fokus legat på interaktioner mellan fotgängare och bilister. Tyvärr har inga 
bilister intervjuats så att deras åsikt kommit till tals. Cyklister har helt utelämnats från 
studien eftersom de inte är lika lättillgängliga att intervjua. Ytterligare avgränsningar som 
gjorts berör de intervjufrågor som ställdes. Alla frågor har inte analyserats eftersom det inte 
funnits tillräckligt med underlag eller för att frågorna inte ansetts relevanta efter att 
resultatet samlats in. I intervjuerna som gjordes togs frågor upp till föräldrar beträffande 
deras barn och huruvida de lät dem vistas själv på gatorna. Då det endast var få av de 
tillfrågade som hade barn har det varit svårt att få ut något material att arbeta med gällande 
frågorna. På grund av det bristande underlaget har även barnen uteslutits från studien.  
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4.3 Historia  
Västra Hamnen har vuxit fram i Malmö under de senaste 100 åren genom utfyllnader i 
havet med hjälp av fyllnadsmassor. År 1987 var utformningen av området klar. I hamnen 
ligger en stor del av Malmös historia och framgång, både Kockumsverken och Saab har haft 
sin verksamhet här. Idag har Malmö Högskola etablerat sig inom området och det finns 
stor potential för etablering av företag. (Malmö Stadsbyggnadskontor, 2006)  
 
Bo01 utgör den västra delen av Västra hamnen, vilken blev bebyggd i samband med den 
europeiska bomässan, Bo01. Det är en spännande del av Malmö som erbjuder en levande 
stadsdel med flertalet funktioner. Området har satt standarden för fortsatt byggnation inom 
Västra Hamnen. (Malmö Stadsbyggnadskontor, 2006) Trafiknätet på Bo01-området består 
huvudsakligen av gångfartsområden och gågator, gångvägar och cykelbanor. I planeringen 
av området har de oskyddade trafikanterna prioriterats. I utkanten av området finns större 
stråk, Stora Varvsgatan och Västra Varvsgatan, med stora biltrafikflöden och kollektivtrafik. 
Gatorna tillhör stadens huvudnät och från dessa matas trafiken in i området. Gatorna är 
nödvändiga för att lokalnätet inne i området ska vara lugnt och trevligt.  
 
Den täta strukturen, bestående av gränder och smala passager som karakteriserar hela 
området, är tänkt att främja gående och cyklister samtidigt som den begränsar 
motortrafikens framfart. Vid framtagandet av detaljplanen och i utformningen har stor vikt 
lagt på de oskyddade trafikanterna. I Västra Hamnen finns cirka 36 000 kvm 
gångfartsområden och gåytor. (Malmö Stad, faktablad, 2006) 

4.4 Mål och visioner 
Enligt Malmö Stads översiktsplan från år 2000 ska Malmö arbeta för att skapa ett hållbart 
samhälle och förebereda sig för sin nya roll i Öresundsregionen. Målet är att skapa ett 
attraktivt och regionalt centrum med social balans som genererar fler arbetstillfällen. 
(Anderstig, 2005) Visionen är att Västra Hamnen, inklusive Bo01, ska utgöra en komplett 
stadsdel med ledstjärnor som intimitet och täthet. Bo01-området är präglat av arkitektonisk 
mångfald samt ekologisk hållbarhet. I planeringen har aspekter som social hållbarhet och 
trygghet prioriterats. Den sociala hållbarheten har inneburit en satsning på ökad 
användbarhet för funktionshindrade, medan tyngden för trygghet ligger i folklivet och den 
sociala kontrollen, vilket innebär att det finns utblickar från bostäder mot gångstråk och 
passager. Västra Hamnen ska utgöra en komplett stadsdel med boende, service, studier och 
arbete. Målet för området var att stadsdelen skulle utgöra ett exempel och bli internationellt 
ledande på miljöanpassning av tät bebyggelse. Vidare att området ska fungera som en 
förebild för Malmös andra stadsdelar i frågan om ekologisk hållbarhet. (Malmö 
Stadsbyggnadskontor, 2006) 

4.5 Beskrivning av gångfartsområden 
Västra Hamnen är ett område med många kvaliteter. Läget vid havet, dess närhet till 
centrum, goda kollektivtrafikförbindelser samt bostädernas och miljöns rika variation gör 
området attraktivt. Västra Hamnens levande miljöer skapar goda möjligheterna för folklivet 
i området. Trots områdets attraktivitet med spännande miljöer är det förhållandevis få barn 
som är ute och leker på gatorna och det är inte många barn som vistas där själv. 
Människorna som rör sig i området är antingen på väg till en målpunkt eller ute och 
flanerar. Då området fortsätter expandera är utsikterna för framtiden stora. De tre 
gångfartsområdena som valts ut i området är Lilla Varvsgatan, Rodergatan och 
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Barometergatan. Se figur 4.2 nedan. De tre gatorna tillhör lokalnätet som är utformat så att 
bilisterna ska anpassa sina hastigheter. 
 

 
Figur 4.2. De studerade gångfartsområden är markerade. (Hämtad: www.hitta.se) 

4.5.1 Lilla Varvsgatan 
Lilla Varvsgatan tillhör lokalnätet för bil, cykel och fotgängare i Västra Hamnen och 
fungerar som en matargata för många boende då den leder biltrafiken in i området, vilket 
gör att det är mycket liv och rörelse på gatan under vissa tider på dygnet. Gatan är en 
tilltalande och spännande bostadsgata av varierande karaktär, där en sektion är öppen och 
en mer sluten. Gatan börjar i korsningen med Västra Varvsgatan som är en hårt trafikerad 
gata och går sedan förbi Turning Torso, upp över en liten bro, och leder sedan fram till 
bostäder och affärer. Sektionen som är belägen närmast havet är mer sluten. Den består av 
bostadshus av varierande karaktär på båda sidor av gatan med parkeringar, uteservering och 
en möbleringszon längs ena sidan. I möbleringszonen finns bland annat sittplatser, vatten 
och växtlighet. Referenshastigheten längs gatan är gångfart. Se figur 4.3 och figur 4.4 för 
bilder på Lilla Varvsgatan.  
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Figur 4.3. Lilla Varvsgatan, den del av gatan som är av öppen karaktär. 

 

 
Figur 4.4. Lilla Varvsgatan, den del av gatan som är av sluten karaktär. 

 
Lilla Varvsgatan är ca 165 meter lång, och den sektion som är närmast havet har en bredd 
som varierar mellan 15-16 meter mellan husen, varav ca 5 meter består av ”körbana”. 
Trottoaren på ena sidan är ca 3,5 meter bred, och den på andra sidan är ca 3 meter med en 
anslutande möbleringszon som varierar mellan 1-3 meter. I den sektion som är av öppen 
karaktär varierar bredden mellan 12 – 22 meter eller mer, men även här är det som 
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markerats med mörkare beläggning, dvs. ”körbanan” ca 5 meter. Den del som kan 
uppfattas som ”trottoar” varierar mellan 3-5 meter längs sträckan. Gatans beläggning är 
varierande med asfalt och olika former av plattor av munksten. På den del som kan 
uppfattas som ”körbanan” är det en mörkare beläggning och på ”gångbanan” en ljusare. På 
ena delen av gatan är beläggningen på gångbanan röd och på den andra ljusgrå. Se figur 4.5 
för de olika beläggningarna.  
 

   
Figur 4.5. Till vänster visas beläggningen på den del av gatan som är närmast havet, och till höger 

visas beläggningen på den delen utanför Turning Torso. 
  
Gatan är spännande och tilltalande med sin arkitektoniska mångfald och skiftande karaktär. 
Detta resulterar i att det i allmänhet är mycket folk som rör sig och uppehåller sig på gatan, 
samtidigt som gatan leder människor som är ute och går ner till strandpromenaden och 
vidare ut i området. Generellt sett är det inte mycket barn som vistas på gatan och är ute 
och leker, med undantag för skateboardåkare som ibland uppehåller sig på gatan. Turning 
Torso är en bidragande faktor till folklivet på gatan eftersom den utgör en målpunkt för 
många, då den kan utgöra bostad, arbetsplats, samt turistmål. Vidare finns det även en 
restaurang/café, en affär och en butik i nedre botten i bostadshusen. På gatan finns även 
annan verksamhet i form av ett plastikkirurgicentrum.   

4.5.2 Rodergatan  
Rodergatan är en attraktiv bostadsgata som tillhör lokalnätet för bil, cykel och fotgängare i 
Västra Hamnen. Gatan har en tilltalande miljö med vatten på ena sida och bostadshus av 
varierande karaktär på den andra. I gatans början, mitt och slut går bostadshusen ut över 
hela gatan, vilket tillsammans med vattnet gör att gatan upplevs som spännande eftersom 
det hela tiden finns något som drar tills sig uppmärksamheten. Generellt sett är det inte 
mycket barn som vistas på gatan och är ute och leker. De barn som rör sig i området 
tenderar att leka på andra sidan kanalen nära vattnet. Längs hela gatan finns en 
möbleringszon innehållande sittplatser, papperskorgar, växtlighet och parkeringsplatser. 
Gatan domineras av bostadshus, men i något av husens nedanvåningar finns kontor. Gatan 
är relativt smal men upplevs ändå som öppen. Referenshastigheten på gatan är gångfart. Se 
figur 4.6 och figur 4.7 nedan för bilder av Rodergatan. 
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Figur 4.6. Rodergatan, vy från norr. 

 

  
Figur 4.7. Rodergatan med möbleringszon, vy från söder. 

 
Rodergatan är ca 300 meter lång och ca 9 meter bred, exklusive ”gångbanan” som går nere 
vid vattnet som är 2 meter. Möbleringszonen som stäcker sig längs hela gatan är ca 2 meter 
bred, och ”trottoaren” är ca 1,5 meter. Den del av gatan som har mörkare beläggning och 
som används som körbana varierar i bredd mellan ca 3,5 meter till 5 meter. Gatans 
beläggning är av munksten med inslag av smågatsten i möbleringszonen och på utfarter, se 
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figur 4.8. På ”körbanan” är det en mörkare beläggning och på ”gångbanan” en ljusare. 
Längs gångbanan närmast vattnet består beläggningen genomgående av smågatsten. 
 

  
Figur 4.8. Till vänster visas Rodergatans beläggning på gatan och till höger beläggningen på 

gångbanan närmast vattnet. 

4.5.3 Barometergatan 
Barometergatan är en bostadsgata som tillhör lokalnätet för bil, cykel och fotgängare i 
Västra Hamnen. I dagsläget är länken inte färdigställd, utan den är under utformning 
eftersom det fortfarande pågår byggnadsarbeten längs gatan. Den kommer att byggas om 
när bostadshusen är färdigställda. För närvarande har gatan asfaltbeläggning, vilket är en 
tillfällig lösning på utformningen, senare kommer den förmodligen att beläggas med plattor 
för att få samma karaktär som resterande gator i området. Gatan har ingen möblering i 
dagsläget utan är av öppen karaktär med hus längs ena sidan och öppna gräsytor längs den 
andra.  
 
På helger och under sommarmånaderna är det relativt mycket folk i omlopp på gatan, 
annars är det mest boende som rör sig där eftersom det inte finns någon direkt målpunkt 
längs sträckan. Generellt sett är det inte mycket barn som vistas på gatan och är ute och 
leker. Barometergatan är skyltad som ett gångfartsområde men upplevs inte som ett typiskt 
gångfartsområde, vilket kan bero på att beläggningen består av asfalt och inte plattor eller 
sten, samt avsaknaden av möblering i form av exempelvis bänkar, växter, etc. Vidare kan 
det även bero på att gatan är rak och inbjuder till höga hastigheter hos bilister, vilket 
gångfartsområden sällan gör på grund av sin utformning. Å andra sidan har gatan stor 
potential att bli ett levande och attraktiv gångfartsområde om den utformas på rätt sätt. 
Den del som har studerats av Barometergatan är ca 140 meter lång och 11-12 meter bred. 
Referenshastigheten längs gatan är gångfart. Se figur 4.9 och figur 4.10 för bilder på 
Barometergatan. 
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Figur 4.9. Foton från Barometergatan, vy från väster. 

 

 
Figur 4.10. Foton från Barometergatan, vy från öster. 
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5 Resultat 

5.1 Beläggningen styr fotgängarnas rörelsemönster 
För att besvara ovanstående hypotes gjordes observationer i form av en räkning av 
trafikanter, samt en väjningsstudie. Nedan redovisas totala antalet trafikanter på respektive 
gata under söndagen den 28 oktober 2007 mellan klockan 11.00-13.00 och 14.00-16.00, 
se figur 5.1. På Lilla Varvsgatan var det 1178 fotgängare, 385 bilister och 73 cyklister, och 
på Barometergatan observerades 831 fotgängare, 212 bilister och 27 cyklister. På 
Rodergatan var det 381 fotgängare, 63 bilister samt 40 cyklister.  
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Figur 5.1. Antal trafikanter på respektive gata söndagen den 28 oktober 2007. 
 
Vid en jämförelse av resultatet mellan de tre gatorna kan det utläsas att störst andel 
personer går på trottoaren på Lilla Varvsgatan, medan det är flest som rör sig över hela ytan 
på Barometergatan. Se figur 5.2 för fördelning.   
 
För att testa huruvida resultaten från de olika gatorna är signifikanta har ett Chi2-test 
använts. Nollhypotesen är att det inte råder någon skillnad mellan gatorna i frågan om 
fotgängarna går på trottoaren eller ej. Enligt Chi2-testet kan nollhypotesen att fördelningen 
på gatorna är lika förkastas på signifikansnivån 0,001, vilket innebär att det med hög 
säkerhet, 99,9 %, kan konstateras att fördelningarna inte är lika. Det råder en skillnad 
mellan de tre gatorna i frågan om fotgängarna väljer att gå på trottoaren eller ej.    
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Figur 5.2. Fotgängarnas beteende på gångfartsområden i Västra Hamnen. Till vänster visas 

resultatet från Lilla Varvsgatan där 2052 fotgängare observerades, i mitten Rodergatan där 712 
fotgängare observerades, och till höger Barometergatan där 1145 observerades. 

 
Lilla Varvsgatan 
Under observationstillfällena var det totalt 2052 personer som gick på gatan, vilket innebär 
att det i genomsnitt är cirka 216 personer per timme. Under de tider som gatan 
observerades var det flest personer under söndagen. Studien visar att 62 % av människorna 
går på trottoaren och att 12 % går på gatan. Resterande 26 % går på både gatan och 
trottoaren eller sneddar. Se figur 5.2 för fördelning. I de öppna frågorna i intervjuerna som 
ställdes till 30 personer är åsikterna många och skiftande. De intervjuade framför att de 
upplever det som ett problem att gatan är stökig, rörig och att den är trång på vissa ställen. 
En person uttrycker att hon inte vet var hon ska gå någonstans på gatan och att 
”gångstigarna” är för smala. Någon uppfattar gatan som en gågata, men med trafik, vilket 
de anser är anledningen till varför de inte vet var de ska gå någonstans.  
 
Rodergatan 
Under tiden som observationerna genomfördes på Rodergatan var det 712 personer som 
gick på gatan, vilket gör att det var ca 75 personer per timme i genomsnitt. Flest personer 
var det under söndagen då många var ute och gick. Under tiden som observationerna 
utfördes gick 45 % av fotgängarna på trottoaren, 34 % på gatan och 21 % på båda eller 
sneddar. Se figur 5.2 för fördelning. I intervjuerna framgår det att gatan upplevs som mer 
uppdelad än de andra gatorna i form av ”gata” och ”trottoar”, vilket leder till att 
trafikantgrupperna separeras. Flertalet personer upplevde att det inte fanns några problem 
på gatan så länge de gick på trottoaren eftersom man då inte kommer i kontakt med 
bilarna.  
 
Barometergatan 
Under den totala tiden som observationerna genomfördes på Barometergatan var det 1145 
personer som gick på gatan. I genomsnitt var det 121 personer per timme. Flest personer 
var det under söndagen då det var mycket folk som rörde sig i området. Antalet fotgängare 
som går längs sidorna på gatan var 30 %. Vidare visade studien att 29 % av fotgängarna 
gick i mitten på gatan medan 41 % korsade eller sneddade över gatan. Se figur 5.2 för 
fördelning. En av de intervjuade fotgängarna upplevde att det i dagsläget är ett problem att 
gatan saknar trottoarer, vilket gör att folk uppfattar det som svårt att veta var de ska gå.  
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5.2 Utformningen av gångfartsområden påverkar bilisternas 
hastigheter 
Hastighetsmätningarna är utförda under en vecka, mellan onsdagen den 24 oktober till 
onsdagen den 31 oktober 2007. För att resultatet ska bli mer tillförlitligt har mätningarna 
även jämförts med mätningar som Malmö Gatukontor gjort. Slangarna har placerats på 
samma ställe i båda mätningarna. Resultatet från slangmätningarna visar att 
medelhastigheten på gatorna ligger mellan 24 – 29 km/h och att 85-percentilen överstiger 
30 km/h på samtliga gator. 85-percentilen visar den hastighet som överskrids av 15 % av 
bilisterna. Standardavvikelsen för respektive gata ligger mellan 7-9 km/h. Se bilaga 15, 16 
och 17 för placering av slangar på respektive gata. I tabell 5.1 och tabell 5.2 nedan redovisas 
resultatet från hastighetsmätningarna. 
 
Tabell 5.1. Resultat av hastighetsmätningar på respektive gata, gjorda 24/10 – 31/10 2007.  
 Lilla Varvsgatan Rodergatan Barometergatan 
Medelhastighet (km/h) 24 25 28 
85-percentilen (km/h) 31 32 37 
ÅDT (fordon/dygn) 1225 274 579 
Standardavvikelse 
(km/h) 

7,02 7,29 9,04 

 
Tabell 5.2. Resultat från Malmö Gatukontors mätningar gjorda vecka 45 mellan tisdagen 
den 6/11 och torsdagen den 8/11, 2007. Värdena nedan är medelvärden från tre dygn. 
(Eriksson, 2008) 
 Lilla Varvsgatan Rodergatan Barometergatan 
Medelhastighet (km/h) 25 25 29 
85-percentilen (km/h) 33 34 39 
ÅDT (fordon/dygn) 1362 292 727 
 
Lilla Varvsgatan 
Resultatet från intervjuerna med 30 personer på Lilla Varvsgatan visar att fem personer 
upplevde hastigheterna som låga, medan sju personer upplevde dem som höga, varav 
samtliga var boende. Det var 37 % av de intervjuade som uppfattade hastigheterna som 
höga eller relativt höga. Se figur 5.3 nedan för fördelning mellan boende och besökare. I de 
öppna frågorna i intervjuerna framgick det att många upplever att bilister i allmänhet kör 
för fort. Ett annat problem är att taxibilarna använder gatan som vändplats och att de kör i 
höga hastigheter samtidigt som de ofta kör om varandra. En del upplever att det är för 
mycket trafik i förhållande till gatans storlek och att det förekommer att en del bilar kör 
runt i området i höga hastigheter för att visa upp sig, och att de då inte visar någon hänsyn.  
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Figur 5.3. Upplevd hastighet på LillaVarvsgatan. 
 

Utifrån mätningarna går det att utläsa att fordonsflödet och dess fördelning skiljer sig åt för 
vardagar och helgdagar. Mätningarna visar att hastigheten normalt varierar mellan ca 20-30 
km/h på både helger och vardagar, med undantag för vissa bilister som håller högre 
hastigheter. Enligt mätningarna tenderar de flesta bilisterna i genomsnitt hålla högre 
hastigheter på helgerna. Generellt sett är hastigheterna högre på dagen än på natten, samt 
att bilisterna kör långsammare på vardagsnätterna jämfört med helgnätterna. Se figur 5.4 
och figur 5.5  för uppmätt resultat.  
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Figur 5.4. Till vänster visas fordonsflödet per timme över dygnet för en lördag, och till höger visas 

fordonsflödet över dygnet per timme för en vardag. 
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Figur 5.5. Till vänster redovisas hastigheten per timme över dygnet för lördag, och till höger visas 
hastighet per timme över dygnet för vardag. Den övre linjen visar den maximala hastigheten och 

den undre visar den lägst uppmätta hastigheten.  
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Rodergatan 
Ifrån intervjuerna går det att utläsa att av de 30 tillfrågade personerna var det tio personer 
som upplevde att hastigheterna var acceptabla. Det var fyra personer som ansåg att 
hastigheterna var höga och fyra personer som ansåg att de var relativt höga, vilket är 36 % 
av de tillfrågade. Sju personer som tyckte att hastigheterna var låga. Av de tillfrågade var 19 
personer boende och 11 besökare. Många av besökarna vistades på gatan dagligen eftersom 
de arbetar i området. Fördelningen var jämn beträffande hur de boende upplever bilisternas 
hastigheter. Se figur 5.6 för fördelning mellan boende och besökare.  
 
I de öppna intervjufrågorna uppges det att bilisterna kör långsamt eftersom det är trångt 
och att det är mindre trafik här jämfört med de andra gatorna. Detta gör att gatan upplevs 
som säkrare, bättre och lugnare. En åsikt är att en del bilister tenderar att hålla höga 
hastigheter.  
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Figur 5.6. Upplevd hastighet på Rodergatan.  
 

Utifrån slangmätningarna har hastighetsfördelningen och flödesfördelningen tagits fram. 
Helgtrafiken på Rodergatan börjar öka successivt från klockan 5 på morgonen fram till 
klockan 12 och varierar under dagen med en topp runt klockan 15. Sedan börjar antalet 
fordon minska. Under vardagarna syns tydligare toppar i fordonsflödet när människor tar 
sig till och från arbetet, samt under lunchtid. Se figur 5.7 och 5.8.     
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Figur 5.7. Till vänster visas fordonsflödet per timme över dygnet för en lördag, och till höger visas 

fordonsflödet över dygnet per timme för en vardag. 
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Figur 5.8. Till vänster redovisas hastigheten per timme över dygnet för lördag, och till höger visas 
hastighet per timme över dygnet för vardag. Den övre linjen visar den maximala hastigheten och 

den undre visar den lägst uppmätta hastigheten. 
 
Barometergatan 
I de 30 intervjuerna som utfördes på Barometergatan var det 53 % av de intervjuade som 
upplevde att hastigheterna var relativt höga eller höga, varav flertalet var boende. Vidare var 
det två personer uppfattade dem som låga. Se figur 5.9 för fördelning mellan boende och 
besökare. I de öppna frågorna framgår att fotgängarna upplever det som att bilisterna kör i 
höga hastigheter på gatan, speciellt på kvällar, vilket de tror beror på att det är en öppen 
gata med bra sikt på raksträckan.  
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Figur 5.9. Upplevd hastighet på Barometergatan.  
 

På Barometergatan ökar helgtrafiken stegvis från klockan 09.00 på morgonen fram till 
klockan 12.00 för att sedan variera under dagen. Flest antal fordon uppmättes klockan 
16.00, och sedan avtar antalet gradvis. På vardagarna ser fördelningen annorlunda ut, då 
fordonsflödena är höga från klockan 05.00 fram till klockan 19.00 då de börjar avta, detta 
kan förklaras med att byggtrafiken kommer tidigt med leveranser under dagen. Se figur 
5.10 och 5.11. 
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Figur 5.10. Till vänster visas fordonsflödet per timme över dygnet för en lördag, och till höger visas 

fordonsflödet över dygnet per timme för en vardag.  
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Figur 5.11. Till vänster redovisas hastigheten per timme över dygnet för lördag, och till höger visas 
hastighet per timme över dygnet för vardag. Den övre linjen visar den maximala hastigheten och 

den undre visar den lägst uppmätta hastigheten.  

5.3 Bilisterna anpassar sig och ger fotgängarna företräde 
Det gemensamma resultatet från interaktionsstudierna visar att bilisterna stannar och 
lämnar företräde till fotgängarna i 64 % av interaktionerna, medan 36 % fortsätter 
oförändrat. Fotgängarna stannar/anpassar sig till bilisterna i 48 % av interaktionerna, 
medan de fortsätter oförändrat i 52 % av fallen. Det gemensamma resultatet för de tre 
gatorna tillsammans redovisas i figur 5.12.  
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Figur 5.12. Till vänster visas bilisters generella beteende gentemot fotgängare i Västra Hamnen 
baserat på resultatet från 702 interaktioner. Till höger visas fotgängarnas beteende gentemot 

bilisterna på gatorna baserat på samma resultat. 
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För att testa huruvida resultaten mellan de olika gatorna är signifikanta har ett Chi2-test 
använts. Först testades hypotesen att gatorna är lika i frågan om bilister anpassar sig, mot 
nollhypotesen att gatorna skiljer sig åt. Enligt Chi2-testet kan nollhypotesen förkastas. 
Vilket innebär att det inte går att visa statistiskt att det finns någon skillnad mellan gatorna. 
Sedan testades hypotesen att gatorna är lika beträffande hur fotgängarna anpassar sig, mot 
nollhypotesen att det finns en skillnad mellan de tre gatorna. Även här kan nollhypotesen 
förkastas. Här kan man emellertid se att det finns tendenser till att finnas skillnader mellan 
de olika gatorna. Slutsatsen som kan dras av detta är att det inte finns någon skillnad 
gatorna emellan huruvida bilisterna anpassar sig och lämnar fotgängarna företräde.  
 
Lilla Varvsgatan 
På Lilla Varvsgatan tenderar bilister att stanna/anpassa sig i 67 % av interaktionerna, 
medan de fortsätter oförändrat i 33 % av fallen. Fotgängarna stannar/anpassar sig i 41 % av 
fallen, medan de fortsätter oförändrat i 59 %. Se bilaga 8 för resultat. På gatan studerades 
totalt 466 antal interaktioner.  
 
Resultatet från de 30 intervjuerna på Lilla Varvsgatan visar att 11 personer upplevde risken 
att bli påkörd som liten, medan två personer upplevde den som stor. I bilaga 9 redovisas 
fördelningen av hur de tillfrågade upplevde risken att bli påkörd, samt hur det fördelar sig 
mellan boende och besökare. Av de intervjuade personerna på Lilla Varvsgatan var det 17 
boende och 13 besökare. Flertalet besökare gick på gatan varje dag då de arbetade i 
området. I de öppna frågorna framför flera personer att det är större risk att bli påkörd på 
kvällen då bilarna kör snabbt och inte visar hänsyn. De uttrycker även att samspelet 
fungerar bättre på helger då det är fler människor i omlopp. Någon framförde att de inte 
vågar gå i mitten på gatan utan att hålla uppsikt bakåt eftersom de är rädda för att bli 
påkörda bakifrån, samt att det är otänkbart att låta barnen vistas på gatan själva. En av de 
intervjuade uttrycker att gatan är lite ”Vilda Västern”.  
 
I frågan huruvida bilisterna lämnar fotgängarna företräde eller ej var det två av de tillfrågade 
personerna som tyckte att de aldrig lämnade företräde, medan det å andra sidan var sju 
personer som tyckte att de alltid lämnade dem företräde. Vidare var det tio personer av de 
tillfrågade som upplevde att bilisterna lämnade dem företräde i 50 % av fallen. Se figur 5.13 
för fördelning mellan boende och besökare. 
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Figur 5.13. Upplevd känsla av att bilisterna lämnar fotgängarna företräde.  
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I frågan om bilisterna visade hänsyn var det fyra personer som tyckte att de aldrig gjorde 
det, medan det var fyra personer som utryckte att de alltid gjorde det. De flesta tillfrågade 
upplevde det som att bilisterna visade hänsyn ofta eller i hälften av interaktionerna, se figur 
5.14. 
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Figur 5.14. Upplevd känsla av att bilisterna visar hänsyn på gatan.  
 
Rodergatan 
På Rodergatan stannar/anpassar sig bilisterna i 66 % av interaktionerna, medan de 
fortsätter oförändrat i 34 % av fallen. Fotgängarna stannar/anpassar sig i 47 % av fallen, 
medan de fortsätter oförändrat i 53 %. Se bilaga 8 för resultat. 
 
På Rodergatan var fördelningen av de 30 intervjuade personerna 19 boende och 11 
besökare. Majoriteten av de intervjuade personerna upplevde risken att bli påkörd som 
liten. I frågan hur fotgängarna upplevde att bilisterna lämnade dem företräde var 
fördelningen relativt jämn. Det var sex personer som upplevde att bilisterna aldrig lämnade 
dem företräde, medan åtta personer tyckte att de alltid gjorde det, se figur 5.15. Av de 
intervjuade upplevde nio personer att bilisterna alltid visade hänsyn, medan det var lika 
många som upplevde att bilisterna visade hänsyn ofta som sällan, se figur 5.16. Se bilaga 10 
för figurer av fördelningen mellan alternativen, samt mellan boende och besökare.   
 
I resultatet från de öppna frågorna framgår det att sikten upplevs som sämre på Rodergatan 
jämfört med de andra gatorna och att det skapar problem då bilister kör ut i höga 
hastigheter från gränder och hus. En del uttrycker sin oro för barnens situation då de 
uppfattar gatan som osäker. Någon upplever att bilister på Rodergatan endast lämnar 
företräde och visar hänsyn om de bor i området, medan andra uttrycker att bilisterna 
generellt visar mer hänsyn på Rodergatan jämfört med Lilla Varvsgatan.  
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Figur 5.15. Upplevd känsla av att bilisterna lämnar fotgängarna företräde på Rodergatan.  
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Figur 5.16. Upplevd känsla av att bilisterna visar hänsyn på Rodergatan.  
 

Barometergatan 
På Barometergatan tenderar bilister att stanna/anpassa sig i 64 % av interaktionerna, medan 
de fortsätter oförändrat i 36 % av fallen. Fotgängarna stannar/anpassar sig i 48 % av fallen, 
medan de fortsätter oförändrat i 52 %. Se bilaga 8 för resultat. 
 
Av de 30 intervjuade personerna på Barometergatan var det 12 boende och 18 besökare. 
Majoriteten av de intervjuade fotgängarna upplevde risken att bli påkörd som liten. I frågan 
om bilisterna lämnade dem företräde tyckte tre personer att de alltid gjorde de, tio av 
personerna att de ofta gjorde det, medan åtta personer upplevde det som att bilisterna 
lämnar dem företräde i hälften av interaktionerna, se figur 5.17. De intervjuade upplevde 
att bilisterna visade dem hänsyn i de flesta fallen, se figur 5.18 för fördelning mellan de 
olika alternativen. Se bilaga 11 för fördelning mellan boende och besökare.  
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Figur 5.17. Upplevd känsla av att bilisterna lämnar fotgängarna företräde på Barometergatan.  
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Figur 5.18. Upplevd känsla av att bilisterna visar hänsyn på Barometergatan.  

5.4 Väl utformade gångfartsområden är användbara för 
funktionshindrade och äldre  
För att besvara ovanstående hypotes har en inventering utförts på respektive gata, där enkelt 
avhjälpta hinder har noterats. Även positiva inslag som ledstråk, etc. har observerats. 
Resultatet från inventeringen av ”enkelt avhjälpta hinder” redovisas uppdelat per gata i 
bilaga 12, 13 och 14. Vidare har även samtal förts med Oscar Grönvall från Tyréns och 
Matilda Brogård från Malmö Gatukontor som arbetar med tillgänglighetsfrågor, angående 
tillgängligheten på gångfartsområdena.  
 
Något som är ett genomgående problem på samtliga gator är att belysningsstolparna saknar 
kontrastmarkeringar, samt att bågskyltarna saknar tvärslå i nederkant. 
 
Lilla Varvsgatan 
Lilla Varvsgatans skiftande karaktär gör att gatans två sektioner upplevs som olika enligt 
Oscar Grönvall och Matilda Brogård. En del är väldigt öppen där det är svårt för 
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synskadade att orientera sig efter något, och en del är mer stängd där det är lättare att 
orientera sig, men där det å andra sidan finns fler hinder.  
 
Resultatet av inventeringen visade att husfasaderna är rena i sektionen närmast havet och 
skulle kunna fungera som ett ledstråk för synskadade. Det finns en handikappsparkering 
som uppfyller utformningskraven beträffande fri bredd. Till den affär som ligger i ett av 
bostadshusens nedanvåning finns det trappor som saknar kontrastmarkeringar och ledstång. 
Längs ”gångbanan” finns det hinder i form av reklamskyltar utplacerade, kravet på den fria 
bredden uppfylls emellertid. Enligt Matilda Brogård är reklamskyltarna inte tillåtna och 
kan utgöra ett problem för synskadade. Uteserveringen som består av ett trädäck är 
inhägnad, vilket är positivt för synskadade, men å andra sidan finns det ingen ramp för 
rullstolsbundna. Befintliga stolpar för belysningen har ännu inte satts ner i marken utan 
står i stora betongblock längs gatan. Längs sträckan finns 6 st sittplatser, där samtliga saknar 
arm- och ryggstöd. Det finns emellertid inga lagar som säger att sittplatser ska ha arm- och 
ryggstöd, men det underlättar betydligt för äldre om de har det. För att komma upp till 
sittplatserna är det ett stort trappsteg, vilket gör att de inte är tillgängliga för alla. 
 
Längs hela sträckan finns en nivåskillnad i form av en kant på 2 cm mellan ”gångbanan” 
och ”körbanan”, samt en smal ränndal. Detta kan vara ett problem för rörelsehindrade som 
använder sig av rullstol eller rollator, eftersom deras hjul kan fastna i spåret. Å andra sidan 
tror Matilda Brogård att det kan upplevas som svårare att ta sig upp för en vanlig kantsten 
på 4 cm. Järnplåtarna som täcker över ränndalarna vid entréerna till husen har en lutning 
på 24 %. Enligt Oscar Grönvall medför detta att personer med rörelsehinder i exempelvis 
rullstol får svårt att ta sig in. Vidare kan järnplåtarna även utgöra en snubbelrisk för bland 
annat äldre och funktionshindrade. 
 
I sektionen som är av mer öppen karaktär, visar inventeringen följande; det finns två 
trappor längs sträckan, en som leder till Turning Torso och en offentlig trappa i miljön. 
Ingen av trapporna har ledstänger och den offentliga trappan saknar kontrastmarkeringar. 
Ett positivt inslag i miljön är rullstolsrampen till Turning Torso. Den ligger dock inte vid 
huvudentrén, vilket gör att den inte är så lätt att hitta om man inte vet om den. Kanten 
längs gångbanan vid Turning Torso kan fungera som ledning att ”käppa” efter för 
synskadade.  
 
Intervjuerna som gjordes visar att sju personer upplevde att beläggningen var ojämn, varav 
fyra personer var mellan 40-65 år och två personer var äldre. I frågan beträffande om de 
upplevde hinder som ett problem svarade 26 personer ”nej”. Det var sex personer som 
upplevde att det var problem med kanter och lutningar på gatan, varav fyra av personerna 
var över 65 år. Resultatet från de öppna intervjufrågorna visar att det finns de som upplever 
att gatan har mycket ojämnheter och kantsten som gör det svårt att ta sig fram med 
rollator. Det framgår även att uppstickande kanter är ett problem som medför att folk 
trillar och slår sig. Andra säger att det är svårt att gå på beläggningen och att den inte är 
enhetlig. Se figurer i bilaga 9 för fördelning mellan de olika alternativen, samt mellan 
boende och besökare. 

 
Rodergatan 
Längs hela Rodergatan finns en möbleringszon innehållande parkeringsplatser, växtlighet, 
papperskorgar etc. Enligt Matilda Brogård är möbleringszonen ett positivt inslag eftersom 
den samlar alla hinder. I anslutning till denna finns det en nivåskillnad mellan 
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möbleringszonen och det som kan uppfattas som ”körbana”. Kanten gör det svårt för 
rörelsehindrade att ta sig fram.  
 
Vid utfarterna från husen återfinns sträckor med ojämn beläggning i form av smågatsten. 
Utanför den publika lokalen är den plats som är avsedd för rullstolsbundna blockerad med 
en reklamskylt och blomsterarrangemang, vilket inte är tillåtet enligt Oscar Grönvall. Längs 
sträckan finns två pollare utplacerade i mitten på ”gångbanan”, vilka utgör en markering för 
synskadade, men fyller ingen funktion. Fasaderna är relativt rena med undantag för elskåp 
och ingångar till bostäder etc. Detta medför att de skulle kunna fungera som ledstråk för 
synskadade.  
 
Ränndalarna för vatten är övertäckta längs hela gatan, vilket är positivt då det kan hindra 
fallolyckor, å andra sidan kan de som tidigare nämts utgöra ett problem för rörelsehindrade. 
Vid ränndalarna längs husfasaden som är öppna, ligger sinusplattor. Plattorna är emellertid 
vända åt fel håll för att de ska kunna fungera som ledstråk om man går längsmed gatan. 
 
Vid nedgångarna till gångbanan närmast vattnet finns det ramper med lutningen 9 %, med 
undantag för ett ställe där det är en hög kantsten som medför att det inte är tillgängligt för 
rörelsehindrade. Gångbanans beläggning är i smågatsten, vilket inte är optimalt för 
rörelsehindrade. Antingen borde det ha varit helt slät beläggning eller infällda stråk med 
jämn beläggning där rullstolar och rollatorer kan köras. Räcket som visar att gångbanan tar 
slut är lågt, det är dock i den höjd som synskadade ”käppar”. Enligt Matilda Brogård på 
Malmö Gatukontor kan nedgången till vattnet eventuellt utgöra en fara för synskadade.  
 
Det finns två längsgående handikappsparkeringar som båda uppfyller utformningskraven 
med 5 meter fri bredd. Vidare finns det nio sittplatser utplacerade längs gatan, vilka är 
utformade som betongfundament. Ingen av sittplatserna är funktionellt utformade med 
arm- och ryggstöd. De är inte heller utformade så att man kan skjuta in benen under dem 
och ta sats när man ska resa sig upp. 
 
Resultatet från intervjuerna med 30 personer på Rodergatan visade att flertalet upplevde 
gatan som bra när det gäller beläggning, hinder, kanter och lutningar. Det var endast två 
personer som upplevde det som ett problem med kanter och lutningar. För figurer 
innehållande de olika svarsalternativen, se bilaga 10. 

 
Barometergatan 
Eftersom Barometergatan inte är färdigställd finns det i dagsläget inte så mycket att titta på 
beträffande enkelt avhjälpta hinder, till skillnad från om gatan varit klar. Å andra sidan bör 
gatan ändå vara tillgänglig för samtliga användargrupper under tiden som det sker 
byggnationer i området eftersom den används dagligen.  
 
Inventeringen av enkelt avhjälpta hinder visade att beläggningen längs gatan som är av 
asfalt, är ojämn på en del ställen och har längsgående sprickor vid kanterna. Husfasaderna 
längs gatan är relativt rena, med undantag för utstickande stuprännor, och skulle kunna 
fungera som ledstråk. Enligt Matilda Brogård kan stuprör och elskåp fungera som en hjälp 
till orientering för de synskadade. Det som kan utgöra ett problem är bron över 
vattendraget som gör ett avbrott i ledstråket, där de synskadade får lära sig miljön. Detta 
kommer även att vara ett problem när gatan är färdigställd. Även andra sidan skulle kunna 
fungera som ledstråk genom att kontrasten mellan asfalten och gräskanten ger ledning. 
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Belysningsstolparna står i dagsläget i stora betongblock relativt nära husfasaderna. Vidare 
återfinns även vägskyltar längs sträckan som inte uppfyller kravet för fri höjd, vilket gör att 
synskadade lätt kan slå huvudet i dem och skada sig. Det ligger en affär i ett av husen som 
har sin entré i markplan. På sommaren hänger affären ut vimplar som synskadade kan få i 
ansiktet då de går längs husväggen. De utgör dock ingen fara men kan upplevas som 
obehagliga.  
 
Entréerna till husen är smala och för att komma in i några av dem krävs det att man går på 
en järnplåt över en ränndal. Lutningen på järnplåten är 24 %, vilket gör att det blir svårt 
för rörelsehindrade med hjälpmedel att ta sig in. Det kan även vara svårt för rörelsehindrade 
att öppna dörren och sedan komma in eftersom svängradien är liten. Både Oscar Grönvall 
och Matilda Brogård påpekar att ingången till bostaden i anslutning till bron över 
vattendraget är smal och kan vara ett problem för rörelsehindrade i rullstol eller med 
rollator. Problemet med ett sådant hinder är att ansvaret ligger hos fastighetsägaren och inte 
hos Malmö kommun att åtgärda. 
 
Intervjuerna på gatan visar att av 30 personer så anser 16 personer att den ojämna 
beläggningen är ett problem. Av de äldre som intervjuades var fördelningen lika beträffande 
om de upplevde det som ett problem eller ej. Det var endast tre personer som upplevde att 
det fanns hinder som utgjorde problem på något sätt. Samtliga av de som upplevde att det 
fanns hinder längs sträckan var under 20 år. Vidare var det endast fyra personer som 
upplevde att lutningar och kanter utgjorde ett problem. I de öppna frågorna i intervjuerna 
var det många som nämnde att beläggningen var ojämn i kanterna på gatan, de såg 
emellertid inte detta som ett problem eftersom gatan ska byggas om senare. Se bilaga 11 för 
diagram över åldersfördelning, fördelning mellan de olika svarsalternativen och fördelning 
mellan boende och besökare. 
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6 Analys och diskussion 
I analysen har de hypoteser som ställts upp för studien vävts in i diskussionen av de 
framtagna resultaten. En sammanfattande bild av resultaten från de praktiska studierna 
återfinns i tabell 6.1 nedan. I tabellen jämförs de tre gatorna och ställs i förhållande till 
varandra.  
 
Tabell 6.1. En sammanfattning av studierna på gångfartsområden i Västra Hamnen. Beträffande 
flödet på gatan beskrivs fotgängare i antal personer och bilister i antal fordon under de 4 timmar 
som studierna gjordes. Gatans struktur avser hur den är disponerad och uppdelad. Hastigheten på 
de olika gatorna avser medelhastigheten i km/h som registrerades under en vecka. Fotgängare som 
går på trottoaren syftar på andelen personer som nyttjar trottoaren i förhållande till de som nyttjar 
gatan. ”Bilister anpassar” visar andelen bilister som anpassar sig till fotgängare vid interaktioner. 
”Fotgängare anpassar”, avser andelen fotgängare som anpassar sig till bilister vid interaktioner. 
Enkelt avhjälpta hinder syftar till antalet enkelt avhjälpta hinder på respektive gata i förhållande till 
de två andra gatorna. 
Plats Flöde 

Fot-
gängare 

Flöde 
Bilister 

Struktur Hastighet
(km/h) 

Fotgängare 
som går på 

trottoar 

Bilar 
an-

passar 

Fot-
gängare 
anpassar 

Enkelt 
avhjälpta 
hinder 

Lilla Varvsg 1180 385 Tydlig 24 62 % 67 % 41 % Fler 

Roderg 380 60 Tydlig 25 45 % 66 % 47 % Mellan 
Barometerg 830 210 Asfalt 28 30 % 64 % 48 % Mindre 

6.1 Beläggningen styr fotgängarnas rörelsemönster  
Begreppet gångfartsområden bygger på en princip om integrering mellan olika 
trafikantgrupper, där det är fritt för fotgängare att röra sig över hela ytan. Enligt Sveriges 
Kommuner och Landsting (2008) kan det ibland finnas skäl till att dela upp 
trafikantgrupperna i viss mån. I Västra Hamnen har gångfartsområdena utformats enligt 
denna senare princip. Både Rodergatan och Lilla Varvsgatan har en tydlig struktur och är 
uppdelade i olika sektioner med en låg nivåskillnad på ca 2 cm mellan möbleringszonen 
eller gångbanan och körbanan.  
 
Statistiskt sett finns det en signifikant skillnad mellan fotgängarnas rörelsemönster på de 
olika gatorna. Fotgängarnas rörelsemönster var mer fritt på Barometergatan som har en 
otydlig struktur i form av en enhetlig asfaltbeläggning. På Lilla Varvsgatan och Rodergatan, 
som har en tydligare och mer uppdelad struktur, är det fler som går på trottoaren. Det som 
skiljer de två gatorna åt, och som skulle kunna vara anledningen till skillnaden av andelen 
som går på trottoaren, är flödet av olika trafikantgrupper. På Lilla Varvsgatan är flödet 
betydligt större än på Rodergatan, vilket resulterar i att trafikantflödet verkar vara den 
avgörande faktorn för hur människor väljer att bete sig på gatan.  
 
Slutsatsen som kan dras av detta är att en genomgående beläggning av asfalt med otydligare 
struktur leder till ett mindre anpassat och friare rörelsemönster hos fotgängarna, samt att 
storleken på flödet av fotgängare verkar spela stor roll för hur gatan uppfattas och hur 
trafiksituationen fungerar.  
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6.2 Utformningen av gångfartsområden påverkar bilisternas 
hastigheter  
Enlig trafikförordningen får en väg förklaras som gångfartsområde om motorfordon inte 
kan framföras med högre hastighet än gångfart. Ingen av gångfartsområdena lever upp till 
detta krav, vilket gör att de teoretiskt sett inte borde få kallas för gångfartsområden. Den 
uppmätta medelhastigheten på gatorna varierade mellan 24-29 km/h. Tidigare 
undersökningar av bland annat Trafikkontoret i Göteborgs stad har visat att det nästan är 
omöjligt att uppfylla de krav som finns i förordningen vid utformning av ett 
gångfartsområde gällande hastighetsbegränsningen 7 km/h. (Göteborgs stad, 2002) 
 
Enligt resultaten från hastighetsmätningarna kan det konstateras att medelhastigheterna på 
de tre gatorna skiljer sig åt med högre hastighet på Barometergatan än på Lilla Varvsgatan 
och Rodergatan. Av de intervjuade fotgängarna var det flest som upplevde att hastigheterna 
var höga på Lilla Varvsgatan, medan det var färre på Barometergatan, vilket är precis 
tvärtemot de uppmätta medelhastigheterna. Det förefaller anmärkningsvärt att inte fler av 
de intervjuade upplevde att hastigheterna var höga. Å andra sidan var det en relativt jämn 
fördelning mellan fotgängarna av hur hastigheterna upplevdes, vilket gör att det inte går att 
få en tydlig bild om fotgängarnas uppfattning. För att få en klarare och mer 
verklighetstrogen bild krävs fler intervjuer.   
 
Under mätperioden registrerades enstaka värden på Barometergatan som var högre än 
resterande. Den maximala hastigheten uppmättes till över 90 km/h, vilket inte ens borde 
vara möjligt att kunna komma upp i på ett gångfartsområde. De eventuella felkällor som 
kan finnas i samband med mätningarna är att slangarna kan ha hamnat fel när någon kört 
över dem så att de ligger för nära varandra, vilket resulterar i att en högre hastighet 
uppmäts. En annan förklaring är att någon hoppat på slangarna som gjort att slangen 
registrerat det som en impuls. Troligast är dock att värdena är korrekta, eftersom det endast 
är något värde som skiljer sig från mängden, och det kan vara någon som testat hur fort de 
kan köra på gatan.  
 
Hastighetsmätningarna ger en indikation på att en genomgående och enhetlig asfalterad yta 
ger signalen att det är accepterat att hålla högre hastigheter. Den genomgående 
beläggningsytan borde visualisera en bild som talar om att samtliga användargrupper ska 
samsas om ytan och att bilisterna förväntas köra långsamt.  
 
Det är en kombination av faktorer som påverkar bilisterna i deras val av hastigheter. 
Utformningen verkar ha en avgörande roll i frågan, men det krävs kompletterande åtgärder 
för att få bilisterna att bete sig på ett sätt som är önskvärt. Resultaten från Rodergatan visar 
att det inte enbart är utformningen som inverkar på bilisternas hastigheter. Trots gatans 
utformning i form av dess tydliga struktur och variationsrika miljö kör bilisterna i högre 
hastigheter än tillåtet.  
 
Bilisternas hastigheter är även oberoende av trafikantflödet eftersom hastigheten på Lilla 
Varvsgatan och Rodergatan är relativt lika. Det går heller inte att utläsa något samband 
mellan antalet bilister och deras hastigheter. Det som emellertid förefaller anmärkningsvärt 
och särskiljer Lilla Varvsgatan från de andra två gatorna är att bilisterna generellt sett 
tenderar att hålla högre hastigheter på dagen än på natten. Det borde vara tvärtom, 
eftersom det är fler människor i omlopp på dagen jämfört med på kvällen och natten.  
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Sammantaget uppvisar insamlad data att det inte går att dra några entydiga slutsatser om 
utformningen påverkar bilisternas hastigheter, eftersom spridningen av värdena är stor. 
Utifrån resultatet går det inte att säga huruvida det råder någon signifikant skillnad mellan 
gatorna, eftersom inga individuella mätvärden har studerats. Å andra sidan går det att se 
tendenser till att hastigheterna är högre på en genomgående asfalterad yta jämfört med en 
gata som är möblerad och är ordnad med exempelvis beläggning av plattor.  

6.3 Bilisterna anpassar sig och ger fotgängarna företräde 
Grundtanken med gångfartsområden är att dess utformning ska främja samspelet mellan 
olika trafikantgrupper. För att detta ska fungera krävs det att bilister lämnar fotgängare 
företräde i alla situationer.  
 
På de tre gångfartsområdena är resultatet relativt lika i frågan om bilisterna anpassar sig till 
fotgängarna. Endast marginella skillnader kunde utläsas från väjningsstudien med någon 
procents avvikelse på respektive gata. På Lilla Varvsgatan är bilisterna mest benägna att 
stanna, därefter kommer Rodergatan och sist Barometergatan. När det gäller fotgängarnas 
beteende gentemot bilisterna är situationen omvänd.  
 
De intervjuade fotgängarna upplevde i allmänhet att bilisterna ofta lämnade dem företräde 
och visade dem hänsyn. Resultaten korresponderar inte helt med vad studien visade, och 
anledningen skulle kunna vara att det råder olika uppfattning angående vad som menas 
med att bilisterna väjer. Det är inte realistiskt att tro att bilisterna skulle anpassa sig i 100 % 
av fallen, men en anpassning i högre grad hade varit önskvärt. Bilisternas anpassning på de 
olika gatorna är inte tillräcklig för att vara acceptabla. På ett gångfartsområde ska bilisterna 
visa hänsyn och anpassa sig, så att fotgängaren överhuvudtaget inte ska behöva fundera över 
om bilen kommer att stanna eller ej när de korsar gatan. Enligt Trafikförordningen ska 
bilisterna tydligt visa att de ska väja genom att i god tid sänka hastigheten eller stanna. (SFS 
1998:1276). 
 
På gångfartsområden bör miljön utformas så att det inte kan uppstå några missförstånd 
angående budskapet om att fotgängaren alltid har företräde. En anledning till att samspelet 
inte fungerar bättre i allmänhet skulle kunna vara att utformningen inte stödjer dess 
funktion. Gatans struktur måste uppmärksamma bilisterna på fotgängarnas närvaro och 
tydliggöra vilket beteende som är önskvärt på gatan. Både på Lilla Varvsgatan och 
Rodergatan är strukturen tydlig och uppdelad, vilket föranleder att det lätt kan uppfattas 
som om det finns en gångbana och en körbana. Detta medför att bilisterna upplever det 
som att de ”äger” körbanan och tar mer plats, samt att de inte lämnar fotgängarna företräde 
i lika stor utsträckning. På Rodergatan som har den mest accentuerade gatustrukturen 
upplevde de intervjuade att bilisterna lämnade dem företräde i mindre utsträckning än på 
Lilla Varvsgatan. 
 
Utifrån resultaten som framkommit i undersökningen visar den att bilisterna inte anpassar 
sig särskilt väl, eftersom det inte fanns någon skillnad i hastigheter mellan Lilla Varvsgatan, 
där det är mycket folk, och på Rodergatan där det är mindre folk i omlopp. På 
Barometergatan visade bilisterna inte heller att de anpassade sig i någon större utsträckning, 
eftersom det var där högst hastigheter uppmättes. Det borde generellt sett vara så att 
bilisterna vänjer sig vid att det brukar vara mycket fotgängare på gatan, vilket borde göra 
dem mer uppmärksamma och benägna att stanna när de möter en fotgängare.  
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I tidigare studier visar resultatet att bilisternas hastigheter inte får överstiga 15-20 km/h om 
samspelet ska fungera. (Sveriges Kommuner och Landsting, 2008) De hastighetsvärden som 
uppmättes på de tre gångfartsområdena i Västra Hamnen överstiger denna hastighet, vilket 
skulle kunna vara anledningen till att bilisterna inte väjer i större utsträckning. På 
Barometergatan, där högst hastigheter uppmätts, är fotgängarnas anpassningsgrad större än 
på de andra två gatorna. De höga hastigheterna påverkar både fotgängarnas säkerhetskänsla 
och medför att de inte vågar röra sig fritt. Ju högre hastigheter, desto mer hämmat blir 
fotgängarnas rörelsemönster, eftersom de är rädda för konsekvenserna av att bli påkörda.  
 
Statistiskt går det inte att dra några entydiga slutsatser från studierna som gjorts. 
Beträffande fotgängarnas beteende gentemot bilisterna går det emellertid att se tendenser 
till skillnader mellan gatorna. Trafikmiljön tycks påverka fotgängarnas benägenhet att 
anpassa sig till bilisterna.  
 
Något som skulle vara intressant att studera är hur situationen i området ser ut under olika 
årstider. Situationen ser förmodligen annorlunda ut under sommarhalvåret, eftersom 
området då fylls av både malmöbor och turister. Kanske medför antalet personer då att 
bilisterna lämnar fotgängarna företräde i större utsträckning, samt att de framför sina 
fordon med lägre hastigheter.  

6.4 Väl utformade gångfartsområden är användbara för 
funktionshindrade och äldre 
Ett väl utformat gångfartsområde bör ha goda förutsättningar att passa funktionshindrade 
trots att de inte har samma förutsättningar att ta sig obehindrat fram i trafiken. De tre 
gångfartsområdena skiljer sig åt i anpassningsgrad för olika användargrupper och det finns 
en del enkelt avhjälpta hinder som behöver åtgärdas för att gatorna ska uppfylla alla krav. 
De enkelt avhjälpta hindren varierar mellan gatorna, flest återfinns på Lilla Varvsgatan, 
därefter på Rodergatan, och minst på Barometergatan.  
 
De åtgärder som krävs för att gatorna ska leva upp till kraven för synskadade är bl.a. att 
Lilla Varvsgatan kräver ett genomgående ledstråk för synskadade, kontrastmarkeringar samt 
ledstänger på trapporna. På Rodergatan kan kompletteringar behöva göras bl.a. vid 
nedgången till gångbanan vid kanalen, eftersom den upplevas som obehaglig då det inte 
finns något räcke längs sträckan. På Barometergatan bör åtgärder vidtas när den byggs om, 
exempelvis krävs ett längsgående ledstråk utan avbrott.  
 
De förbättringar som kan göras till fördel för rörelsehindrade på både Lilla Varvsgatan och 
Rodergatan är att komplettera sittplatserna med arm- och ryggstöd, samt att åtgärda partier 
med ojämn beläggning. På Lilla Varvsgatan var det fler som upplevde att kanter och 
lutningar utgjorde ett problem jämfört med de andra två gatorna, vilket överensstämmer 
med inventeringen. Längs gatan finns det en nivåskillnad i form av en kant mellan 
”gångbanan” och ”körbanan” som borde åtgärdas. Som tidigare nämnts rekommenderar 
Boverkets allmänna råd att nivåskillnader ska avfasas till nollkant, vilket gör att det 
förefaller anmärkningsvärt att gatan inte utformats så från början. På Rodergatan, finns det 
partier som inte är anpassade till rörelsehindrade. Längs den del av gatan som kan uppfattas 
som ”gångbana”, finns exempelvis sträckor med ojämn beläggning i form av smågatsten, 
samt på gångbanan vid kanalen. På Barometergatan återfinns ojämnheter främst i kanterna 
av gatan. Trots att gatan inom snar framtid kommer att byggas om borde den ändå uppfylla 
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kraven för enkelt avhjälpta hinder, eftersom den annars är otjänlig för personer som har 
särskilda krav och behov för att kunna ta sig fram.  
 
När det gäller ojämnheter, kanter och nivåskillnader längs de tre gatorna var det endast ett 
fåtal av de intervjuade som upplevde detta som ett problem. Det är svårt att veta huruvida 
resultatet från intervjuerna som gjordes går att förlita sig på, främst för att det endast var 30 
personer per gata som svarade på frågorna. Vidare är det även svårt att veta om personerna 
hade några åsikter om frågorna, eller om de var ledande. Generellt sett är detta inget som 
allmänheten tänker på om de inte upplever det som ett problem själva, utan det är oftast 
äldre eller andra personer som har begränsad rörelseförmåga som kan uttala sig om det är 
ett problem eller inte. Många gånger beror svaret man får på hur frågan är ställd.  
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7 Slutsats 
Ledstjärnan i arbetet har varit att undersöka om man enligt nuvarande utformning av 
gångfartsgatorna i Västra hamnen lyckats skapa ett fungerande samspel mellan olika 
trafikantgrupper. Om man beaktar de olika faktorer som ska samverka och skapa 
förutsättningar för ett fungerande samspel har jag funnit att det krävs en tydlig struktur och 
en utformning av gatan som stödjer dess funktion.  
 
En förutsättning för att ett fungerande samspel ska kunna åstadkommas på ett 
gångfartsområde är att fotgängare vågar ta för sig och att bilisterna håller låga hastigheter. Å 
andra sidan ger låga hastigheter inte fotgängarna något självklart företräde, utan det krävs 
ofta en kombination av flera åtgärder i form av tydlig och självförklarande detaljutformning 
som visar hur man ska bete sig på platsen. Den fysiska utformningen ska markera att gatan 
skiljer sig från traditionella tätortsgator, samt att det är tillåtet för fotgängare att röra sig 
fritt över hela ytan.  
 
Slutsatserna som kan dras från hypotesen att bilisterna anpassar sig och ger fotgängarna 
företräde är att de inte gör det i tillräckligt stor utsträckning. Det gick inte att utläsa någon 
signifikant skillnad mellan de olika gatorna när det gäller att lämna fotgängarna företräde 
trots att gatorna skiljer sig åt i utformning, beläggning och möblering, samt antal 
människor som rör sig på platsen.  
 
På gångfartsområdena i Västra Hamnen verkar bilisternas hastigheter vara oberoende av 
flödet av fotgängare och deras rörelsemönster. Fotgängarflödet verkar inte heller påverka 
bilisternas benägenhet att stanna och lämna företräde. Resultatet förefaller anmärkningsvärt 
i den meningen att det generellt sett borde vara så att bilisterna blir mer benägna att lämna 
fotgängarna företräde och sänka hastigheten om de är fler. Högre hastigheter tenderar att 
påverka fotgängarnas anpassningsgrad. För att erhålla en högre anpassningsgrad hos 
bilisterna och säkerställa att bilister framför sina fordon i låga hastigheter krävs det åtgärder 
i form av fysiska hinder. 
 
Resultatet från studierna visade att hastigheterna är betydligt högre på en genomgående 
asfalterad yta jämfört med en gata som är möblerad och har en beläggning av plattor. En 
enhetlig beläggningsyta tycks ge signalen att det är accepterat att hålla högre hastigheter. 
Slutsatsen som kan dras av detta är att gatans miljö och utformning påverkar bilisternas 
beteende i större utsträckning än faktumet att det är en integrerad yta. Bilförarnas val av 
hastighet kan kopplas till fler faktorer än utformningen. Trots att gatorna är utformade 
med en tydlig struktur med en beläggning av plattor, samt har en variationsrik miljö kör 
bilisterna i betydligt högre hastigheter än tillåtet. 
 
Gatan måste utformas så att en tydlig struktur förmedlas och att den inte upplevs som 
rörig, men samtidigt ha en variationsrik miljö. Inslag av element som har använts på andra 
gångfartsområden eller Woonerfgator, som hjälper till att minska bilisternas hastigheter, är 
exempelvis upphöjda korsningar, sidoförflyttningar, hinder och skymmande hinder som 
kan skapas med hjälp av pollare eller planteringar. Om gatan inreds med möbler som 
associeras med fotgängare förhöjs trivseln och det estetiska värdet och känslan av att man 
kör in på någons bakgård förmedlas.  
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Sammanfattningsvis går det å ena sidan inte att dra några entydiga slutsatser huruvida 
utformningen påverkar bilisternas hastighet i Västra Hamnen. Å andra sidan visar resultatet 
tendenser till att gatuutformningen spelar en betydande roll för vilken hastighet bilisterna 
väljer. Det går att dra slutsatsen att gatorna, teoretiskt sett, inte borde få benämnas som 
gångfartsområden enligt trafikförordningen, eftersom hastigheterna är för höga. 
 
På gångfartsområdena i Västra Hamnen verkar det ha funnits stora visioner om att skapa 
intressanta miljöer och ett försök till nytänkande. Det förefaller emellertid som om gatorna 
är skapade efter givna och beprövade koncept där samma brister återupprepats som olika 
undersökningar uppvisat i andra kommuner. De generella slutsatserna som kan dras från 
studien är att den visuella upplevelsen av gatans möblering och utformning spelar en 
betydande roll och tycks baseras på tidigare erfarenheter. Om ett gångfartsområde på något 
sätt är uppdelad i form av nivåskillnader, färger eller material tenderar det att uppfattas som 
separerat. Studierna visade att samspelet inte ökar om gatan endast är utformad med en 
genomgående asfaltyta med nollkant. Å andra sidan fungerar inte heller samspelet då gatan 
är uppdelad i olika sektioner med hjälp av en nivåskillnad. I denna kontext tenderar 
trafikanterna att uppfatta att de förfogar över deras del av gatan, vilket gör att de lämnar 
andra trafikantgrupper företräde i mindre utsträckning. För att uppnå ett fungerande 
samspel krävs det att utformningen stödjer gatans funktion. Det krävs en variationsrik miljö 
med en gemensam yta av enhetliga plattor. Tillsammans med nollkant ger de ett mer 
balanserat intryck som visar fotgängarna att det är tillåtet att röra sig fritt över hela ytan.  
 
Utformningen och strukturen tycks ha en betydande roll för trafikanternas beteende på 
gatan. Det går dock inte att dra några entydiga slutsatser om det är utformningen som styr 
fotgängarnas rörelsemönster, men det går att se tendenser till att fotgängarna styrs mer av 
en beläggning i form av plattor jämfört med en slät yta av asfalt. En genomgående 
beläggning av asfalt med otydligare struktur resulterar i ett mindre styrt rörelsemönster. 
Vidare verkar det som om en yta av asfalt uppfattas som att den är ämnad för bilister, 
medan plattor verkar uppfattas som om de är avsedda för fotgängare. 
 
Resultatet av undersökningen indikerar att det finns en mängd faktorer som spelar in och 
påverkar fotgängarna i deras rörelsemönster. Det som skiljer de tre gatorna åt, förutom 
deras beläggning är flödet av olika trafikantgrupper, vilket resulterar i att trafikantflödet är 
den avgörande faktorn för hur människor väljer att bete sig på gatan. Ett rikt folkliv gör att 
platsen uppfattas som mer livlig och spännande. Förmodligen ser fotgängarnas 
rörelsemönster annorlunda ut under sommarmånaderna när det är mycket folk som rör sig 
i området. 
 
Eftersom Västra Hamnen är ett centralt beläget innerstadsområde används 
gångfartsområdena av samtliga användargrupper. Det förefaller underligt att ett nybyggt 
område inte bättre lever upp till de krav som lagstiftningen anger. Det är beklagligt att 
Västra Hamnen, där alla förutsättningar funnits, inte är bättre anpassat för äldre och 
funktionshindrade.  
 
Slutsatsen som kan dras av vad som framkommit av inventeringen, intervjuer, och samtal 
med sakkunniga personer, är att gatorna i Västra Hamnen skiljer sig åt i dess 
anpassningsgrad till funktionshindrade och äldre. De tre gatorna har en del enkelt avhjälpta 
hinder som skulle kunna åtgärdas utan större problem. På samtliga gator krävs förbättringar 
som rör både rörelsehindrade, hörselskadade, synskadade och äldre. Nackdelarna för 
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synskadade är att de får svårt att orientera sig i korsningspunkterna och på de stora öppna 
ytorna. För rörelsehindrade kan beläggning som består av smågatsten skapa problem. En 
varierande och tilltalande beläggning skulle istället kunna erhållas i form av munksten eller 
andra släta stenar. Trafiklösningar med nollkant är inte fördelaktig för synskadade som 
kräver nivåskillnader, medan det å andra sidan underlättar för rörelsehindrade. 
Intressemotsättningarna mellan olika grupper kan skapa problem i planeringsprocessen, 
vilket understryker vikten av att se till så att samtliga grupper blir prioriterade. För att se till 
allas behov skulle gångfartsområden kunna utformas med en enhetlig yta och nollkant, 
samt kompletteras med ledstråk. Taktila plattor i en avvikande färg skulle kunna ge ledning 
längs sträckorna. Om barn, äldre och funktionshindrade är dimensionerande trafikanter för 
gångfartsområden kommer tillgängligheten öka för samtliga användare. 
 
I planeringsprocessen är det vikigt att i ett tidigt skede samla kompetens från olika 
förvaltningar och intressegrupper för att inga användargrupper ska falla bort i planeringen. 
Det verkar som om de funktionshindrade har glömts bort, trots rekommendationer från 
handböcker och tidigare projekt, som alla poängterar vikten av att inkludera samtliga 
grupper i ett tidigt planeringsstadium. Det går även emot de lagar som behandlar 
tillgänglighet i offentliga miljöer.  
 
En aspekt till varför samspelet inte fungerar på gångfartsområdena i Västra Hamnen skulle 
kunna vara att samtliga trafikanter inte är införstådda med innebörden av vägmärket 
”gångfartsområde”. Enligt Göteborgs stad (2002) var både planerares och trafikanters 
kunskaper begränsade beträffande vägmärkenas betydelse. Gatans struktur med en 
uppdelning av körbana och gångbana gör tillsammans med den bristande kunskapen om 
vägmärket, att fotgängarna inte tar samma plats som de formellt skulle kunna göra. Med 
tanke på de hastigheter som uppmätts på Barometergatan kan man konstatera att 
skyltningen ”gångfartsområde”, utan kompletterande åtgärder, inte har någon effekt på 
bilisternas hastighet. Okunskap om vägmärkets betydelse talar för att man bör ha 
informationskampanjer för att upplysa människor om dess innebörd.  
 
De problem som återfinns i gångfartsområdena i Västra Hamnen gör att man kan 
ifrågasätta om gatorna är rätt utformade. Gatorna har gestaltats på ett sätt som inte ger de 
låga hastigheterna som eftersträvas. Kanske skulle gatorna ha utformats annorlunda 
eftersom syftet med gångfartsområden är gångfart och total prioritet för fotgängare. 
Problemen som återfinns i Västra Hamnen speglar även situationen på andra platser som är 
reglerade som gångfartsområde. Det visar sig vara svårt att utforma gångfartsområden som 
lever upp till kraven för regleringen. Med tanke på dagens situation är utformningen i 
gångfartsområden i allmänhet i behov av förändring. Vid planeringen bör stor vikt läggas 
vid dess utformning för att regleringen ska efterlevas och de låga hastigheterna ska kunna 
säkerställas.  
  
De nackdelar som ofta förekommer i gångfartsområden är att hastighetsbegränsningen inte 
efterlevs, att bilisterna inte lämnar fotgängarna företräde, samt att det är svårt för 
funktionshindrade personer att ta sig fram. Å andra sidan har gångfartsområden en mängd 
fördelar som är attraktiva i både centrum- och bostadsmiljöer och planeringsprincipen är ett 
spännande alternativ till traditionella tätortsgator, då de generellt sett genererar ett ökat 
folkliv i en tilltalande miljö som främjar möten mellan människor. Tanken med 
regleringsformen är mycket god, men i praktiken krävs det mer av utformningen än vad 
som gjorts idag.  
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pí~åå~êL~åé~ëë~ê=pí~åå~êL~åé~ëë~ê=pí~åå~êL~åé~ëë~ê=pí~åå~êL~åé~ëë~ê===== hçêëåáåÖ= píê®Åâ~= hçêëåáåÖ= píê®Åâ~= hçêëåáåÖ= píê®Åâ~= hçêëåáåÖ= píê®Åâ~=
= = = = = = = = =
= == = = = = = = =
= = = = = = = = =
= = = = = = = = =
= = = = = = = = =
== = = = = = = = =
= = = = = = = = =
= = = = = = = = =
= = = = = = = = =
= = = = = = = = =
= = = = = = = = =
cçêíë®ííÉê=cçêíë®ííÉê=cçêíë®ííÉê=cçêíë®ííÉê=
çÑ∏çÑ∏çÑ∏çÑ∏êêêê®åÇê~í®åÇê~í®åÇê~í®åÇê~í====
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Bilisters beteende gentemot 
fotgängare på Lilla Varvsgatan

67%

33%

Bilister stannar/anpassar sig
Bilister fortsätter oförändrat

Fotgängares beteende gentemot 
bilister på Lilla Varvsgatan

41%

59%

Gående stannar/anpassar
Gående fortsätter oförändrat =
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Bilisters beteende gentemot 
fotgängare på Rodergatan

66%

34%

Bilister stannar/anpassar
Bilister fortsätter oförändrat

Fotgängares beteende gentemot 
bilister på Rodergatan

47%

53%

Fotgängare stannar/anpassar
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Bilisters beteende gentemot 
fotgängare på Barometergatan

64%

36%

Bilister stannar/anpassar 
Bilister fortsätter oförändrat

Fotgängares beteende gentemot 
bilister på Barometergatan

48%
52%

Fotgängare stannar/anpassar
Fotgängare fortsätter oförändrat =

====
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Den upplevda risken att bli påkörd på gatan
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Upplever du att beläggningen är ojämn?

6
111

12

0

5

10

15

20

25

Ja Nej

A
nt

al
 p

er
so

ne
r

Boende Besökare ====
aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ÄÉä®ÖÖåáåÖÉåë=âî~äáíÉí=é™=iáää~s~êîëÖ~í~åK=aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ÄÉä®ÖÖåáåÖÉåë=âî~äáíÉí=é™=iáää~s~êîëÖ~í~åK=aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ÄÉä®ÖÖåáåÖÉåë=âî~äáíÉí=é™=iáää~s~êîëÖ~í~åK=aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ÄÉä®ÖÖåáåÖÉåë=âî~äáíÉí=é™=iáää~s~êîëÖ~í~åK=====

Olika åldersgruppers uppfattning om ojämn 
beläggning
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Olika åldersgruppers uppfattning om kanter och 
lutningar
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Upplevs beläggningen som ojämn?
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Olika åldersgruppers uppfattning om ojämn 
beläggning

4

13

1

8

4

0

5

10

15

20

25

30

35

Ja Nej

A
nt

al
 p

er
so

ne
r

<20 20-40 40-65 65< =
aÉ=aÉ=aÉ=aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~=á=êÉëéÉâíáîÉ=™äÇÉêëÖêìéé=çÅÜ=ÇÉê~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ÄÉä®ÖÖåáåÖÉåë=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~=á=êÉëéÉâíáîÉ=™äÇÉêëÖêìéé=çÅÜ=ÇÉê~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ÄÉä®ÖÖåáåÖÉåë=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~=á=êÉëéÉâíáîÉ=™äÇÉêëÖêìéé=çÅÜ=ÇÉê~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ÄÉä®ÖÖåáåÖÉåë=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~=á=êÉëéÉâíáîÉ=™äÇÉêëÖêìéé=çÅÜ=ÇÉê~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ÄÉä®ÖÖåáåÖÉåë=

âî~äáíÉí=é™=oçÇÉêÖ~í~åK=âî~äáíÉí=é™=oçÇÉêÖ~í~åK=âî~äáíÉí=é™=oçÇÉêÖ~í~åK=âî~äáíÉí=é™=oçÇÉêÖ~í~åK=====



- En studie av gångfartsområden i Västra Hamnen - 
Charlotte Lindskog 

 
 

J=91J=

=

Upplever du att det finns några hinder?

1

18

11

0

5

10

15

20

25

30

35

Ja Nej

A
nt

al
 p

er
so

ne
r

Boende Besökare =
=aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ÇÉ=ìééäÉîÉê=ÜáåÇÉê=ëçã=Éíí=éêçÄäÉã=é™=oçÇÉêÖ~í~åK==aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ÇÉ=ìééäÉîÉê=ÜáåÇÉê=ëçã=Éíí=éêçÄäÉã=é™=oçÇÉêÖ~í~åK==aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ÇÉ=ìééäÉîÉê=ÜáåÇÉê=ëçã=Éíí=éêçÄäÉã=é™=oçÇÉêÖ~í~åK==aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ÇÉ=ìééäÉîÉê=ÜáåÇÉê=ëçã=Éíí=éêçÄäÉã=é™=oçÇÉêÖ~í~åK=====

=

Olika åldersgruppers uppfattning om hinder

41

12

9

4

0

5

10

15

20

25

30

35

Ja Nej

A
nt

al
 p

er
so

ne
r

<20 20-40 40-65 65< =
aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~=á=êÉëéÉâíáîÉ=™äaÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~=á=êÉëéÉâíáîÉ=™äaÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~=á=êÉëéÉâíáîÉ=™äaÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~=á=êÉëéÉâíáîÉ=™äÇÉêëÖêìéé=çÅÜ=ÇÉê~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ÇÉ=ìééäÉîÉê=ÇÉí=ëçã=ÇÉêëÖêìéé=çÅÜ=ÇÉê~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ÇÉ=ìééäÉîÉê=ÇÉí=ëçã=ÇÉêëÖêìéé=çÅÜ=ÇÉê~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ÇÉ=ìééäÉîÉê=ÇÉí=ëçã=ÇÉêëÖêìéé=çÅÜ=ÇÉê~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ÇÉ=ìééäÉîÉê=ÇÉí=ëçã=

Éíí=éêçÄäÉã=ãÉÇ=ÜáåÇÉê=é™=oçÇÉêÖ~í~åK=Éíí=éêçÄäÉã=ãÉÇ=ÜáåÇÉê=é™=oçÇÉêÖ~í~åK=Éíí=éêçÄäÉã=ãÉÇ=ÜáåÇÉê=é™=oçÇÉêÖ~í~åK=Éíí=éêçÄäÉã=ãÉÇ=ÜáåÇÉê=é™=oçÇÉêÖ~í~åK=====
=

Upplever du att det finns några kanter och 
lutningar?

19

2

9

0

5

10

15

20

25

30

Ja Nej

A
nt

al
 p

er
so

ne
r

Boende Besökare =
É=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=â~åíÉê=çÅÜ=äìíåáåÖ~ê=ìíÖ∏ê=Éíí=éêçÄäÉã=é™=oçÇÉêÖ~í~åK=É=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=â~åíÉê=çÅÜ=äìíåáåÖ~ê=ìíÖ∏ê=Éíí=éêçÄäÉã=é™=oçÇÉêÖ~í~åK=É=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=â~åíÉê=çÅÜ=äìíåáåÖ~ê=ìíÖ∏ê=Éíí=éêçÄäÉã=é™=oçÇÉêÖ~í~åK=É=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=â~åíÉê=çÅÜ=äìíåáåÖ~ê=ìíÖ∏ê=Éíí=éêçÄäÉã=é™=oçÇÉêÖ~í~åK=====

=



- En studie av gångfartsområden i Västra Hamnen - 
Charlotte Lindskog 

 
 

J=92J=

Olika åldersgruppers uppfattning om kanter och 
lutningar

4

13

2

7

4

0

5

10

15

20

25

30

Ja Nej

A
nt

al
 p

er
so

ne
r

<20 20-40 40-65 65< =
aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~=á=êÉëéÉâíáîÉ=™äÇÉêëÖêìéé=çÅÜ=ÇÉêaÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~=á=êÉëéÉâíáîÉ=™äÇÉêëÖêìéé=çÅÜ=ÇÉêaÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~=á=êÉëéÉâíáîÉ=™äÇÉêëÖêìéé=çÅÜ=ÇÉêaÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~=á=êÉëéÉâíáîÉ=™äÇÉêëÖêìéé=çÅÜ=ÇÉê~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ÇÉ=ìééäÉîÉê=ÇÉí=ëçã=~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ÇÉ=ìééäÉîÉê=ÇÉí=ëçã=~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ÇÉ=ìééäÉîÉê=ÇÉí=ëçã=~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ÇÉ=ìééäÉîÉê=ÇÉí=ëçã=

Éíí=éêçÄäÉã=ãÉÇ=â~åíÉê=çÅÜ=äìíåáåÖ~ê=é™=oçÇÉêÖ~í~åK=Éíí=éêçÄäÉã=ãÉÇ=â~åíÉê=çÅÜ=äìíåáåÖ~ê=é™=oçÇÉêÖ~í~åK=Éíí=éêçÄäÉã=ãÉÇ=â~åíÉê=çÅÜ=äìíåáåÖ~ê=é™=oçÇÉêÖ~í~åK=Éíí=éêçÄäÉã=ãÉÇ=â~åíÉê=çÅÜ=äìíåáåÖ~ê=é™=oçÇÉêÖ~í~åK=====



- En studie av gångfartsområden i Västra Hamnen - 
Charlotte Lindskog 

 
 

J=93J=

_áä~Ö~=NNK=oÉëìäí~í=Ñê™å=áåíÉêîàìÉêå~=é™=_~êçãÉíÉêÖ~í~å==

Den upplevda risken att bli påkörd på gatan

4
5

1 1 1

5
4

6

3

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Liten Relativt liten Neutral Relativt stor Stor

A
nt

al
 p

er
so

ne
r

Boende Besökare  
rééäÉîÇ=â®åëä~=~î=êáëârééäÉîÇ=â®åëä~=~î=êáëârééäÉîÇ=â®åëä~=~î=êáëârééäÉîÇ=â®åëä~=~î=êáëâÉå=~íí=Ääá=é™â∏êÇ=é™=_~êçãÉíÉêÉå=~íí=Ääá=é™â∏êÇ=é™=_~êçãÉíÉêÉå=~íí=Ääá=é™â∏êÇ=é™=_~êçãÉíÉêÉå=~íí=Ääá=é™â∏êÇ=é™=_~êçãÉíÉêÖ~í~åK=Ö~í~åK=Ö~í~åK=Ö~í~åK=====

Upplevs beläggningen som ojämn?

5
7

9

9

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Ja Nej

A
nt

al
 p

er
so

ne
r

Boende Besökare =
aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ÄÉä®ÖÖåáåÖÉåë=âî~äáíÉí=é™=_~êçãÉíÉêÖ~í~åK=ÄÉä®ÖÖåáåÖÉåë=âî~äáíÉí=é™=_~êçãÉíÉêÖ~í~åK=ÄÉä®ÖÖåáåÖÉåë=âî~äáíÉí=é™=_~êçãÉíÉêÖ~í~åK=ÄÉä®ÖÖåáåÖÉåë=âî~äáíÉí=é™=_~êçãÉíÉêÖ~í~åK=====

=

Olika åldersgruppers uppfattning om ojämn 
beläggning

5
2

6 11

2
21
1

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Ja Nej

A
nt

al
 p

er
so

ne
r

<20 20-40 40-65 65< =
aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~=á=êÉëéÉâíáîÉ=™äÇÉêëÖêìéé=çÅÜ=ÇÉê~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ÄÉä®ÖÖåáåÖÉåë=aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~=á=êÉëéÉâíáîÉ=™äÇÉêëÖêìéé=çÅÜ=ÇÉê~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ÄÉä®ÖÖåáåÖÉåë=aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~=á=êÉëéÉâíáîÉ=™äÇÉêëÖêìéé=çÅÜ=ÇÉê~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ÄÉä®ÖÖåáåÖÉåë=aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~=á=êÉëéÉâíáîÉ=™äÇÉêëÖêìéé=çÅÜ=ÇÉê~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ÄÉä®ÖÖåáåÖÉåë=

âî~äáíÉí=é™=_~êçãÉíÉêÖ~í~åK=âî~äáíÉí=é™=_~êçãÉíÉêÖ~í~åK=âî~äáíÉí=é™=_~êçãÉíÉêÖ~í~åK=âî~äáíÉí=é™=_~êçãÉíÉêÖ~í~åK=====
====



- En studie av gångfartsområden i Västra Hamnen - 
Charlotte Lindskog 

 
 

J=94J=

Upplever du att det finns några hinder?

1

11

2

16

0

5

10

15

20

25

30

Ja Nej

A
nt

al
 p

er
so

ne
r

Boende Besökare =
aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~=á=êÉëéÉâíáîÉ=™äÇÉêëÖêìéé=çÅÜ=ÇÉê~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ÇÉ=ìééäÉîÉaÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~=á=êÉëéÉâíáîÉ=™äÇÉêëÖêìéé=çÅÜ=ÇÉê~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ÇÉ=ìééäÉîÉaÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~=á=êÉëéÉâíáîÉ=™äÇÉêëÖêìéé=çÅÜ=ÇÉê~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ÇÉ=ìééäÉîÉaÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~=á=êÉëéÉâíáîÉ=™äÇÉêëÖêìéé=çÅÜ=ÇÉê~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ÇÉ=ìééäÉîÉê=ÇÉí=ëçã=ê=ÇÉí=ëçã=ê=ÇÉí=ëçã=ê=ÇÉí=ëçã=

Éíí=éêçÄäÉã=ãÉÇ=ÜáåÇÉê=é™=_~êçãÉíÉêÖ~í~åK=Éíí=éêçÄäÉã=ãÉÇ=ÜáåÇÉê=é™=_~êçãÉíÉêÖ~í~åK=Éíí=éêçÄäÉã=ãÉÇ=ÜáåÇÉê=é™=_~êçãÉíÉêÖ~í~åK=Éíí=éêçÄäÉã=ãÉÇ=ÜáåÇÉê=é™=_~êçãÉíÉêÖ~í~åK=====
=

Olika åldersgruppers uppfattning om hinder

3 4

17

4
2

0

5

10

15

20

25

30

Ja Nej

A
nt

al
 p

er
so

ne
r

<20 20-40 40-65 65< =
aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~=á=êÉëéÉâíáîÉ=™äÇÉêëÖêìéé=çÅÜ=ÇÉê~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ÇÉ=ìééäÉîÉê=ÇÉí=ëçã=aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~=á=êÉëéÉâíáîÉ=™äÇÉêëÖêìéé=çÅÜ=ÇÉê~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ÇÉ=ìééäÉîÉê=ÇÉí=ëçã=aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~=á=êÉëéÉâíáîÉ=™äÇÉêëÖêìéé=çÅÜ=ÇÉê~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ÇÉ=ìééäÉîÉê=ÇÉí=ëçã=aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~=á=êÉëéÉâíáîÉ=™äÇÉêëÖêìéé=çÅÜ=ÇÉê~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ÇÉ=ìééäÉîÉê=ÇÉí=ëçã=

Éíí=éêçÄäÉã=ãÉÇ=ÜáåÇÉê=é™=_~êçãÉíÉêÖ~í~åK=Éíí=éêçÄäÉã=ãÉÇ=ÜáåÇÉê=é™=_~êçãÉíÉêÖ~í~åK=Éíí=éêçÄäÉã=ãÉÇ=ÜáåÇÉê=é™=_~êçãÉíÉêÖ~í~åK=Éíí=éêçÄäÉã=ãÉÇ=ÜáåÇÉê=é™=_~êçãÉíÉêÖ~í~åK=====
=

Upplever du att det finns några kanter och 
lutningar?

1

11
3

15

0

5

10

15

20

25

30

Ja Nej

A
nt

al
 p

er
so

ne
r

Boende Besökare =
aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=â~åíÉê=çÅÜ=äìíaÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=â~åíÉê=çÅÜ=äìíaÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=â~åíÉê=çÅÜ=äìíaÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=â~åíÉê=çÅÜ=äìíåáåÖ~ê=ìíÖ∏ê=Éíí=éêçÄäÉã=é™=åáåÖ~ê=ìíÖ∏ê=Éíí=éêçÄäÉã=é™=åáåÖ~ê=ìíÖ∏ê=Éíí=éêçÄäÉã=é™=åáåÖ~ê=ìíÖ∏ê=Éíí=éêçÄäÉã=é™=

_~êçãÉíÉêÖ~í~åK=_~êçãÉíÉêÖ~í~åK=_~êçãÉíÉêÖ~í~åK=_~êçãÉíÉêÖ~í~åK=====



- En studie av gångfartsområden i Västra Hamnen - 
Charlotte Lindskog 

 
 

J=95J=

Olika åldersgruppers uppfattning om kanter och 
lutningar

3 4

17

4

1

1

0

5

10

15

20

25

30

Ja Nej

A
nt

al
 p

er
so

ne
r

<20 20-40 40-65 65< =
aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~=á=êÉëéÉâíáîÉ=™äÇÉêëÖêìéé=çÅÜ=ÇÉê~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ÇÉ=ìééäÉîÉê=ÇÉí=ëçã=aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~=á=êÉëéÉâíáîÉ=™äÇÉêëÖêìéé=çÅÜ=ÇÉê~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ÇÉ=ìééäÉîÉê=ÇÉí=ëçã=aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~=á=êÉëéÉâíáîÉ=™äÇÉêëÖêìéé=çÅÜ=ÇÉê~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ÇÉ=ìééäÉîÉê=ÇÉí=ëçã=aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑçíÖ®åÖ~êå~=á=êÉëéÉâíáîÉ=™äÇÉêëÖêìéé=çÅÜ=ÇÉê~ë=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ÇÉ=ìééäÉîÉê=ÇÉí=ëçã=

Éíí=éêçÄäÉã=ãÉÇ=â~åíÉê=çÅÜ=äìíåáåÖ~ê=é™=_~êçãÉíÉêÖ~í~åK=Éíí=éêçÄäÉã=ãÉÇ=â~åíÉê=çÅÜ=äìíåáåÖ~ê=é™=_~êçãÉíÉêÖ~í~åK=Éíí=éêçÄäÉã=ãÉÇ=â~åíÉê=çÅÜ=äìíåáåÖ~ê=é™=_~êçãÉíÉêÖ~í~åK=Éíí=éêçÄäÉã=ãÉÇ=â~åíÉê=çÅÜ=äìíåáåÖ~ê=é™=_~êçãÉíÉêÖ~í~åK=====
====



_áä~Ö~=NO
båâÉäí=~îÜà®äéí~=ÜáåÇÉê=
é™=iáää~=s~êîëÖ~í~å

là®ãå=ÄÉä®ÖÖåáåÖ

_ÉäóëåáåÖëëíçäéÉå=ãÉÇÑ∏ê=~íí=
ÇÉí=Ääáê=íê™åÖí=é™=íêçííç~êÉå

qê~éé~=ëçã=ë~âå~ê===
âçåíê~ëíã~êâÉêáåÖ=çÅÜ=äÉÇëí™åÖ

s~ííÉå=á=
ã∏ÄäÉêáåÖëòçåÉå

páííéä~íëÉê=ëçã=ë~âå~ê=
~êãJ çÅÜ=êóÖÖëí∏Ç qê~éé~=ëçã=ë~âå~ê=

âçåíê~ëíã~êâÉêáåÖ=
çÅÜ=äÉÇëí™åÖ

là®ãå=ÄÉä®ÖÖåáåÖ=á=
Ñçêã=~î=Éå=éä~íí~=ëçã=
ëíáÅâÉê=ìéé

qê~éé~=ëçã=ë~âå~ê=
âçåíê~ëíã~êâÉêáåÖ~ê=
çÅÜ=äÉÇëí™åÖ

káî™ëâáääå~Ç=é™=Ä™Ç~=
ëáÇçê=ä®åÖë=Ö~í~å=

o~ãé=Ñ∏ê=
ê∏êÉäëÉÜáåÇê~ÇÉ=
çÅÜ=äÉÇëíê™â=Ñ∏ê=
ëóåëâ~Ç~ÇÉ

J VS=J



káî™ëâáääå~Ç=
ãÉää~å=Ö~í~=çÅÜ=
íêçííç~ê

páííéä~íë=ëçã=ë~âå~ê=
~êãJ çÅÜ=êóÖÖëí∏Ç

mçää~êÉ=~åî®åÇë=
ëçã=ã~êâÉêáåÖ=~íí=
å™Öçí=Ü®åÇÉê

_äçÅâÉê~Ç Éåíê¨

h~åí=ëçã=Ö∏ê=ÇÉí=ëî™êí=
Ñ∏ê=ê∏êÉäëÉÜáåÇê~ÇÉ=~íí=
í~=ëáÖ=∏îÉê=Äêçåo®åå~=Ñ∏ê=

î~ííÉå~îêáååáåÖ=
_Éä®ÖÖåáåÖ=~î=ëã™Ö~íëíÉå=
é™=Ö™åÖÄ~å~å

i™Öí=ê®ÅâÉ=ëçã=î~êå~ê=
Ñ∏ê=î~ííåÉí

páåìëéä~ííçê çÅÜ ê®åå~
Ñ∏ê=î~ííÉå~îêáååáåÖ=
ä®åÖë ÜìëÑ~ë~ÇÉå

ríÑ~êí ãÉÇ=áåÑ®ääÇ~
éä~ííçê á=ëã™Ö~íëíÉåëJ
ÄÉä®ÖÖåáåÖÉå

_áä~Ö~=NP
båâÉäí=~îÜà®äéí~=ÜáåÇÉê=
é™=oçÇÉêÖ~í~å

J VT=J



båíê¨å=íáää=ÜìëÉí=®ê=
ëã~ä=çÅÜ=Ö∏ê=ÇÉí=ëî™êí=
Ñ∏ê=ê∏êÉäëÉÜáåÇê~ÇÉ=~íí=
∏ééå~=Ç∏êêÉåK

là®ãå=ÄÉä®ÖÖåáåÖ=
ä®åÖë=ÜìëÑ~ë~ÇÉå=ëçã=
â~å=ÑìåÖÉê~=ëçã=Éíí=
äÉÇëíê™âK

s®Öëâóäí~ê=ãÉÇ=ä®åÖêÉ=
Ü∏àÇ=®å=ONM=ÅãK

_ÉäóëåáåÖëëíçäé~ê=á=
ÄÉíçåÖÄäçÅâ

fåÖ™åÖ=íáää=~ÑÑ®êÉå=∏îÉê=
à®êåéä™íÉåI=î~êë=äìíåáåÖ=®ê=OQ=BK=

_™Öëâóäí ëçã=ë~âå~ê=
íî®êëä™=á=åÉÇÉêâ~åíK

_áä~Ö~=NQ
båâÉäí=~îÜà®äéí~=ÜáåÇÉê=
é™=_~êçãÉíÉêÖ~í~å

J VU=J



_áä~Ö~=NRK=mä~ÅÉêáåÖ=~î=ëä~åÖ~ê=é™=iáää~=s~êîëÖ~í~å

J VV=J



_áä~Ö~=NSK=mä~ÅÉêáåÖ=~î=ëä~åÖ~ê=é™=oçÇÉêÖ~í~å

J NMM=J



_áä~Ö~=NTK=mä~ÅÉêáåÖ=~î=ëä~åÖ~ê=é™=_~êçãÉíÉêÖ~í~å

J NMN J


	1 FRAMSIDA_Charlotte Lindskog
	2 Smutstitel_Charlotte Lindskog
	3 Titelsida_Charlotte Lindskog
	Förord.pdf
	Examensarbete_Charlotte Lindskog
	Sammanfattning
	Summary
	1 Inledning
	1.2 Syfte
	1.3 Metod 
	1.3.1 Litteraturstudie
	1.3.2 Pilotstudie
	1.3.3 Interaktionsstudie och räkning av trafikanter
	1.3.4 Studie av fotgängarnas rörelsemönster
	1.3.5 Intervjuer
	1.3.6 Inventering
	1.3.7 Hastighetsmätningar

	2.1 Begreppsförklaringar 
	2.3 Visioner och transportmål för trafikplanering
	2.4 Planeringsprinciper
	2.4.1 Separering eller integrering 
	2.4.2 SCAFT
	2.4.3 TRÅD
	2.4.4 Lugna gatan! 
	2.4.5 TRAST 
	2.4.6 VGU 

	2.5 Visioner
	2.5.1 ARTISTS (Arterial Streets Towards Sustainability)
	2.5.2 Bilsnål planering

	2.6 Integrerade trafiklösningar
	2.6.1 Woonerfgator 
	2.6.2 Gångfartsområden
	2.6.3 Lagstiftning 
	2.6.4 Shared space

	2.7 Trafiksäkerhet
	2.7.1 Hastighetens betydelse 
	2.7.2 Stoppsträcka 
	2.7.4 Väjningsbeteende

	2.8 Tillgänglighet för olika trafikantgrupper på gångfartsområden
	2.8.1 Barn
	2.8.2 Äldre
	2.8.4 Funktionshindrade
	2.8.5 Synskadade 
	2.8.7 Rörelsehindrade
	2.8.8 Kognitiv funktionsnedsättning 

	2.9 Enkelt avhjälpta hinder
	2.9.1 Lagstiftning 
	2.9.2 Enkelt avhjälpta hinder i befintlig miljö


	3 Slutsatser av litteraturstudien
	4 Analys av gångfartsområden i Västra Hamnen
	4.1 Hypoteser
	4.2 Metod och avgränsningar
	4.3 Historia 
	4.4 Mål och visioner
	4.5 Beskrivning av gångfartsområden
	4.5.1 Lilla Varvsgatan
	4.5.2 Rodergatan 
	4.5.3 Barometergatan

	5.1 Beläggningen styr fotgängarnas rörelsemönster
	5.2 Utformningen av gångfartsområden påverkar bilisternas hastigheter
	5.3 Bilisterna anpassar sig och ger fotgängarna företräde
	5.4 Väl utformade gångfartsområden är användbara för funktionshindrade och äldre 

	6 Analys och diskussion
	6.1 Beläggningen styr fotgängarnas rörelsemönster 
	6.2 Utformningen av gångfartsområden påverkar bilisternas hastigheter 
	6.3 Bilisterna anpassar sig och ger fotgängarna företräde
	6.4 Väl utformade gångfartsområden är användbara för funktionshindrade och äldre

	7 Slutsats

	5 Bilagor 1_Charlotte Lindskog
	6 bilagor 2_Charlotte Lindskog



