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FÖRORD 

Rapporten är framtagen med ekonomiska bidrag från Trafikverkets 

Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten är författarens och 

överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och 

slutsatser inom rapportens ämnesområden.  

Studien har genomförts av Tony Andersson och Karin Hassner.  
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SAMMANFATTNING 

Projektet har studerat hur trafiksäkerheten har hanterats vid framtagande av 

totalt 17 detaljplaner för nio bostadsområden i olika delar av landet. Både hur 

trafiksäkerhet har hanterats i planprocessen och de faktiska resultaten – hur 

trafiksäker bostadsområdenas utformning är, har studerats. Fokus har varit 

säkerhet för oskyddade trafikanter, speciellt barn och äldre. Studien av 

planhandlingarna har kompletterats med intervjuer med planerare av olika 

profession som har varit involverade i planeringen av de olika områdena. 

Nationella och kommunala råd, anvisningar, handböcker och riktlinjer har 

också studerats för att se hur användbara de är vid nyproduktion och för att 

analysera i vilken omfattning de har använts vid framtagande av de 

studerade områdena.  

Det sammanfattande resultatet av studien är att det är svårt att se om och 

hur trafiksäkerhet har hanterats i planprocesserna. Vem som har ansvaret för 

att bevaka frågan tycks också oklar. Några få planhandlingar behandlar 

trafiksäkerhet, oftast under ett avsnitt om barnkonsekvenser. Förutom oklar 

ansvarsfördelning tycks det saknas kunskap om trafiksäkerhet bland 

planerarna. Stödfunktioner med de kunskaperna verkar komma in sent i 

processerna, när de övergripande strukturerna redan är befästa och det 

därför är svårare att påverka utformning av kvarter och gatunät.  

Hur säkert bostadsområdena är utformade varierar, det finns de som 

generellt är bättre och de som är sämre. Alla har dock vissa delar som är 

bra, men brister inom andra delar. Det tycks som det kan vara en svårighet 

att bygga stad med hög exploateringsgrad och samtidigt som den är 

trafiksäker. Att man i vissa områden har lyckats bättre tyder dock på att det 

är möjligt.  

De nationella och lokala handböcker och råd som finns för trafiksäkerhet är i 

huvudsak inriktade på åtgärder i befintligt gatunät, inte nyproduktion. 

Nationella riktlinjer, t ex VGU, kan upplevas som svårtillgängliga och kanske 

inte heller alltid upplevs som relevanta.  

I slutet på rapporten lämnas förslag på vad som kan göras för att förtydliga 

ansvaret för trafiksäkerheten i planprocesser och för att förbättra 

trafiksäkerheten vid planering av nya bostadsområden.  
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1 BAKGRUND 

Kommunernas insatser för att förbättra trafiksäkerheten, både vid 

nyproduktion och med åtgärder i befintliga områden, har sedan 60-talet 

haft stor betydelse för trafiksäkerhetsutvecklingen i Sverige. Till skillnad 

från i många andra länder är det ovanligt med allvarliga olyckor inom 

tätorterna.  

Trafiksäkerhet är idag något självklart, men är de som planerar nya områden 

medvetna om vilka faktorer som har bidragit till den goda trafiksäkerhet som 

vi har idag? Vilka överväganden och prioriteringar görs när det gäller 

trafiksäkerhet och andra önskade kvaliteter? Finns det målkonflikter?  

Sedan några år tillbaka pågår en utbyggnad av bostadsbeståndet i tätorterna 

med helt nya stadsdelar. De områden som planeras och byggs idag kommer 

att bli framtida uppväxtmiljöer för många barn och livsmiljö för ännu fler 

invånare i olika ålder och med olika begränsningar. Även om en del 

byggnader kan komma att bytas ut mot nya, kommer områdenas struktur att 

bli kvar under överskådlig tid. Eftersom nya områden ofta planeras med hög 

exploateringsgrad innebär det att det blir svårt att bygga om ifall det senare 

visar sig att ett område inte är tillräckligt trafiksäkert. 

Kunskapsläget vad avser trafiksäkra utformningar i tätorter är ganska god 

och finns beskrivet i flera handböcker, t ex SKL1:s skrifter men även i VGU2 

finns en del om säker utformning av gator i tätorter. Men frågan är hur dessa 

kunskaper tas tillvara vid planering av nya eller ombyggnad av befintliga 

bostadsområden.  

1.1 SYFTE 

Projektets ambition är att bedöma hur trafiksäkerhet har beaktats och 

prioriterats vid planering av några nya bostadsområden. Vilka kunskaper 

om bebyggelsestrukturens betydelse för trafiksäkerheten finns hos 

planarkitekter och andra som har inflytande över hur nya bostadsområden 

utformas? Vilka avvägningar görs mot andra intressen och finns det behov 

av kunskap och/eller stöd/hjälpmedel i processen?  

Syftet med projektet är att se om dagens planering stödjer ett samhälle på 

väg mot nollvisionen samt identifiera om det finns behov av någon form av 

stöd för planerarna, t ex handbok eller checklista för att inte bygga in 

trafiksäkerhetsrisker i ett tidigt skede av planeringen. 

Granskning och utvärdering görs främst ur de oskyddade trafikanternas 

perspektiv, som trafikslag (fotgängare, cyklister etc) men också som 

trafikanttyp – speciellt barn, äldre och funktionshindrade. 

Syftet är inte att värdera de enskilda bostadsområdena eller detaljplanerna, 

inte heller att jämföra dem med varandra. 

  

                                                      
1 Sveriges Kommuner och Landsting 
2 Vägar och Gators Utformning, styrdokument och råd från Trafikverket och 
SKL  
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1.2 METOD  

För projektet har nio nya bostadsområden valts ut, se avsnitt 2. 

De utvalda områdena ligger i olika delar av landet och i kommuner av olika 

storlek. De har valts ut eftersom de är relativt stora, är under planerings- 

och/eller utbyggnadsskede samt har bedömts intressanta utifrån olika 

stadsbyggnadssynpunkter. Samtliga områden innehåller, förutom bostäder, 

arbetsplatser, skolor och /eller annan service. För fem av områdena 

(Barkarbystaden, Brunnshög, Gamlestaden, Norra Djurgårdsstaden och 

Vallastaden) har två eller flera detaljplaner som ingår i ett större 

nybyggnadsområde studerats för att få ett större sammanhang. För alla 

områden utom Kronan har också fördjupade översiktsplaner eller liknande 

övergripande dokument ingått i underlagen. 

Genomgången har begränsats till de dokument som finns på respektive 

kommuns/projekts hemsida. Det kan alltså finnas fler dokument, men som 

inte är publicerade. 

1.2.1 Bedömningskriterier 

Innan analysarbetet startade behövde det identifiera vad som kan anses 

vara en trafiksäker utformning som stöder Nollvisionen. Därför definierades 

ett antal faktorer i planeringen som har betydelse för trafiksäkerheten samt 

vilka grupper av trafikanter och trafikslag som de främst har betydelse för. 

Bedömningskriterierna och vilka trafikslag och trafikantgrupper som de har 

relevans för framgår av en matris som finns i Bilaga 9.1. Hur matrisen är 

uppställd framgår av Figur 1. 

 

Figur 1 Exempel på bedömningsmatris med säker utformning och vilka trafikanter och trafikslag 
som de har störst betydelse för. 

Bedömningsmatrisen utgjorde sedan grund för en frågematris där 

bedömningen av respektive bostadsområde fylldes i. Som grund för 

bedömningarna sammanställdes även exempel på säkra utformningar, se 

Bilaga 9.2  

Exempel på säker utformning.  

Flera av detaljplanerna innehåller vatten av något slag; kanaler/anlagda 

diken, dammar, strandområden och/eller kajer. Dessa kan vara placerade 

bostadsnära och/eller passeras på barns väg mellan skola/förskola, park och 

bostad. Risker i anslutning till vatten ingår inte i denna studie men kan 

förstås också påverka i vilken grad och vid vilken ålder som barn kan vistas 

själva utomhus samt ta sig till skolan och andra målpunkter på egen hand.   

  

Utformning Kvartersmark 
  

Trafikslag Trafikanttyp 

Fotgängare Cykel Moped Personbil Kollektiv Yrkes Barn Äldre Funktion Övriga 

Ett tillräckligt stort utrymme för säker 
angöring finns vid skolor, förskolor  

X X    X X  X  

- Backning över gångytor behövs 
inte 

X X X   X X X X X 

- Behöver gångytor korsas? X X X   X X X X X 

Leveranser, sophämtning etc kan ske 
utan backning på ytor där det kan finnas 
oskyddade trafikanter 

X X    X X X X X 

Tillräckligt utrymme finns för tunga 
fordon att vända utan backning på 
återvändsgator och liknande (om 
relevant, hur sker sophämtning?).  

X X    X X X X X 
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1.2.2 Analys av planhandlingar 

Totalt har 17 detaljplaner och planbeskrivningar studerats. För varje område 

har en eller flera detaljplaner och/eller fördjupade översiktsplaner ingått. 

Dessutom har Trafik PM (motsvarande), kvalitetsprogram och liknande 

relevanta dokument gåtts igenom. 

Plankartor, planbeskrivningar och övriga planhandlingar granskades mot den 

framtagna frågematrisen. Förutom genomläsning av (relevanta delar) i 

dokumenten har sökningar gjorts på orden ”nollvisionen”, ”trafik”, säker”, 

”säkra, ”gaturum” och ”sektion” i planbeskrivningarna och övriga 

textdokument för att hitta för projektet relevant information.  

1.2.1 Kommunala styrdokument 

Sökningar efter trafiksäkerhetsprogram, -policy och –strategi har gjorts på 

respektive kommuns hemsida. Dokumenten har sökts igenom systematiskt 

för att hitta delar som är relevanta vid nyproduktion.  
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1.2.2 Intervjuer 

Totalt har sex planförfattare/projektledare och fyra trafikplanerare intervjuats 

utifrån en intervjumall. Några av de intervjuade har endast varit delaktiga en 

kortare period av projekten, som ofta har pågått under flera års tid. 

Nedanstående frågor ställdes under intervjuerna. 

• Skulle du kunna berätta lite om dig själv och din yrkesroll? 

o Hur länge har du arbetat inom planering? 

o Hur länge har du arbetat i projektet? 

o Vad var dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

• Hur hanteras trafiksäkerhet normalt vid planering av nya 

områden/framtagande av detaljplaner i kommunen? 

o Använder kommunen styrdokument eller stöd i form 

av checklistor? Om ja – är det kommunens egna eller 

är de hämtade från någon handbok? Vilken/vilka i så 

fall? 

o Utses en speciell person som ansvarar för 

trafiksäkerheten i ett planprojekt? Alltid – Oftast – 

Sällan – Skall hanteras av den som ansvarar för 

övriga trafikfrågor i planen 

• Har trafiksäkerheten hanterats på något annorlunda sätt i 

jämförelse med framtagningen av andra detaljplaner eller 

jämförelse med andra projekt du jobbat på? 

• Anser du att det har funnits några speciella 

utmaningar/svårigheter när det gäller trafiksäkerhet i arbetet 

med projektet? 

• Anser du att du, eller andra som deltar i detaljplanearbetet, har 

tillräckligt med kunskap om hur utformningen av stadsdelar, 

kvarter och gatustruktur påverkar trafiksäkerheten? 

• Anser du att det finns/kan finnas målkonflikter mellan 

trafiksäkerhet och andra värden man vill prioritera i arbetet 

med ett nytt bostadsområde? 

o  Om ja – vilka? 

o Finns det kommunala styrdokument/mål som anger 

hur prioriteringarna skall göras vid målkonflikter? 

o Har du några synpunkter när det gäller prioriteringen 

vid målkonflikter? 

• Anser du att du har de verktyg som du behöver för att kunna 

planera för ett trafiksäkert samhälle? Om nej, vad saknas: 

• Kände du till innebörden av Nollvisionen tidigare? 

o Diskuterades nollvisionen i arbetet?  

• Har oskyddade trafikanter så som fotgängare och cyklister 

varit uppe vid diskussion angående trafiksäkerhet i projektet? 

o Har barn, äldre och funktionshindrade varit uppe vid 

diskussion som extra skyddsvärda grupper? 
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2 STUDERADE OMRÅDEN 

2.1 BARKARBYSTADEN, JÄRFÄLLA 

 

Figur 2 Barkarbystaden ligger i Järfälla i värsta Storstockholm 

 

Figur 3 Hela det planerade området Barkabystaden. De detaljplaner som har studerats (etapp 1-
3 samt delvis etapp4) ligger i områdets norra del. 

Barkarbystaden är lokaliserad norr om Stockholm i Järfälla kommun på ett 

tidigare flygfält. Främst har tre detaljplaner och den fördjupade 

översiktsplanen studerats i detta projekt, men även en fjärde detaljplan har 

ingått vad avser kollektivtrafik. De två första detaljplanerna vann laga kraft 

mellan 2012 och 2018, den tredje var vid genomgången antagen av 

fullmäktige men överklagad. Totalt omfattar de tre studerade detaljplanerna 

cirka 85 hektar och förväntas skapa cirka 8 000 nya bostäder. Ytterligare 
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bostäder planeras i kommande etapper, det planeras för cirka 10 000 

bostäder totalt.  

Det övergripande målet för bebyggelsen i projektet är att skapa en 

stadsmässig stadsdel med ett gott underlag för handel och rekreation där 

goda kommunikationer är en viktig aspekt. Bebyggelsen utformas enligt 

rutnätsstadens principer med en hög exploatering där målbilden är en 

funktionsblandad kvarterstad med småskalig handel i bottenvåningarna. 

De första detaljplanerna innehåller stråk för spårvagn, men det är nu beslutat 

om en utbyggnad av tunnelbanan till området och spårvagnsstråket 

trafikeras med buss. Det är relativt nära till Barkarby station och det finns 

även flera busslinjer som försörjer området. En av de granskade planerna 

samt en angränsande plan innehåller entré till tunnelbanan och omstigning 

mellan buss (spårvagn), tunnelbana och/eller pendeltåg.  

2.2 BRUNNSHÖG, LUND 

 

Figur 4Brunnshög ligger i Lunds nordöstra utkant 
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Figur 5 Den ena av två studerade detaljplaner (något beskuren) i Brunnshög, den andra 
detaljplanen är en skoltomt nordöst om detta område. 

Brunnshög är lokaliserat cirka fem kilometer från Lunds stadskärna.  

Totalt planeras bostäder på en yta om 225 hektar i området, vilket skall ge 

plats åt cirka 4000 bostäder och 40 000 arbetsplatser. Det totala området har 

en parkkaraktär med arbetsplatsstråk, bostäder och annan service. Området 

har i dagsläget god tillgänglighet med bil och kollektivtrafik. Ytterligare 

utbyggnad av kollektivtrafiken och GC-vägar är planerade. 

Två detaljplaner som omfattar ett bostadsområde och en skola i anslutning 

till bostadsområdet har studerats. De studerade detaljplanerna omfattar cirka 

16 hektar och rymmer cirka 700 bostäder. Båda planerna vann laga kraft 

2014. Inom Brunnshög finns stora nivåskillnader och det studerade 

bostadsområdet utgör en höjdpunkt. 
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2.3 GAMLESTADEN, GÖTEBORG 

 

Figur 6 Gamlestaden är en stadsdel i nordöstra Göteborg  

  

Figur 7 Gamlestadens torg och kvarteret Makrillen är de detaljplaner som har studerats i 
Gamlestaden (båda beskurna) 

Gamlestaden är lokaliserat i Göteborg cirka 3,5 kilometer från innerstaden. I 

Gamlestaden har två detaljplaner studerats, Gamlestadens Torg och Kv. 

Makrillen. Detaljplanen för Gamlestadens torg vann laga kraft 2014 och Kv. 

Makrillen vann laga kraft 2015.  

Syftet med planen för Gamlestadens torg är att skapa en regional målpunkt 

för pendling med miljövänliga transportmedel genom en tät 

sammanhängande kvarterstruktur.  Planen för Gamlestadens torg omfattar 

cirka 3 hektar och kommer att ge plats åt cirka 200 lägenheter samt 30 000 

kvadratmeter lokalytor för kontor, service, hotell och resecentrum.  

Bebyggelsen i kv Makrillen syftar till att skapa ett sammanhängande 

stadstråk mellan övrig bebyggelse i området genom konstruktionen av två 

stadskvarter. Den stadsmässiga strukturen för planen kommer att uppnås 

genom en hög exploatering med 5 – 7 våningsbyggnader. Detaljplanen 

omfattar cirka 2 hektar och kommer att ge plats åt cirka 215 lägenheter, 2700 

kvadratmeter service och kontor samt en förskola om 4 – 5 avdelningar.  
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2.4 KRONAN, LULEÅ 

 

Figur 8 Kronan ligger öster om centrala Luleå 

 

Figur 9 Detaljplan för Kronan 

Kronandalen ligger 2 – 3 kilometer från Luleå innerstad. Målsättning för 

bebyggelsen är att skapa en tät kvarterstruktur med stadsmässig karaktär. 

Planförslaget medger ett våningsantal om fyra till sex för flerbostadshusen 

och upp till tre för de planerade radhusen. Planområdet lutar kraftigt från norr 

till söder med en nivåskillnad från 9,5 till 24 meter.  

För projektet Kronan har en detaljplan som vann laga kraft 2017och omfattar 

cirka 39 hektar studerats. Planen möjliggör cirka 1 850 – 2 200 bostäder med 

centrumverksamheter, vård och förskola med 6-8 avdelningar.  
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2.5 LINDHOLMEN, GÖTEBORG 

 

Figur 10 Lindholmen ligger på Hisingen på andra sidan Göta älv sett från den centrala staden 

 

Figur 11 I Lindholmen har detaljplanen för Götaverksgatan har studerats (något beskuren)  

Lindholmen är lokaliserat på motsatta sidan av Göta Älv från innerstaden 

sett. I Lindholmen har detaljplanen Götaverksgatan som vann laga kraft 2014 

studerats. Detaljplanens syfte är att skapa en bebyggelse med stadskaraktär 

som knyter samman befintlig bebyggelse i området med det planerade 

bostadsområdet. Planen omfattar cirka fyra hektar och kommer ge plats åt 

cirka 450 lägenheter, 11 000 kvadratmeter för centrumändamål med kontor 

samt en förskola med plats för 4-6 avdelningar. Området blir relativt 

högexploaterad med möjlighet till våningsantal mellan 5 och 16 våningar.  
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2.6 NORRA DJURGÅRDSSTADEN, STOCKHOLM 

 

Figur 12 Norra Djurgårdsstaden är en del av Hjorthagen i nordöstra utkanten av Stockholms 
innerstad 

 

Figur 13 De detaljplaner som har ingått i studien av Norra Djurgårdsstaden är Brofästet, 
Gasklockan, Gasverket, Norra 2 och Västra 

Norra Djurgårdstaden är lokaliserat i utkanten av Stockholms innerstad, cirka 

4.5 kilometer från T-centralen. Målsättningen för bebyggelsestrukturen i 

projektet är generellt en högexploaterad stadsbebyggelse med 

rutnätskaraktär. Här har fem detaljplaner studerats, Brofästet, Gasverket, 

Norra 2, Norra Djurgårdstaden Västra delen och Västra gasverksområdet 
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även kallad Norra 1. Planerna vann laga kraft 2010 till 2016. De studerade 

planerna omfattar cirka 30 hektar och rymmer cirka 3000 bostäder, flera 

skolor och förskolor, lokaler för idrott och kultur, centrum och annan service 

2.7 SÖDRA MUNKSJÖN, JÖNKÖPING 

 

Figur 14 Området Södra Munksjön ligger kring Munksjön södra strand, söder om centrala 
Jönköping 

 

Figur 15 Detaljplanen för etapp 1 har ingått i denna studie (beskuren) 
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Södra Munksjön även kallad Skeppsbron är lokaliserad cirka 2,5 kilometer 

från centrala Jönköping och kommer att ge plats för bland annat 2200 – 2400 

bostäder. I området har en detaljplan, kallad Örlogsmannen, studerats. 

Detaljplanen som vann laga kraft 2018 omfattar cirka 14 hektar och skall ge 

plats för cirka 800-900 bostäder, 500-1000 arbetsplatser, 

centrumverksamheter och skolor. Detaljplanen präglas av en hög 

exploateringsgrad med en rutnätsinspirerad bebyggelsestruktur. 

Våningsantalet i detaljplanen varierar och de högsta byggnaderna blir 6-8 

våningar höga.   

2.8 VALLASTADEN, LINKÖPING 

 

Figur 16 Vallastaden ligger intill Linköping universitet väster om centrala Linköping 

 

Figur 17 Förutom etappen Västra Valla (bilden beskuren) har en skoltomt benämnd Smedstaden 
ingått i den här studien  

Vallastaden ligger intill universitetet cirka fyra kilometer från centrala 

Linköping. Hela området omfattar 24 hektar. Målsättningen för 

bebyggelsestrukturen är en småskalig blandad stadsdel med en 

rutnätsinspirerad planlösning. Våningsantalet varierar med 3 – 6 våningar för 

flerbostadshusen och 2 – 3 våningar för de mindre enbostadshusen.  
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I Vallastaden har två detaljplaner studerats, Västra Valla och Smedstaden 

som vann laga kraft 2014 och 2015. Västra Valla bedöms ge plats åt cirka 

900 bostäder, centrumverksamhet samt två förskolor. Detaljplanen för 

Smedstaden består till större delen av en skola för 600 elever men även 

cirka 30 lägenheter och 40 – 60 vårdbostäder.  

2.9 ÅRSTAFÄLTET, STOCKHOLM 

 

Figur 18 Årstafältet ligger söder om Stockholms innerstad. 
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Figur 19 Den studerade etappen i Årstafältet (något beskuren) 

På Årstafältet i södra Stockholm ska cirka 4500 bostäder och en stadspark 

skapas på en yta omfattande cirka 5,6 hektar . Här har detaljplanen 

Årstafältet etapp ett som vann laga kraft 2017 studerats. Planen medger 

cirka 1000 bostäder, lokaler för centrumändamål och förskolor. 

Våningsantalet i detaljplanen varierar kraftigt mellan en och 14 våningar. 

Detaljplanens bebyggelse är tät och blandad med en rutnätsinspirerad 

struktur.   

3 ANALYS AV PLANHANDLINGAR 

3.1 BEBYGGELSESTRUKTUR  

De flesta studerade planer har en hög exploateringsgrad med tydlig 

kvartersstruktur inspirerad av stenstadens ideal. Några av planerna ligger 

inom befintlig stadsstruktur, men i studien ingår även helt nya områden med 

stadskaraktär som planeras i tidigare obebyggd eller lågexploaterade miljöer.  

Trots den i samtliga fall uttalade ambitionen att bygga ”kvartersstad” så kan 

två huvudsakliga utformningsstrukturer skönjas. Den ena en strikt 

rutnätsstad med korta korsningsavstånd och biltrafik på samtliga gator och 

en ibland något oklar hierarki mellan gatorna. Den andra strukturen tillåter 

visserligen biltrafik (i princip) överallt, men har en struktur där kvarteren är 

större, biltrafiken matas på/från större gator och gångfartsgator förbinder 

bostäderna med omgivande gatunät.  

3.2 TRAFIKSÄKERT I PLANPROCESSEN 

Gemensamt för de studerade planerna är att det inte framgår tydligt hur man 

har tänkt kring trafiksäkerhet eller hur trafiksäkerhet har hanterats i 

planprocesserna.  

Säkerhet nämns oftast i samband med buller och/eller farligt gods, mer 

sällan syftande på trafiksäkerhet. Ibland nämns att en viss utformning är eller 
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ska (upplevas) vara trygg i ett sammanhang där även säkerhet hade kunnat 

nämnas.  

I elva av 14 genomgångna handlingar, som hör till de studerade 

bostadsområdena har ordet ”säkerhet”, ”trygghet” eller liknande syftande på 

trafiksäkerhet hittats, I ytterligare ett par dokument nämns säkerhet men det 

är något osäkert om det är trafiksäkerhet eller personsäkerhet som avses.  I 

något av fallen är det säkerhet vid lastning- och lossning som avses.  

Ingen av de studerade planbeskrivningarna har Trafiksäkerhet som en rubrik 

i dokumentet, detsamma gäller de trafik PM som kan finnas till detaljplanen 

eller FÖP. När (trafik)säkerhet nämns så är det vanligen under ett avsnitt om 

barnkonsekvenser eller sociala konsekvenser. De trafik PM som har 

studerats har i huvudsak handlat om kapacitetsstudier och är inte relevanta 

för denna studie. 

Avsnitt om risk och hälsa i planbeskrivningar eller andra dokument handlar 

om buller, farligt gods och/eller om risker som inte är att härleda till trafik t ex 

översvämningar och markföroreningar.   

Det förekommer motsägande planbeskrivningar och plankartor. Det kan 

handla om åtgärder som ska lösas i angränsande planer (t ex säkra 

passager över huvudgata) trots att huvudgatan ingår i den aktuella planen. I 

den efterkommande/angränsande planen har ingen åtgärd vidtagits eller 

nämnts. Det kan också stå om avsmalningar vid gångpassager i texten, trots 

att sådana inte redovisas i planillustrationer. Detta kan tolkas som att 

trafiksäkerhet inte har varit ett prioriterat område där man har förvissat sig 

om en samsyn och att alla åtgärder följer med i hela processen.  

Ibland förekommer i planbeskrivningar eller andra dokument, egna teorier 

om trafiksäkerhet, utan eller med mycket svag koppling till evidens, för att 

försvara de valda utformningarna. I något fall lyfts en utformning fram som 

positiv för trafiksäkerheten ur en aspekt, medan de negativa effekter som 

den aktuella utformningen ger inte nämns. Det finns en önskan att beskriva 

planen i positiva ordalag och att ”försvara” den redan valda utformningen 

med att den är säker eller barnvänlig, även om det objektivt sett inte är fallet 

– eller i varje fall hade kunnat vara mycket bättre om trafiksäkerhets- och 

barnperspektivet hade varit med från början och kunnat påverka 

utformningen. 

I en studerad fördjupad översiktsplan har trafiksäkerhetsproblem med den 

valda bebyggelsestrukturen identifierats, åtgärder i form av gupp (liknande) 

föreslås, vilket inte kan regleras i de kommande detaljplanerna. Varför man 

inte har valt att ändra strukturen, trots de identifierade bristerna, framgår inte. 

Trafiksäkerhetsproblem tas även upp i handlingar tillhörande ett annat 

bostadsområde. Inte heller här finns förslag på hur de skulle kunna 

förebyggas eller åtgärdas. 

I ett av bostadsområdena finns en separat detaljplan för en skola. I denna 

plan lyfts det fram att en befintlig planskildhet utgör en del av en trygg och 

säker skolväg. Även i övrigt lyfts det fram en satsning på säkra och trygga, 

separerade gång- och cykelvägar som en del i ett tryggt och säker väg till 

skolan. Detta nämns både under Gång- och cykeltrafik och under Sociala 

konsekvenser. Dock tas en annan befintlig planskildhet i närheten av 

nämnda skola bort, vilket innebär att barnen i en stor del av det nya området 



 
 

 

 
10253764 •  Trafiksäkerhet i nya Bostadsområden  | 23   

antingen måste passera över den stora vägen i plan eller en större gata med 

spårvagnstrafik för att nå skolan.  

För ett av bostadsområdena har det i samrådsskedet framförts önskemål på 

en planskildhet, detta har inte tillgodosetts med hänvisning till stadsbild och 

trygghet. För samma plan har den förvaltning som ansvarar för trafiken 

också framfört önskemål om planskildhet vid kollektivtrafikanläggning, men 

detta har inte tillgodosetts.  

Nollvisionen nämns inte i något av de genomgångna dokumenten. 

3.3 GATUSTRUKTUR 

3.3.1 Tillämpning av planbestämmelser 

I fem av områdena tillämpas Boverkets allmänna råd från före år 2015 

avseende reglering av allmänplats för trafik och i ett område tillämpas de 

senast gällande allmänna råden från år 2015. Stockholms stad (Norra 

Djurgårdsstaden och Årstafältet) tillämpar inte de allmänna råden utan anger 

endast användningen GATA med olika preciseringar för all trafik. I de tidigare 

allmänna råden från före år 2015 definierades användningen för trafik på 

allmän platsmark mer precist. De bestämmelser som rekommenderades var 

LOKALTRAFIK, HUVUDTRAFIK, INFART, GENOMFART, BUSSGATA, 

INDUSTRIGATA, GÅGATA, GÅRDSGATA, GC-VÄG, P-PLATS och TORG. I 

detaljplanerna för de fem områden som tillämpar de äldre allmänna råden 

regleras i huvudsak HUVUDGATA, LOKALGATA OCH TORG, men även 

GC-VÄG förekommer. I två av områdena har kollektivtrafik särskilt reglerats 

genom bestämmelserna KOLLEKTIVTRAFIK, BUSSTORG och BUSS-SPÅR 

och i ett område finns en egenskapsbestämmelse om gångtunnel. I ett 

område har GÅNGFART och CYKELFART reglerats som innebär att trafiken 

ska ske på gåendes respektive cyklisters villkor. I samma område har 

gatorna reglerats genom användningen BOULEVARD vilket innebär att 

gatan i sin användning fått en utformningsbestämmelse om att dessa gator 

ska utföras med alléplantering. I ett område som tillämpar de nya allmänna 

råden från år 2015 har egenskapsbestämmelsen Gångfartsområde använts 

inom användningen GATA.  

Sammanfattningsvis är det endast inom fyra områden som kommunerna valt 

att precisera regleringen av trafiken i detaljplan genom användning- och 

egenskapsbestämmelserna GÅNGFART, CYKLEFART och 

Gångfartsområde. Det kan vara positivt med dessa preciseringar ur ett 

trafiksäkerhetsperspektiv men det beror på förutsättningar och utförande.  

Avsaknad av gatuhierarkier kan på sikt leda till trafiksäkerhetsproblem 

eftersom det blir svårare att prioritera mellan olika trafikslag om all trafik kan 

ställa samma krav på framkomlighet överallt.  

3.3.2 Gatulänkar och korsningar 

De vanligaste trafiksäkerhetsproblemen i de studerade detaljplanerna är 

långa raka gator (risk för höga hastigheter), fyrvägskorsningar (inte sällan i 

kombination med små kvarter vilket ger korta korsningsavstånd), avsaknad 

av hörnaskärningar i korsningar (risk för svep över gångbanan, dålig sikt och 

otillräckligt med utrymme på gångbanan). Andra trafiksäkerhetsproblem som 

återfinns är att barn måste korsa huvudgator för att nå skola, 
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fritidsanläggningar eller lekplats/natur, smala eller inga gångbanor framför 

entréer samt, i ett par områden, spårvagnstrafik utan säker/tydlig 

avgränsning mot övriga trafikanter.  

Två av de studerade områdena utgörs av detaljplaner som är komplement till 

existerande bebyggelse, nya huvudgator tillkommer inte i dessa områden. Av 

de övriga sju områdena så har fem långa eller mycket långa raka gator, både 

huvudgator och lokalgator. Det förekommer raksträckor som är flera hundra 

meter långa. Tidigare landningsbanor eller järnvägssträckningar kan utgöra 

grund för gatornas utformning, vilket bidrar till långa raksträckor. En 

detaljplan sticker ut genom att i huvudsak ha trevägskorsningar, 

cirkulationsplatser istället för fyrvägskorsning och gator utan långa 

raksträckor. 

Enligt VGU Råd bör länklängder vid 30 km/tim vara 50-150 meter och vid 40 

km/tim 100-300 meter. Minsta korsningsavstånd bör vara minst 50 meter vid 

30 km/tim och minst 100 meter vid 40 km/tim. Längsta raksträckor och 

minsta korsningsavstånd för olika gatutyper har mätts på de studerade 

plankartorna. Resultatet visar att raksträckorna framförallt på gator med låga 

hastigheter har betydligt längre raksträckor än de rekommenderade 

länklängderna samtidigt som korsningsavstånden på huvudgatorna är 

kortare än det rekommenderade. Båda dessa förhållanden kan vara negativa 

för trafiksäkerheten.   

Tabell 1 Jämförelse mellan rekommenderade länklängder och korsningsavstånd i VGU och i de 
studerade detaljplanerna.  

  Max längd Raksträckor Minsta Korsningsavstånd 

Gångfart Lokalgator 

(30) 

Huvudgator 

(40) 

Gångfart Lokalgator 

(30) 

Huvudgator 

(40) 

Rekommendation i 

VGU 

  50-150 100-300   >50 >100 

Studerade 

detaljplaner 

70-400 70-750 100-500 30-50 40-90 30-80 

 

 

Figur 20 En kort gata, cirka 75 meter lång, mellan två trevägskorsningar stödjer en låg hastighet. 

Några av planerna har spetsiga vinklar på kvarteren vilket tillsammans med 

avsaknad av hörnavskärningar försvårar möjligheten att skapa säkra 

korsningsutformningar. Små vinklar mellan korsande gator och/eller 
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avsaknad av krav på hörnavskärningar ökar risken för svep över gångbanor 

som också kan bli mycket smala i anslutning till övergångsställen och 

gångpassager. Även för cykel- och biltrafiken medför de skarpa hörnen risker 

eftersom sikten försämras och framförallt svängande tunga fordon behöver 

inkräkta på mötande trafik. För cyklister kan det vara mycket svårt att förstå 

hur mycket utrymme som en svängande lastbil behöver. Kollisioner med 

tunga fordon kan även i låg hastighet leda till mycket svåra olyckor.  

 

 

Figur 21 Det kan vara svårt att planera för möten även mellan gående och cyklister när 
byggnaderna har spetsiga hörn. 

De sneda korsningsvinklarna ger också (onödigt) stora körytor som gående 

måste korsa, trots det kan det vara svårt att få plats med mittrefuger där 

gående kan vänta skyddade för biltrafiken. Det senare är av speciell vikt för 

barn och äldre. Ibland är tanken visserligen att sneda korsningar skall 

utformas som torg, frågan är dock hur det kommer att fungera när tunga 

fordon måste ha tillgång till så stor del av ytan för att komma fram.  

3.4 LOKALISERING AV SAMHÄLLSFUNKTIONER 

3.4.1  Skolor, Förskolor, lekytor/parker 

I sex av bostadsområdena ingår även planläggning för en skola i de 

studerade detaljplaner, i ett av områdena hänvisas det till skola i 

angränsande områden innan ny skola byggs i senare etapp av utbyggnaden. 

För ett av de områden där ny skola inte planeras ligger de närmast skolorna 

1,5 – 2 km från området och det är oklart om barnen kan ta sig dit på ett 

säkert och tryggt sätt, minst en större väg måste passeras oavsett skola. 

I alla områden utom ett behöver barn från en större eller mindre del av 

området passera över en större gata3 i plan för att nå skolan. I något fall är 

en gata utanför en skola benämnd ”Lokalgata”, bredd och funktion i nätet ger 

dock intrycket av en huvudgata.  

Fördelen med att skolorna är placerade längs huvudgator är att de i de allra 

flesta fall kan nås med biltrafik utan att lokalgatorna i området trafikeras. 

Nackdelen är att även de barn som bor i närområdet kan behöva gå längs 

                                                      
3 Gata benämnd huvudgata, gata med kollektivtrafik och/eller med ett 
fordonsflöde över 5000 fordon per dygn.  
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med eller korsa större gator om inte barnens tillgänglighet och säkerhet 

särskilt beaktas i den fortsatta planeringen av området kring skolorna. 

Eftersom det av detaljplanerna inte framgår hur skolorna planeras går det 

inte att avgöra om/hur oskyddade trafikanter skiljs från biltrafik eller om 

leveranser kan ske på ett säkert sätt. Möjligheten till säker angöring för 

eventuell skolskjutstrafik har inte studerats, främst för att det inte framgår hur 

skoltomterna disponeras. 

Tillgången till större lekytor och natur-/parkområden som kan attrahera lite 

äldre barn varierar stort mellan områdena. Medan några områden har stora 

ytor för lek centralt placerat är sådana ytor i andra planer lokaliserade utanför 

eller i utkanten av bostadsområdet. I ett av de studerade områdena saknas 

allmänna ytor för lek i de första etapperna av utbyggnaden. I sju av 

områdena medför placeringen av lekytor att barn från delar av områdena 

behöver passera över större gator eller vägar för att nå lekområden eller 

parkmark/natur. Närlek hänvisas ofta till mindre gårdar, en brist som påtalas i 

en planbeskrivning.  

I en av planerna hänvisas förskolorna till lekytor i allmän park som nås via 

lokalgator. Även om ingen större gata behöver passeras på vägen dit kan det 

antas att bristen på lekytor i direkt anslutning till förskolan begränsar barnens 

möjlighet till utevistelse. Lika säkert som med gård i direkt anslutning är det 

inte heller att gå med en grupp små barn, även om trafiken på gatan är liten. 

I tre planer har behovet av att passera större gator/vägar lösts genom 

planskilda passager, nya eller befintliga. Planskildheterna bedöms kunna få 

(ha) en utformning och placering som gör dem attraktiva att använda. I 

övriga områden medför behovet av att passera större gator svårigheter för 

framförallt de yngre att på egen hand ta sig till skola eller fritidsaktiviteter på 

ett säkert sätt. Endast i något enstaka fall bedöms det finnas fysiska 

förutsättningar för att ordna en planskildhet i efterhand. 

För att förbättra trafiksäkerheten vid passage över huvudgator föreslås ibland 

upphöjda korsningar, gångbanor eller andra typer av hastighetsdämpande 

åtgärder. Någon garanti för att dessa utförs och består finns dock inte, 

speciellt som de kan avse gator med kollektivtrafik. Oavsett om 

hastighetsdämpning finns eller inte så påverkar behovet av att korsa en 

större gata vid vilken ålder som det är lämpligt för barn att gå till skolan på 

egen hand. Även om de flesta föräldrar följer de yngre barnen till skolan om 

vägen inte är säker, så har alla föräldrar – av olika skäl – inte möjlighet eller 

förmåga att göra det. En osäker, eller upplevd osäker, skolväg ökar också 

sannolikheten att föräldrar väljer att skjutsa sina barn till skolan vilket ökar 

trafiken runt skolorna och kan öka riskerna för de barn som går eller cyklar 

på egen hand. Det senare gäller speciellt om det saknas säkra 

angöringsplatser avskilda från gång- och cykelstråk.  
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Figur 22 En säker skolväg är viktig både för de barn som går ensamma till skolan och de som 
följs av sina föräldrar. Det är en viktig del i en trygg vardag för invånarna i ett område. 

3.4.2 Närservice  

I alla studerade områden ingår centrumändamål eller handel vilket möjliggör 

för kommersiella lokaler och närservice. I alla utom ett område regleras 

centrumändamålet i kombination med annan användning, oftast tillsammans 

med bostäder. I alla områden finns både tvingande och frivilla bestämmelse 

om att centrumändmål ska/får finnas. Där bestämmelsen är tvingande 

förekommer den oftast utmed större gator/vägar, torg eller andra strategiska 

platser. Det är dock tveksamt om lokalerna och lägena är lämpliga för 

livsmedelshandel och att det därmed ett par år efter de första etappernas 

utbyggnad saknas livsmedelshandel i närområdet. Eftersom det i alla 

områden finns bebyggelse med både tvingande och frivilliga bestämmelser 

för centrumändamål är det även tveksamt i hur stor utsträckning lokaler i de 

frivilla lägena kommer att realiseras. Beroende på typ av verksamhet och om 

de frivilliga verksamheterna realiseras kan det resultera i relativt stora 

förändringar av trafiken på aktuella och närliggande gator.  
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3.4.3 Vård, äldreboende 

I en av de studerade detaljplanerna ingår lokaler för primärvård och i fem 

detaljplaner finns lokaler för vårdboende angivna. I övriga områden kan det 

vara möjligt för den här typen av verksamhet i samma kvarter som bostäder 

och/eller centrumverksamhet. I fyra av områdena kan vårdboendet nås helt 

eller delvis utan att korsa större gator i plan. I ett par områden bedöms det 

möjligt att i efterhand ordna med planskildhet för att säkrare kunna nå 

vårdboenden. I ett område är äldreboende och primärvård samlokaliserat 

med skola vilket sannolikt är positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt eftersom 

barn och äldre har liknande behov och förutsättningar i trafiken.  

Eftersom vård även kan inrymmas i centrumändamål och det i alla 

detaljplaner utom tre ingår centrumändamål i relativt stor omfattning är det 

möjligt att en framtida lokalisering av vårdlokaler ur ett 

trafiksäkerhetsperspektiv inte kommer att ske optimalt. Eventuell etablering 

av vård kommer att hanteras i bygglovskedet.  

3.5 OSKYDDADE TRAFIKANTER 

3.5.1 Gångbanor 

I planbeskrivningarna kan man läsa att gång- och cykel ska prioriteras och 

att området eller en viss gata skall inbjuda till gångtrafik. På planer och 

sektioner, i de fall det finns, kan detta vara genomfört med 2-2,5 meter breda 

gångbanor och 1,5 meter breda cykelbanor. Breddmått som kommer att 

inskränkas av fasaddetaljer, belysningsstolpar, vägmärken, elcentraler 

(framgår specificerat i en beskrivning) och liknande. Undantag finns dock, till 

exempel har man i sektionerna till en detaljplan lagt till en meter närmast 

fasaderna. I praktiken innebär de oftast smala gångbanorna att två personer 

inte kan gå i bredd och om två personer möter varandra så måste den ena 

gå ner i körbanan eller ut i cykelbanan, vilket påverkar trafiksäkerheten för 

oskyddade trafikanter.  En bredd på 3-3,5 meter breda gångbanor längs 

viktiga gångstråk med handel etc betraktas som en hög standard.  

 

Figur 23 Gångbanan på bilden är cirka fem meter bred mellan kantsten och fasad. Den erbjuder 
inte bara gott om plats för barn på väg till en näraliggande skola, brevlådor och annan 
”gatuinredning” får också plats.  
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Figur 24 Om gångbanan är för smal tvingas fotgängare ut i körbanan vid möten eller om flera 
går i bredd 

 

Figur 25 Här är det cirka 6,5 meter mellan fasad och körbana, totalt är det cirka 25 meter mellan 
fasaderna. Gatan beskrivs så här i planbeskrivningen: För att gatan ska upplevas som ett 
inbjudande stråk för gående får den väl tilltagna gångytor tillsammans med dubbla trädrader.  
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Figur 26 Om en del av gångbanan används till uteserveringar – vilket är trevligt – måste den 

vara så bred att det inte medför att gående går i cykelbanan vid möten eller om man går i bredd. 

Det är cirka fem meter mellan kantstöd mot parkerade bilar och fasad. 

 

Figur 27 Vintertid behövs utrymme för snö. Även om snön ska köras bort brukar den behöva 
ligga kvar på gatan minst ett dygn. Om utrymme för snöupplag saknas är risken stor att den 
läggs på gångbanorna och fotgängarna tvingas ut i körbanan.  

3.5.2 Gågator, Gångfartsgator och gångfartsområden 

I några områden förekommer gångfartsgator och gågator, motiven för dessa 

är ibland oklara och utformningen av gatorna har inte alltid förutsättningar 

som stöder regleringen t ex långa raka gator. Utgångsläget kan vara ett 

önskemål om att kunna ha smalare gaturum (för att få mer byggbar yta) eller 

att man vill ge gatan en viss karaktär.   

Bland planförfattarna tycks råda en osäkerhet och okunnighet om att Gågata 

och Gångfartsområde är trafikregleringar och vad dessa regleringar innebär. 

I en del fall verkar begreppen användas som ett önskemål om hur man skulle 

vilja att en viss gata fungerar, oavsett om den ges de förutsättningarna eller 
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inte. Man kan misstänka att okunskapen grundar sig i att man inte har 

sökt/fått det stöd som erfordras från trafikplanerarna. 

Grundprinciperna, t ex vad avser separering, verkar inte heller alltid vara 

känd hos planförfattarna, det kan till exempel påpekas att det skall vara en 

gräns mellan köryta och gångyta. I andra fall finns en stor tilltro till gåendes 

förmåga att ta för sig i gatuutrymmet. 

Från Trafikförordningen (TrF) 8 kapitlet: 

Bestämmelser för trafik på gågata och i gångfartsområde m.m. 

1 §   På en gågata och i ett gångfartsområde gäller följande. 

   1. Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart. 

   2. Fordon får inte parkeras. 

   3. Fordonsförare har väjningsplikt mot gående. 

På en gågata får motordrivna fordon inte föras annat än för att korsa 

den. Sådana fordon får dock föras på gågator om det behövs för 

   1. varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid 

gågatan, 

   2. transporter av gods eller boende till eller från adress vid 

gågatan, 

   3. transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid 

gågatan, eller 

   4. transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från 

adress vid gågatan. Förordning (2017:921). 

I 10 kapitlet TrF framgår att kommunen får besluta om lokal trafikföreskrift för 

Gågata eller Gångfartsområde. Här anges också förutsättningarna för ett 

beslut om gångfartsområde: 

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. 

En otydlig utformning, och att gator tänkta för gångfart inte ges de rätta 

förutsättningarna kan bli otryggt och osäkert framförallt för barn, äldre och 

funktionshindrade. Gator där hög hastighet är möjlig ställer krav på såväl 

detaljutformning/möblering som drift för att de skall vara och upplevas som 

säkra. Det är inte ovanligt att säkra zoner skapas med hjälp av möblering 

längs med fasaderna på gångfartsgator. Tanken är förstås att ge oskyddade 

trafikanter trygga och säkra platser, men motverkar egentligen syftet med att 

hela gaturummet skall nyttjas av alla. 
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Figur 28 En lång rak gångfartsgata som, trots vacker beläggning, inbjuder till höga hastigheter. 

3.5.3 Cykeltrafik 

Ett par av bostadsområdena har tydliga, från biltrafiken ofta separerade, 

cykelstråk som betjänar hela området. I övriga planer finns cykelbanor längs 

med (större) gator och/eller hänvisas cykeltrafiken till gator med låg 

hastighet, inte sällan gångfartsgator. I de senare fallen är det svårt utifrån 

planhandlingarna att se att (eller hur) det sammanhängande nätet ser ut för 

cykeltrafiken. I ungefär hälften av de studerade bostadsområdena är också 

gaturummet längs huvudgatorna så smalt att det bedöms svårt att ordna 

tillräckligt breda cykelbanor. Oavsett om cykling (i praktiken) hänvisas helt 

eller delvis till körbanorna eller gångbanorna påverkas säkerheten, inte bara 

för cyklisterna utan även fotgängarna. 

3.5.4 Säkerhet för barn och äldre 

Av de oskyddade trafikanterna är barn och äldre de mest utsatta. 

Barnkonsekvenser beskrivs i separata avsnitt i hälften av 

planbeskrivningarna, i ytterligare en plan nämns barn specifikt i texten. I 

samtliga fall anges att planen medför positiva konsekvenser för barn, till 

exempel för att tidigare otillgängliga/olämpliga områden tillgängliggörs 

genom utbyggnaden av området eller för att det finns gott om parker och 

lekplatser. Att korsa spårvägstrafik på väg till/från skola uppges innebära en 

säker skolväg i en av planerna.  

Parkerade bilar kan skymma barn som springer ut i gatan. Alla de studerade 

bostadsområdena har parkering och angöring längs lokal och/eller 

huvudgator. Även utanför skolor och liknande finns kantstensparkering. Inte 

någonstans lyfts detta fram som en möjlig risk för barn.   

Komplicerade trafikmiljöer som kan vara svåra att överblicka och förstå både 

för barn och äldre förekommer. Cirkulationsplatser betraktas normalt som 
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säkra korsningsutformningar, men kan vara svåra att förstå för barn och 

synskadade, därför är en tydlig utformning viktigt och man kan diskutera om 

de är lämpliga intill t ex skolor.  

Exempel på otydlig utformning: Övergångsställen och cykelöverfarter 

intill en cirkulationsplats där spårväg går rakt genom mittrondellen. 

Utformningen uppges vara säker för gående och cyklister eftersom 

bilarna ska ha väjningsplikt mot gående- och cyklister. Illustrationen 

av korsningen är dock motstridig. In mot korsningen finns en 

väjningsplikt illustrerad före övergångsstället, vilket är normalt. Vid 

utfart från korsningen innebär dock väjning mot fotgängarna risk för 

att bilar blir stående över spåren. Spårvagnen omfattas inte av 

väjningsplikten mot gående och cyklister och i värsta fall kan en bil 

som stannat för gående skymma en annalkande spårvagn. Sannolikt 

måste korsningen signalregleras för att fungera på ett säkert sätt. 

Äldre eller deras behov i trafikmiljön lyfts inte fram i någon av 

planhandlingarna, däremot nämns i några fall tillgänglighet för 

funktionshindrade. 

Sammantaget anpassas de nya bostadsområden som studerats dåligt till 

barns och äldres behov och begränsningar. Inte ens i de fall där det finns en 

barnkonsekvensanalys verkar man ha vinnlagt sig om att barn skall kunna gå 

säkert till och från skolan eller fritidssysselsättningar. Analyserna beskriver 

hur det ser ut, men verkar inte ha fått någon påverkan på hur områdena 

utformas. Bristerna i utformningen verkar mesta bero på att annat värderas 

högre (t ex en stadsmässig struktur) samt att kunskapen om trafiksäkerhet 

saknas.    

3.6 KOLLEKTIVTRAFIK 

Samtliga områden innehåller eller angränsar till större kollektivtrafikstråk 

(befintliga eller planerade). Detta ger en god kollektivtrafikförsörjning och gör 

det enkelt att nå kollektivtrafiken, ofta utan att andra större gator än de med 

kollektivtrafikstråket måste passeras. Intill ett planområde finns linjetrafik 

med båt. 

3.6.1 Barriäreffekter för oskyddade trafikanter   

I sju av områdena innehåller eller gränsar de studerade detaljplanerna till 

möjliga eller befintliga spårvagnsstråk. I fem av dessa områden löper (ev 

framtida) spårtrafik i mitten av huvud- eller lokalgator. Detta medför att 

spårvagnstrafik och spårvagnsspår är tydligt avgränsade från längsgående 

gång- och cykeltrafik, men eftersom gatorna ofta blir bredare med denna 

utformning kan barriäreffekter skapas eller förstärkas.  

Åtskillnad mellan körfält med kollektivtrafik och övrig trafik med refuger, 

trädplanteringar och liknande ger en tydlighet och erbjuder möjlighet att 

korsa gatan i flera steg. Samtidigt kan refuger mellan körfält i samma riktning 

skapa förvirring och svårighet att bedöma från vilket håll trafiken kommer. 

Det är en risk ur trafiksäkerhetssynpunkt, speciellt för barn, äldre och 

funktionshindrade som kan ha svårt att uppfatta från vilket håll en 

annalkande spårvagn eller buss kan komma. Utrymme för refug mellan 

mötande (spårvagns-)trafik i mittförlagda kollektivkörfält bedöms inte rymmas 

i någon av planerna.  
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En annan riskfaktor med prioriterad kollektivtrafik som spårvagn och BRT är 

att det av säkerhets- och framkomlighetsskäl ofta är långt mellan de 

anvisade korsningspunkterna. Långt mellan korsningspunkterna medför att 

oskyddade trafikanter frestas att korsa ”fritt” på platser där det kanske 

saknas varningssignaler, grindar eller är sämre sikt. Om spårväg går på 

egen bana kan detta förhindras med stängsel, ingen av de studerade 

planerna har dock en utformning där det planeras för staket eller annan 

fysisk barriär mot snabbgående/prioriterad kollektivtrafik. Det är inte alltid helt 

lätt att utifrån de tillgängliga plankartorna se hur långa avstånden mellan 

korsningspunkterna för oskyddade trafikanter kommer att bli (i utbyggda 

områden har avstånden mätts med google maps), men trots de ofta korta 

kvarteren är/blir 100 - 150 meter vanligt och i något fall upp till 250 meter 

mellan passagerna för oskyddade trafikanter.  

 

Figur 29 Kollektivtrafikstråk kan utgöra barriärer, framförallt för barn och äldre, även om de inte 
är inhägnade. 
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Figur 30 Gator med kollektivtrafikkörfält, som är bra för kollektivtrafikens framkomlighet, blir lätt 
breda och svåra att korsa för barn och äldre. Refuger mellan körfält i samma riktning utgör en 
känd risk för missförstånd och olyckor. Om refug saknas mellan mötande körfält (i mitten) så 
innebär det att den som korsar behöver ha uppmärksamhet och fritt från båda hållen. På den 
här platsen är även kollektivkörfälten reglerade med övergångsställe, vilket underlättar för 
fotgängarna att komma över. 

3.6.2 Resenärers väg till och från hållplatser 

I samtliga områden måste den gata som spårvagnarna eller bussarna 

trafikerar korsas i plan för att nå hållplatsen. Att vara på väg till eller från en 

hållplats är en relativt vanlig orsak till personskadeolyckor med oskyddade 

trafikanter, risker vid korsande av spårvagnsstråk är extra stora eftersom 

spårvagnar har längre stoppsträckor och skadorna ofta blir allvarliga.  

Trots riskerna och även om det inte är planerat för eller möjligt att i efterhand 

ordna med planskildhet till plattformar, så finns det möjligheter att på andra 

sätt höja säkerheten, t ex med signaler, fållor och/eller upphöjda passager. 

Ur trafiksäkerhetssynpunkt bedöms planerna därför medge acceptabla, men 

inte säkra, utformningar av hållplatserna, även om mer utrymme för 

korsande resenärer i flera fall hade varit önskvärt.  

Buss eller spårvagn vid hållplats kan utgöra sikthinder mellan korsande 

resenärer och mötande (kollektiv-)trafik vid stopphållplatser och om 

separering saknas mellan mötande trafik i mittförlagda kollektivtrafikstråk. 

Detta kan lösas genom att övergångar placeras mellan stoppställena så att 

resenärerna korsar framför stillastående fordon och där fordon i rörelse har 

lägst hastighet. Hur hållplatserna placeras och utformas i detalj framgår 

sällan av planhandlingarna. Men i några av planerna redovisas en placering 

och utformning där resenärer som korsar gatan riskerar att skymmas av 

fordon vid hållplats, vilket bedöms vara en trafiksäkerhetsrisk. 

Det har i den här studien inte gjorts någon bedömning av om 

plattformsbredder och utrymmet i övrigt är tillräckligt med hänsyn till 

generella säkerhetskrav eller förväntat antal resenärer, i några fall har det 

dock noterats att spårvagnsplattformar ser smala ut (2,5 meter totalt).  

3.6.3 Omstigning mellan olika trafikslag   

För två av bostadsområdena, finns och/eller planeras för bytespunkter med 

omstigning mellan olika trafikslag, ytterligare ett område gränsar till framtida 

kollektivtrafiknod. Utifrån de studerade handlingarna ser direkt access, dvs 
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omstigning mellan buss och spårbunden trafik utan att korsa gata eller spår, 

inte ut att vara möjligt att ordna. Inte heller planeras för planskild förbindelse 

mellan olika trafikslags hållplatser. Eftersom det endast är två områden som 

har bytespunkt(er) går det inte att dra några mer generella slutsatser. Men 

det är sannolikt svårt att kombinera tät bostadsbebyggelse i rutnätsstruktur 

med en säker utformning av bytespunkter.  

3.6.4 Kollektivtrafik och oskyddade trafikanter 

Bortsett från ett par detaljplaner så är kollektivtrafiken tydligt separerad från 

ytor med gång- och cykeltrafik. I tre av områdena bedöms det dock finnas 

risk för svep över gång- eller cykelytor i korsningar eller snäva kurvor.  

Med reservation för att tillgängliga handlingar inte alltid innehåller tillräckligt 

detaljerad information, bedöms i samtliga detaljplaner utom en att cykelstråk 

generellt är placerade eller kan placeras så att cykling sker på tillräckligt 

avstånd från längsgående spår så att risk för att fastna i spår eller skadas av 

svep från spårvagn eller buss inte uppstår. 

Det är också oftast planerat för, eller möjligt att ordna, så att cyklister inte 

kommer i konflikt med resenärer som går på eller av buss/spårvagn. Oftast 

är detta en konsekvens av att kollektivtrafiken går i mitten av gatan och 

cykeltrafiken längs fasaderna.  

 

Figur 31 Här finns det gott om plats för cykelbana bakom hållplatsen, vilket minskar risken för 
konflikter mellan passagerare och cyklister 

3.6.5 Korsningspunkter 

I alla detaljplaner utom två bedöms sikten i de korsningar som kollektivtrafik 

(spårvagn eller buss) passerar bli/vara god. I ett par fall kan siktproblem 

uppstå på grund av spetsiga vinklar eller otillräckliga/brist på 

hörnavskärningar. Trädplanteringar längs kollektivtrafikstråk kan medföra 

siktproblem i korsningspunkter, speciellt för oskyddade trafikanter, men är 

möjliga att lösa i efterhand om det uppstår problem.  
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3.7 KVARTERSMARK 

Jämfört med allmän plats är det påtagligt hur mycket mer utrymme som 

kvartersmark ägnas i planbeskrivningar och andra beskrivande dokument. 

Detta kan vara en konsekvens av att detaljplaner i hög grad tas fram av den 

eller de intressenter som skall bygga kvartersmarken, tillsammans med 

relativt liten styrning från kommunerna.  

Texter och illustrationer som beskriver kvartersmarken handlar i huvudsak 

om byggnader och fasader, mer sällan om gårdarnas utformning eller 

funktion.  

Där kvartersmarken kan ha stor betydelse för trafiksäkerheten, till exempel 

skoltomter, är planerna mycket fria i sina bestämmelser och 

illustrationsplaner saknas. Det är oftast inte möjligt att avgöra om lastning 

och lossning och på- och avstigning kan ske på ett trafiksäkert sätt. Flera 

skolfastigheter medger fasad i tomtgräns mot gata. Detta innebär att 

angöring hänvisas till gatumark. När det gäller lastning och lossning är 

fördelen att backning över gångytor sannolikt inte kommer att ske. När det 

gäller på- och avstigning samt parkering är det mer osäkert om det finns 

(tillräckligt) med utrymme för att det ska kunna ske på ett säkert sätt och utan 

negativ påverkan för de som går eller cyklar.  

3.8 ETAPPVIS UTBYGGNAD 

De flesta större (bostads)områden byggs ut etappvis. Ibland är dessa 

etapper relativt små. I vilken ordning som etapperna byggs ut kan bero på 

flera faktorer, t ex vad som är mest praktiskt ur produktionssynpunkt eller 

vilken typ av bostäder/lokaler som är mest efterfrågade på marknaden. Innan 

en större del av ett helt nytt område har underlag för skolor, kollektivtrafik, 

handel och service kan det gå flera år efter det att de första flyttat in. Detta 

gäller oavsett om denna typ av service ingår i en gemensam (större) 

detaljplan, utgör en egen detaljplan eller ingår i en senare etapp. 

Bortsett från en detaljplan beskrivs endast hur deletapperna i större 

nybyggnadsområden skall fungerar när hela området är färdigutbyggt. Hur 

de skall fungera innan dess och hur skolor, service etc utanför området nås 

hanteras inte.  

4 INTERVJUER MED 
PLANFÖRFATTARE 

Inför intervjuerna skedde en mejl- och telefonväxling där intresset för att 

delat i intervjuerna sonderades hos informanterna. Alla informanter har en 

lång erfarenhet av att arbeta med kommunal planering, några har även en 

bakgrund från Trafikverket. Flertalet har arbetat med projekten i cirka 2-3 

år och många har varit delaktiga från ett tidigt skede. Större delen av 

informanterna har haft en ledarroll och varit ansvariga för projekten där de 

aktivt arbetat med att ta fram planhandlingarna.  

Den övervägande majoriteten av informanterna förklarade att de och deras 

kollegor hade tillräckligt med kunskap om hur utformningen av stadsdelar, 
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kvarter och gatustruktur påverkar trafiksäkerheten. Informanterna anser 

sig ha tillräckliga verktyg för att planera trafiksäkert. En del tycker att mer 

forskningsbaserad kunskap och checklistor skulle vara användbart i 

arbetet med trafiksäkerhet eller ytterligare personalresurs som har fokus 

på trafiksäkerhet. Alla informanter kände till nollvisionen sedan tidigare. 

Nollvisionen har inte diskuterat i informanternas arbete. En del trodde att 

det diskuteras i tidigare skede i projektet. Många ansåg att det inte behövs 

diskuteras då konceptet är så självklart för alla involverade. Några av 

informanterna gav uttryck för att Nollvisionen var ett koncept som var 

kopplat till Trafikverket och en landsbygdsmiljö och inte stadsmiljö.  

Infomanterna uppgav att trafiksäkerheten behandlats utifrån vanliga principer 

och förfaranden i kommunerna. Utmaningar som beskrevs var till stor del 

mellan integrering och separering av olika trafikelement. Specifikt problem 

var integrering av kollektivtrafiken och oskyddade trafikanter. I alla intervjuer 

beskrevs att oskyddade trafikanter hade diskuterats i arbetet. Många 

förklarade att oskyddade trafikanter varit en prioriterad fråga i arbetet med 

djupa diskussioner mellan de involverade. I flertalet av projekten hade barn 

och funktionshindrade specifikt diskuterats. I vissa av projekten hade 

specifika grupper diskuterats översiktligt, inga djupare diskussioner hade 

förts om exempelvis funktionshindrade, barn eller äldre. Informanterna 

förklarade att kommunerna gärna vill prioritera många olika trafikanter före 

bilen så som kollektivtrafiken, cyklister och gående, dock är dessa färdsätt 

inte optimalt kompatibla med varandra vilket skapar problem vid integrering i 

en ”stadsmässigt” utformad stadsdel. Några lyfte separation av trafikslag och 

gestaltning som målkonflikt. En informant beskrev att alla trafikslag som 

ansågs goda var lika prioriterade, bilen sattes till motsats och skulle då ej 

prioriteras. Framkomlighet är en övervägande målkonflikt.  

Övervägande använder kommunerna inte styrdokument eller checklistor 

för trafiksäkerheten. Några informanter ansåg att ett styrdokument inte är 

den bästa lösningen för att öka trafiksäkerheten. De kände behov av 

spelrum för att lokalanpassa lösningar, vilket ett styrdokument skulle 

kunna hindra. En del av kommunerna hade övergripande generella 

dokument om prioritering av trafikslag, men de används inte det dagliga 

arbetet.  

Utifrån intervjuerna kan det konstateras att hur trafiksäkerheten beskrivs i 

planerna är beroende på yrkestitel. Planarkitekterna uppfattade att 

trafiksäkerheten som ämne var en fråga för trafikingenjörerna eller 

trafikförvaltningarna i kommunen. De hävdade att en dialog om 

trafiksäkerheten skedde mellan trafikingenjörerna och dem. De 

trafikplanerare som intervjuades beskrev hur trafiksäkerheten generellt 

inte var en specifik fråga som lyftes fram. Frågan hanterades som många 

andra och fick inget speciellt utrymme i arbetet. Bilden var tudelad 

angående vem som har det övergripande ansvar över trafiksäkerheten.  



 
 

 

 
10253764 •  Trafiksäkerhet i nya Bostadsområden  | 39   

5 STYRNING AV DETALJPLANER 
MED AVSEENDE PÅ 
TRAFIKSÄKERHET 

I en detaljplan regleras användningen av mark och vatten vilken delas in i 

kvartersmark och allmänplats mark. Trafik regleras vanligtvis som allmän 

plats med kommunen som huvudman men kan även hanteras inom 

kvartersmark med enskilt huvudmannaskap. Önskad trafikfunktion, 

tillgängligt gaturum och den omgivande bebyggelsens användning, som till 

exempel bostäder, skolor eller affärscentra är förutsättningar för hur trafiken 

bör regleras. Enligt Boverket är det inte lämpligt att i detalj reglera trafiken i 

en detaljplan utan detta bör istället regleras företrädelsevis genom lokala 

trafikföreskrifter. Det kan handla om särskilda åtgärder för 

hastighetsdämpning, begränsning av trafikslag (bil-, gång-, cykel-, 

kollektivtrafik med flera) eller tidsbegränsning av trafik. Även krav på 

trafiksäkerhet, trygghet, god stadsbild samt minimering av avgaser och 

bullerstörningar kan tillgodoses genom lokala trafikföreskrifter. 

En anledning till att lämna så mycket som möjligt av trafikregleringen till de 

lokala trafikföreskrifterna är enligt Boverket att detaljplanen inte behöver 

ändras så fort trafiksituationen förändras och åtgärder behöver vidtas på 

gatan. Trafikföreskrifter är generellt sett enklare att ändra än detaljplaner. 

Det är lämpligt att använda generella planbestämmelser och att mer 

detaljerat beskriva den planerade trafiksituationen i planbeskrivningens 

genomförandedel. 

Boverket anger sedan 2015 i sina allmänna råd fem olika beteckningar för 

planläggning av trafik. TORG, VÄG, GATA, GÅNG och CYKEL. I figur nedan 

redovisas när de olika användningarna bör tillämpas.  

 

Inom användningarna inryms de vanliga arrangemangen av 

trafikanordningar som gångbanor, planteringar, gräsytor, hållplatsskydd, 

kiosker med mera. Är det viktigt för planens syfte att funktionerna placeras 

på en särskild plats kan placeringen regleras med egenskapsbestämmelser. 

Eftersom att det inte är lämpligt att reglera trafiken i en detaljplan behöver 

trafiksäkerheten styras på annat sätt. Detta kan göras genom till exempel 

kvartersstorlek, gator och vägars placering och utbredning, trafiksäker 

placering av förskolor och skolor i förhållande till trafikerade gator/vägar, 

placering av närservice eller andra lokaler. Andra åtgärder kan vara att 

lämna ytor som möjliggör att en hårt trafikerad gata/väg kan byggas om till 
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en planskild passage vid framtida behov eller att reglera att byggnader vid 

korsningar begränsas så att de inte hindrar sikt.  Även om Boverket 

rekommenderar att inte i detalj reglera trafiken kan en kommun genom en 

detaljplan välja att införa egenskapsbestämmelser på allmän platsmark som 

specifikt reglerar till exempel bredd på körbanor, separering av olika 

trafikslag, beläggning, farthinder, utfartsbegränsningar, plantering, höjdläge 

och belysning. Däremot går det inte att reglera hastighet, signaler och 

skyltning.  

5.1 SKRIFTER OCH HANDBÖCKER FRÅN BOVERKET 

5.1.1 PBL Kunskapsbanken – en handbok om plan- och 
bygglagen 

PBL4 kunskapsbanken är en webbaserad handbok och ett verktyg för dem 

som använder plan- och bygglagen i sin yrkesutövning. I PBL 

Kunskapsbanken finns bland annat Boverkets vägledning om detaljplanering 

med information om detaljplaneprocessen, Boverkets allmänna råd (BFS 

2014:4 DPB 1) och fördjupningar i specifika frågor som buller eller dagvatten. 

De allmänna råden innehåller generella rekommendationer om tillämpningen 

av en lagregel eller föreskrift och anger hur någon lämpligen kan eller bör 

handla för att uppfylla regeln eller föreskrifterna. De allmänna råden kan 

även innehålla vissa förklarande eller redaktionella upplysningar. Ett allmänt 

råd kan ses som en verktygslåda där en metod eller lösning presenteras. 

Genom att följa rådet garanteras att lagens krav uppfylls. Det finns dock 

inget krav på att kommunerna måste följa det allmänna rådet för 

planbestämmelser. Om kommunen väljer att inte följa det allmänna rådet ska 

det gå att visa att de bindande reglerna ändå uppfylls. 

5.1.2 Rätt tätt – en idéskrift om förtätning av städer och orter 

Handboken tar upp grönska, buller och dagsljus, men inte trafik eller 

trafiksäkerhet, trots att det kan bli problem när man bygger tätare.  

5.2 SKRIFTER OCH HANDBÖCKER FRÅN SKL5 

5.2.1 Åtgärdskatalog för säker trafik i tätort (3:e upplagan) 

Bra och lättillgänglig handbok med tydliga referenser och illustrationer. Flera 

av de utformningar som finns med i handboken kan med fördel användas vid 

nyproduktion. Handbokens namn och inriktning ger dock vid handen att den 

(endast) är tillämplig vid åtgärder i befintlig trafikmiljö. Även om handboken 

är välkänd bland (äldre) trafikplanerare är den sannolikt inte lika känd för 

arkitekter och planförfattare. Senaste upplagan kom 2009, kan kanske vara 

behov av uppdatering och namnbyte?  

                                                      
4 Plan- och ByggLagen 
5 Sveriges Kommuner och Landsting 
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5.2.2 Förtätning av städer, Trender och utmaningar 

En intervjubok som inte tar upp trafiksäkerhet eller annan säkerhet (trots att 

andra aspekter av hållbarhet nämns). 

5.2.3 Trafiksäkerhet i planprocessen 

Handbok från 2001 som beskriver hur man kan arbeta för att få in 

trafiksäkerhetstänk i planprocesserna. Syftet är att visa möjligheterna att 

påverka trafiksäkerheten i olika planskeden och att ge exempel på teknik för 

att redovisa konsekvenserna. Handboken inleds med bakgrundskunskaper 

och innehåller t ex förslag på checklistor. De senare kräver dock fack-

kunskap om de ska kunna fyllas i korrekt, vilket tas upp i boken. Generellt en 

bra handledning på rätt nivå för syftet. Borde uppdateras och ges ut på nytt! 

5.2.4 Trafik för en attraktiv stad – TRAST handbok (utgåva 3) 

En serie handböcker utgivna av SKL, Trafikverket och Boverket om trafik och 

stadsplanering. Förutom själva handboken finns flera komplement, t ex 

• Introduktion till TRAST 

• Underlag till handbok 

• TRAST-guiden (med cheklista) 

• Effekter av trafikstrategier 

• Gångbar stad 

• Hållbart resande i trafiken 

• Rätt fart i staden 

• Exempelbok 

Handboken har ett kapitel om trafiksäkerhet där det betonas att 

trafiksäkerhet inte bara är en fråga för kommunernas tekniska 

nämnder/förvaltningar utan att det berör flera aktörer, t ex skolförvaltning. I 

ett stycke tas översiktsplanens betydelse upp: 

I kommunens översiktsplan fastläggs kommunens markanvändning 

och bebyggelsens struktur. Därmed ges grunden för invånarnas 

rörelsemönster och näringslivets transporter. Den översiktliga 

planeringen är således avgörande för storleken på det totala 

trafikarbetet. Lokaliseringen och avstånden mellan trafikens start- 

och målpunkter har också betydelse för trafikanternas val av 

färdmedel. 

Texten i övrigt handlar dock i huvudsak om åtgärder på (befintligt) gatunät, 

fordon etc. inte om detaljplanernas betydelse för trafiksäkerheten i nya 

områden.  

I Underlag till handboken finns ett kort avsnitt om trafiksäkerhet i den fysiska 

planeringen där detaljplanernas betydelse lyfts fram:  

I detaljplanen styrs förutsättningarna för att kunna detaljutforma 

trafiksystemet. Gaturummens storlek styr till exempel vilka 

trafiksystem som ryms i dem och hur de kan utformas.  

Under planeringsprocessen bör förändringar i människors 

rörelsemönster och näringslivets transporter analyseras, så att man 

kan skapa trafiksystem som tillgodoser stadens rese- och 

transportbehov med högsta möjliga säkerhet och minsta möjliga 
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trafikarbete med bil. Samtidigt som en ökad gång- och cykeltrafik är 

det önskvärda så riskerar det att leda till fler allvarliga personskador 

bland gående och cyklister. Utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv är 

därför den viktigaste frågan i den fysiska planeringen utformningen 

av ett attraktivt och säkert gång- och cykelvägnät med säkra 

passagepunkter. 

Även kollektivtrafikens tillväxtmöjligheter bör diskuteras och 

analyseras tidigt i planprocessen, så att inte nya säkerhetsproblem 

skapas vid omställningen mot hållbart resande. Det är av särskild 

vikt att motverka konflikter mellan kollektivtrafiken (tåg, spårvagn och 

buss) och oskyddade trafikanter, vilka inte sällan är på väg till och 

från kollektivtrafiken. Det är därför viktigt att både kollektivtrafikens 

struktur och detaljutformning i alla delar bidrar till ökad trafiksäkerhet. 

I övrigt innehåller kapitlet om trafiksäkerhet mest bakgrundskunskaper och 

en del generella resonemang och råd. Bra kunskaper även för planförfattare, 

men förutsätter att någon med mer kunskap inom området är med och 

utformar trafikmiljöerna för att de ska kunna genomföras.  

5.2.5 Trafiksäkra staden – handbok för ett målinriktat 
kommunalt trafiksäkerhetsprogram 

Handbok framtagen tillsammans med Trafikverket. Den beskriver hur 

kommunerna tar fram ett trafiksäkerhetsprogram som stödjer ett systematiskt 

och effektivt trafiksäkerhetsarbete. Handboken är ett komplement till TRAST 

(Trafik för en attraktiv stad) med fördjupning inom trafiksäkerhetsområdet.  

Handboken inleds med en kunskapsöversikt och beskriver sedan gången för 

att ta fram ett trafiksäkerhetsprogram. Även om det inte uttryckligen sägs är 

det tydligt att ett trafiksäkerhetsprogram framtaget enligt denna metod syftar 

till åtgärder i det befintliga gatunätet.  

5.3 HANDBÖCKER MED FLERA UTGIVARE 

5.3.1 VGU – Vägar och gators utformning  

VGU6 är ett antal kravställande, rådgivande och kunskapsförmedlande 

dokument. Kravdelen gäller endast som krav för staten som väghållare, för 

övriga väghållare är samtliga dokument rådgivande. VGU skapades som en 

hopslagning av ARGUS och VU, där den förra avsåg gator i tätorter och den 

senare landsväg. De första upplagorna av VGU var starkt präglade av 

utformning för landsväg. För varje upplaga har dock mer och mer rörande 

gator i tätorter tagits med. Berörda delar i senare års upplagor av VGU kan 

definitivt ses som relevanta vid utformning av gator i tätorter. I vilken 

utsträckning kommunerna använder sig av VGU vid nyplanering och 

gatuutformning kan dock variera. VGU har ett tekniskt upplägg och kan vara 

ganska svår att sätta sig in i. Det kan knappast antas att arkitekter eller 

planförfattare söker kunskap i VGU, däremot bör det vara naturligt för dem 

som ansvarar för gatuutformning och trafikfrågor. 

                                                      
6 Vägar och gators utformning, styrdokument och handledning utgiven av 
trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting 
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I VGU Krav finns bland annat ett avsnitt (2.11.1) om självförklarande väg 

med direkt relevans för tätortsförhållanden och nyproduktion: 

En gata eller väg ska medvetet utformas så att den förklarar och 

förtydligar gatans funktion och tillåten hastighet. Det kan göras med 

olika utformningselement som  

• Väg/gatulängder 

• Linjeföring 

• Separationsform 

• Korsningsavstånd/korsningstyper 

• Beläggningsmaterial 

• Planteringar 

• Vägmärken, vägmarkeringar 

• Vägutrustning 

Material, färg och utrustning ska väljas så att harmoni med 

gaturummet i övrigt uppnås och så att en trafikmiljö skapas där 

behovet av vägmarkeringar och vägmärken är litet. 

I VGU Råd ges närmare anvisningar för hur detta kan uppnås, till exempel: 

• Länklängder vid VR7 30 bör begränsas till 50 – 150 m. Vid längre 

längder samt vid punkter där hastighetssäkring är särskilt viktig bör 

hastighetssäkrande åtgärder vidtas. Vid VR 40 bör länklängder < 

100 – 300 m eftersträvas.  

• Väg- och gatubredder bör anpassas efter VR så att inte onödigt 

breda gator och körfält inbjuder till för hög hastighet.  

• Separationsform. VR 30 Gångbana 1- eller 2 sidig. VR 40 

Dubbelsidig gångbana, övergångsställen, VR 60 GC separerad 

längs vägen och vid behov planskild korsning.  

• Korsningsavstånd/korsningstyp. VR30 km/h >50 m, VR 40 km/h > 

100 m, 3-, 4- vägskäl, cirkulationsplats, VR 60 km/h > 200 m, 

cirkulationsplats, signalreglerad korsning, 3- eller 4-vägskäl.  

• Parkering VR30 km/h. Parkering tillåten. VR 40 km/h Parkering på 

särskilt markerade ytor. VR≥60 km/h normalt ingen parkering på 

gatan.  

• Beläggningsmaterial. Gångfartsområde plattor, gatsten e. dyl. VR 30 

Plattor, gatsten el dyl, asfalt. VR≥40 Asfalt. 

5.3.2 Vägars och gators utformning i tätort, Kommunal VGU-
guide  

Kommunal VGU-Guide. Vägars och gators utformning i tätort är avsedd att 

användas som stöd vid utformning av gator i tätorter. Innehållet bygger på 

VGU och flera andra handböcker, tillsammans ger det en god grund för att 

förstå utformning av trafikmiljöer i tätort.  

Handboken beskriver hur gaturum och korsningar utformas, både principiellt 

och i detalj. Sambandet mellan funktion, olika egenskaper och utformning 

beskrivs inledningsvis. Det finna även en koppling till arbete med detaljplaner 

och processen för utformning av gator beskrivs, även om utformningen av en 

gata beskrivs som en egen lösryckt process – vilket kanske inte är så vanligt. 

Även om handboken inte innehåller beskrivning av nät- eller 

                                                      
7 Referenshastighet, dvs önskad hastighet 
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byggnadsstrukturer så innehåller den mycket kunskap som är värdefull för 

dem som arbetar med detaljplaner. Exempel på det är breddbehov, när det 

behövs gångbana, när gående och cyklister bör separeras, när och hur olika 

korsningsutformningar kan användas, placering och utformning av hållplatser 

samt trafikregler som har betydelse för utformningen.  Trafiksäkerhet är en 

av de viktiga grunderna för innehållet i boken.   

5.4 KOMMUNALA TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 

Vad har då planerarna att förhålla sig till i form av kommunala styr- och 

planeringsdokument inom trafiksäkerhet?  

Samtliga kommuner utom två har ett dokument med namnet 

Trafiksäkerhetsprogram publicerat på hemsidan. De genomgångna 

trafiksäkerhetsprogrammen nämner Nollvisionen som utgångspunkt för de 

mål som har satts upp. Samtliga Trafiksäkerhetsprogram är mer eller mindre 

inriktade på åtgärder i befintlig infrastruktur och inget av dem har en rubrik 

eller avsnitt som vänder sig specifikt till planerare med anvisningar för hur 

trafiksäkerhetsprogrammet kan eller ska påverka nyplaneringsfall. Vanligen 

finns dock, mer eller mindre tydligt, avsnitt med generella skrivningar som 

också kan tolkas som att de gäller vid nyplanering.  

Det framgår inte av de handlingar som vi har studerat om eller i så fall hur 

trafiksäkerhetsprogrammen har haft påverkan på utformningen av de olika 

bostadsområdena. Intervjuerna kan dock tolkas som att man generellt sett 

inte utgår från skrivningarna i trafiksäkerhetsprogrammen.  

Nedan följer exempel på avsnitt i de olika kommunernas 

trafiksäkerhetsprogram som är avsedda för eller kan ha bäring även på 

nyproduktion. 

5.4.1 Luleå 

Luleås trafiksäkerhetsprogram är kort och koncist, endast två sidor. Under 

rubriken ”En säker trafikmiljö” finns följande text:   

Utgångspunkten för trafiksäkerhetsarbetet är Nollvisionen; ingen ska 

behöva dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Kommunen ska 

utforma trafikmiljön säkerhetsanpassad och förlåtande samt verka 

för ett höjt säkerhetsmedvetande hos trafikanterna.  

5.4.2 Göteborg 

Göteborgs trafiksäkerhetsprogram har ett stycke som trycker på att 

trafiksäkerheten behöver komma in tidigt i planeringsprocesserna.  

Vi skall arbeta för att trafiksäkerheten prioriteras i stadsutvecklingen 

Trafiksäkerhet är en av de väsentliga kvaliteterna i en attraktiv stad. 

Ju tidigare trafiksäkerheten beaktas i planeringsprocessen, desto 

större är möjligheterna att människor kan röra sig i staden utan risk 

för liv och hälsa. 
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5.4.3 Linköping 

Linköpings trafiksäkerhetsprogram innehåller analys av och åtgärder på 

befintlig infrastruktur. Under rubriken Bakgrund kan man dock läsa att 

inriktningen för trafiksäkerheten är att Linköping ska erbjuda en säker 

trafikmiljö att färdas och vistas i, vilket skulle kunna tolkas som att det även 

gäller nyproduktion.  

5.4.4 Lund 

Målgrupper för Lunds trafiksäkerhetsprogram anges i inledningen vara: 

-      Lunds kommuns egna politiker och tjänstemän på samtliga 

förvaltningar 

-      Polis, Räddningstjänst och Trafikverket 

-      de människor som bor och vistas i Lunds kommun 

-      föreningar och näringsidkare. 

Trots detta finns det i kapitlet ”Säker trafikmiljö” åtgärder som riktar sig till alla 

planerare; även de som inte arbetar i kommunen och det framgår att det 

behövs insatser för att få in trafiksäkerheten i stadsplaneringen.  

Under kommande fyraårsperiod bör arbetet med att säkra 

trafikmiljön särskilt inriktas på att: 

… det i planeringen av nya områden skapas gatunät och gång- och 

cykelvägnät med en hög trafiksäkerhetsstandard. För att få 

förståelse för trafiksäkerhet och kunskap om trafiksäkerhetseffekter 

kan Lunds kommuns egna planerare, trafikplanerare, trafikingenjörer 

och de konsulter som anlitas ges utbildning i ämnet. 

5.4.5 Stockholm 

I Stockholms trafiksäkerhetsprogram nämns under rubriken ”Beslut i 

kommunfullmäktige och tydliga uppdrag” att det behövs styrning, förankring 

och planering för att nå målen, man pekar också ut vilka förvaltningar och 

nämnder som har störst möjlighet att påverka. Planering i detta kapitel 

handlar dock om hur förvaltningarna behöver planera för att genomföra 

nödvändiga åtgärder, inte hur nya områden ska planeras.  

I avsnittet ”Nya trafikslag kan ge nya risker och konfliktpunkter” lyfts risker 

med utbyggnad av spårvagnstrafiken fram. Detta avsnitt riktar sig tydligt till 

nyplaneringsfall.  

I Stockholm pågår en utbyggnad av ny spårbunden kollektivtrafik. 

Detta kan leda till nya risker och konfliktpunkter. Staden måste 

tillsammans med andra systemutformare göra betydande insatser för 

att detta inte ska innebära en försämring av trafiksäkerheten. Staden 

behöver ta fram strategier, principer och riktlinjer för hur införande 

ska ske för bästa trafiksäkerhet. Det gäller också att bygga rätt från 

början. När en spårvägslösning väl är vald och byggd är 

möjligheterna mycket små eller rent av obefintliga att förändra 

säkerhetsstandarden. Det visar spårvagnslösningar i andra delar av 

Sverige och övriga världen.  
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Konflikter mellan spårvagn och oskyddade trafikanter ger betydligt 

allvarligare konsekvenser än de mellan bil och oskyddade 

trafikanter. Spårvagnar har betydligt längre bromssträcka än andra 

fordon och har inga möjligheter att väja i en konfliktsituation. 

Forskning visar att en spårvagn har avsevärt högre risk att skada 

andra trafikanter jämfört med en personbil eller buss. En jämförelse 

mellan personbil, buss och spårvagn i samma gata visar stora 

skillnader i olycksfall även när de fysiska förutsättningarna i 

gaturummet är de samma. 

Vidare lyfter programmet behov av ny kunskap och hur den skall spridas, 

internt och externt. Men det konstateras också att kunskapsnivån idag är 

högre än när äldre områden byggdes ut och att ”det är viktigt att Stockholm 

drar nytta av de aktuella erfarenheter och kunskaper som finns”.  

För att förbättra trafiksäkerheten och bygga nya områden säkert från början 

anges att Trafiksäkerhetsrevisioner är ett viktigt verktyg. 

Enligt plan- och bygglagen regleras kommunens skyldighet att 

beakta trafiksäkerheten i den fysiska planeringen. Genom att införa 

trafiksäkerhetsrevisioner som en naturlig del vid om och 

nybyggnader får staden ett bra verktyg för att säkra att 

trafiksäkerheten beaktas. Specifika trafiksäkerhetsanalyser vid ny- 

och ombyggnationer kan visa på de trafiksäkerhetsmässiga 

effekterna av olika alternativ och kan spela en viktig roll i valet 

mellan olika lösningar.  

Det är dock oklart om det genomförs trafiksäkerhetsrevisioner i nya 

områden, hur ny kunskap förmedlas och om den påverkar planeringen av 

nya områden. Bland plandokumenten finns inga trafiksäkerhetsrevisioner 

och de intervjuade personerna har inte nämnts att det har gjorts.  

5.5 ANDRA KOMMUNALA PLANER OCH PROGRAM 
SOM KAN BERÖRA TRAFIKSÄKERHET 

Kommunernas cykelplaner, tillgänglighetsplaner och gångplaner 

(motsvarande) är precis som trafiksäkerhetsprogrammen i huvudsak 

inriktade på åtgärder i befintlig infrastruktur. Vissa innehåller dock delar som 

är relevanta för, och skulle kunna användas även vid nyproduktion, detta 

gäller t ex Linköpings och Stockholms cykelplaner.  

Cykelplaner och övriga planer nämner trafiksäkerhet som en del i 

planeringen eller ett mål, men detta är underordnat övriga delar och t ex 

nämns inte nollvisionen i något av de studerade dokumenten.  

Enligt Lunds cykelstrategi är målet att Lunds kommun har ett attraktivt 

cykelsystem som är tillgängligt, gent, tryggt, säkert och komfortabelt. Det är 

väl utbyggt i hela kommunen med goda kopplingar till grannkommunernas 

cykelvägnät.  

Ett fokusområde i cykelplanen är utveckling av den kommunala planeringen 

för cykel eftersom man har identifierat att det finns brister i kunskap och 

samordning. 
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Lund har också en handbok för bilsnål planering, kortversionen av den tar 

inte upp trafiksäkerhet. 

Göteborg har en mall för trafikutredningar, den är kanske inte i första hand 

tänkt att användas för Trafik PM i detaljplaner, men skulle fungera mycket 

bra som utgångspunkt för den typen av dokument. Eftersom vi inte har 

återfunnit några Trafik PM för de studerade detaljplanerna vet vi inte om det 

har skett.  

Stockholm har en gångplan och en cykelplan, därutöver finns handledningen 

Cykeln i staden som anger hur cykelinfrastruktur skall utformas. Både 

cykelplanen och gångplanen tar upp trafiksäkerhet som viktiga mål, de är 

dock i huvudsak inriktade mot åtgärder i befintlig struktur. I Gångplanen 

nämns att en verktygslåda för gånganalyser ska tas fram, denna föreslås att 

delvis bli obligatorisk i investeringsprojekt, om detta även omfattar 

nyexploatering är oklart. Även om inriktningen är befintlig infrastruktur så 

finns det texter i båda dokumenten som borde vara bra att ha med sig även i 

planering av nya områden.  

Från Stockholms cykelplan: 

Den viktigaste åtgärden för att förbättra trafiksäkerheten för de 

oskyddade trafikanterna är att se till att motorfordonens hastighet är 

låg, i synnerhet där det finns risk för konflikter med gående och 

cyklister. Det är korsningspunkterna som utgör de största 

trafiksäkerhetsriskerna för cyklister om man ser till de allvarligaste 

olyckorna.   

Gående och cyklister bör betraktas som två separata 

trafikantgrupper och det är viktigt att uppmärksamma de oskyddade 

trafikanternas olikheter. Gående och cyklister har i många fall olika 

förutsättningar och behov. Hastigheten är det mest påtagliga men de 

har även olika rörelsemönster. Cykel är ett fordon och måste 

behandlas därefter. För att skapa trygga och trafiksäkra miljöer är 

därför separering av dessa trafikanter att eftersträva. 

Skolor och förskolor är viktiga målpunkter för unga cyklister och 

deras föräldrar. För de delar av cykelvägnätet som ofta används av 

barn och unga, exempelvis skolvägar och vägar till fritidsaktiviteter 

och idrottsplatser, är trygghet och trafiksäkerhet särskilt viktigt. Om 

barn cyklar eller går till skolan lär de sig att på egen hand ta sig fram 

säkert i trafiken och de blir cykelvana, vilket gör det enklare att välja 

cykel som självständig trafikant. Biltrafiken kring skolorna blir 

dessutom mindre, vilket ökar trafiksäkerheten och tryggheten. 

Samtidigt påverkas föräldrarnas resvanor från bil till gång, cykel eller 

kollektivtrafik. 
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Slutsatsen av genomgången av de nio nya bostadsområdena är att varken 

trafiksäkerhet generellt eller en utformning som stöder barns och äldres 

trafiksäkerhet är prioriterat. Detta gäller speciellt de övergripande 

strukturerna som sätter grunden för hur säker trafikmiljön kan bli. Det är 

tydligt att det är andra prioriteringar och ideal som styr utformningen. I några 

fall används eller föreslås åtgärder, t ex gupp, som normalt används för att 

förbättra säkerheten i äldre trafikmiljöer och som inte borde behövas från 

början i nya bostadsområden. Upphöjda korsningar eller andra 

hastighetsdämpande åtgärder föreslås även på gator som skall trafikeras av 

buss. Någon garanti för att dessa åtgärder genomförs och/eller består finns 

inte, ett områdes trafiksäkerhet bör därför inte vara beroende av den typen 

av åtgärder.  

Trots en i de flesta fall problematisk övergripande utformning, finns det i flera 

fall exempel på säkra utformningar. Detta kan tyda på en önskan om 

trafiksäkra boendemiljöer eller så är det en följd av att trafiksäkerhet i dessa 

fall sammanfaller med andra mål och prioriteringar, som t ex god 

exploateringsekonomi eller stadsbyggnadsideal. 

6.1 UTNYTTJAS VERKTYGEN I PBL? 

I alla områden utom två har kommunerna använt plankartan och verktygen i 

plan- och bygglagen och reglerat bebyggelsen och/eller de allmänna 

platserna för att åstadkomma en högre trafiksäkerhet. Den vanligast 

förekomna  åtgärden är att bebyggelsen i gatukorsningar reglerats med att 

en hörnavskärning ska ske upp till en viss höjd. Detta innebär förutom att 

gång- och cykeltrafikanter får en genare och säkrare väg runt hörn också att 

fordonstrafiken får bättre sikt. Samma funktion uppnås även i några av de 

studerade områdena med utplacering av förgårdsmark det vill säga att en yta 

av kvartersmarken utmed gatorna är prickad. Andra regleringar som 

förkommer är att kommunerna genom användnings- eller 

egenskapsbestämmelser reglerat funktionen för vissa gator till exempel för 

kollektivtrafik eller för gång- och cykelfart eller att huvudentré till en skola ska 

placeras mot en mindre trafikerad gata.  Vad gäller lokalisering av 

samhällsfunktioner är den generella bilden att kommunerna på ett medvetet 

sätt försökt att lokalisera till exempel vård, äldreboende, skolor och förskolor 

till mer trafiksäkra platser. Vid lokalisering av skolor/förskolor inom områdena 

saknas dock en tydlig analys av säkra skolvägar då skolbarnen i alla 

områden utom ett behöver korsa en större trafikerad gata för att nå 

skolan/förskolan.  

6.2 VILKEN HÄNSYN TAS TILL NATIONELLA OCH 
LOKALA RÅD OCH RIKTLINJER? 

Problemet här är främst att tillgången till råd och riktlinjer för nyproduktion 

inte är så stor. De som finns är svårtillgängliga, vänder sig inte till 

planförfattare och/eller är av äldre datum och därför kanske okända eller 

svåra att få tag på (om man inte vet att/var de finns). Råden i VGU vad avser 

länklängder och korsningsavstånd verkar inte få så stort genomslag vid 
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planering av nya områden. Inte heller tycks checklistor, som rekommenderas 

i ”Trafiksäkerhet i planprocessen” användas i någon större utsträckning.  

6.3 ANSVARSFÖRDELNING OCH PLANPROCESS 

Av de studerade planhandlingarna framgår det inte (tydligt) hur man har 

tänkt kring trafiksäkerhet eller hur processen har fungerat kring de frågorna. 

När trafiksäkerhet nämns är det tydligt att det (i bästa fall) beskriver 

konsekvenserna av den valda utformningen, inte att en önskan av att få en 

trafiksäker utformning har styrt utformningen. Det är andra värden som 

prioriteras i planerna. 

Ansvarsfördelningen tycks oklar. Utifrån de studerade handlingarna är det 

svårt att se att någon med ett tydligt ansvar för trafiksäkerhet har varit 

involverad i processen. I några av handlingarna fås intrycket av att planerna 

har granskats ur trafiksäkerhetssynpunkt när planeringen är långt gången 

och grundstrukturerna är svåra att ändra. En oklar ansvarsfördelning 

framkommer också i intervjuerna. Om det inte finns någon, person eller 

organ, som tydligt har till uppgift att bevaka trafiksäkerhet så är det lätt hänt 

att det inte prioriteras i processen. Att planering och utbyggnad av större 

områden tar lång tid, normalt flera år, innebär att de inblandade personerna 

ofta byts ut under processens gång. Områden där det saknas tydligt ansvar, 

som trafiksäkerhet, blir då beroende av att det finns personer som driver det 

som sin hjärtefråga. 

I några av dokumenten (fördjupade översiktsplaner, trafikutredningar, 

planbeskrivningar) beskrivs olika fysiska åtgärder för att kompensera för 

risker med den föreslagna utformningen. Det kan handla om upphöjda 

korsningar eller andra gupp. I senare dokument kan dessa åtgärder saknas, 

det finns heller ingen garanti för att de verkligen utförs. Med privata aktörer 

skrivs genomförandeavtal för att säkerställa utbyggnad av delar som inte kan 

styras med planen, det som kan styras bevakas i bygglov. Liknande verktyg 

finns inte för utformning av allmän plats. När det gäller genomförande av 

lokala trafikföreskrifter finns det också en osäkerhet, inte minst för att 

förändringar av regelverket sker över tid. Att en trafiksäker utformning i flera 

av de studerade bostadsområdena vilar på fysiska och/eller juridiska 

åtgärder som inte kan styras eller säkerställas, är en osäkerhet för framtiden.  

7 FÖRSLAG PÅ FÖRBÄTTRINGAR 

Sammantagen ger denna studie en negativ bild av nya bostadsområden ur 

trafiksäkerhetssynpunkt. De flesta av de studerade bostadsområdena 

innehåller dock både sådant som är bättre och sådant som är sämre. Det 

finns områden som har en ur trafiksäkerhetssynpunkt bättre generell 

utformning, och några som är sämre utformade. Styrkor och svagheter kan 

vara av olika karaktär. Om gatunätet har en bra utformning så kan t ex 

tillgängligheten till skolor vara sämre, och vice versa.  

Vad beror då områdenas tillkortakommanden inom trafiksäkerhet på? Vår 

slutsats är att det sannolikt finns tre huvudorsaker; brist på grundläggande 

kunskap om trafiksäkerhet, oklar ansvarsfördelning samt en stark önskan att 

bygga ”stadsmässig” rutnätsstad med hög exploateringsgrad och god 
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tillgänglighet med bil (trots att man i samtliga fall mer eller mindre uttalat har 

önskat att prioritera gång- och cykeltrafik). Prioriteringen av 

stadsmässigheten tillsammans med de bristande kunskaperna och en hög 

exploateringsgrad leder till att trafiksäkerheten prioriteras ned på ett sätt som 

inte skulle behöva vara nödvändig. Ökad kunskap, inspiration och exempel 

på hur man kan kombinera dessa borde kunna leda till säkrare 

bostadsområden utan att övriga prioriteringar behöver stå tillbaka. Skillnaden 

mellan de olika områdena stöder också detta. Det är dock inte troligt att detta 

kan ske av sig självt. Om det saknas krav (formella eller informella) och 

ingen bevakar trafiksäkerheten i planeringen är det dock stor risk att det inte 

blir några förbättringar. Ökade krav och ökad styrning är sannolikt 

nödvändigt för att få en förbättring.  

Studien visar att förbättringar framförallt behövs inom följande områden: 

• Ökade kunskaper hos planerare och planförfattare 

• Inspiration och hjälpmedel för hur man kan utforma moderna 

stadsmiljöer utan att trafiksäkerheten åsidosätts 

• Förbättrade styrdokument – nationella och lokala 

• Förtydligande av ansvaret för trafiksäkerheten i processerna  

7.1 ÖKADE KUNSKAPER HOS PLANERARE OCH 
PLANFÖRFATTARE 

Utifrån studiens resultat tycks det finnas ett behov av allmänna och specifika 

kunskaper om trafiksäkerhet, Nollvisionen samt planläggningens betydelse 

för trafiksäkerheten. Uppfattningen att Nollvisionen är något för Trafikverket 

visar också på att det kan finnas ett behov av riktade informationsinsatser till 

kommunernas planerare.  

Dagens situation med jämförelsevis få dödade och svårt skadade i urbana 

miljöer tas ibland för något självklart. Yngre planerare saknar erfarenhet av 

de åtgärder som har vidtagits och planeringsinstrument som tidigare har 

använts för att få dagens säkra miljöer i tätorterna. Det är oroande om 

okunskapen om trafiksäkerhet leder till att nya bostadsområden byggs på ett 

sådant sätt att trafiksäkerhetshöjande åtgärder måste vidtas i efterhand, 

speciellt som utrymmet i dagens högt exploaterade områden är mindre är i 

äldre områden. 

För att öka kunskaperna föreslås följande åtgärder: 

• Grundkunskaper om för trafiksäkerheten viktiga faktorer och 

samband samt planeringens betydelse för trafiksäkerheten bör 

införas i utbildningen av nya planförfattare och arkitekter.  

• Framtagande av korta kurser i trafiksäkerhet och Nollvisionen för 

yrkesverksamma planförfattare. SKL, Boverket och 

Samhällsbyggarna kan vara lämpliga aktörer för att ordna den typen 

av utbildningsinsatser. 

• Komplettering av Boverkets handbok PBL-Kunskapsbanken med råd 

och handledning kring trafiksäker utformning och hur trafiksäkerhet 

kan hanteras i planprocessen. Att i kommande upplagor av t ex 

TRAST förtydliga trafiksäkerhet i nyproduktion ett annat. 
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7.2 INSPIRATION OCH HJÄLPMEDEL 

Hur man kan förena moderna stadsbyggnadsideal och hög exploatering med 

trafiksäkerhet bör även lyftas fram på konferenser, men också i litteraturen. 

Målgruppen bör vara både planförfattare, arkitekter av olika slag och 

trafikplanerare så att man får en samsyn och gemensam kunskapsgrund.  

Om det fanns någon typ av utmärkelse som uppmärksammade nya 

bostadsområden med en trafiksäker utformning skulle det kanske kunna 

inspirera och ge högre status till de frågorna? 

Frågan är vilka som är aktörerna? Sannolikt skulle ett samarbete mellan 

SKL, Boverket och Trafikverket ha bäst förutsättningar. Men man kan även 

tänka sig att privata aktörer, t ex bostadsbolag och exploatörer, tar initiativ.   

7.3 FÖRBÄTTRADE STYRDOKUMENT – NATIONELLA 
OCH LOKALA 

Nationella handböcker och styrdokument om trafiksäkerhet vänder sig i 

första hand till trafikplanerare och kan upplevas som otillgängliga och/eller 

irrelevanta för planhandläggare. Bortsett från VGU så är de i regel också 

regel främst inriktade på åtgärder i befintliga miljöer.  

• Det finns ett behov av en handledning i grundläggande trafiksäkerhet 

som vänder sig specifikt till planarkitekter och planförfattare.  

• Nuvarande handledningar för hur trafiksäkerhetsprogram kan tas 

fram och andra handledningar för trafikplanering kompletteras med 

avsnitt som tydligt handlar om nyproduktion. Utgivare av dessa är i 

huvudsak SKL. 

• Kommunerna bör uppdatera sina trafiksäkerhetsprogram 

(motsvarande) så att de tydligt innehåller en del som avser 

nyproduktion och som är lättillgänglig även för planförfattare och 

andra utan fack-kunskap som deltar i planarbetet.  

7.4 FÖRTYDLIGAT ANSVAR 

Ökad kunskap hos planförfattarna bör leda till en större efterfrågan på aktivt 

deltagande av kommunernas trafiksäkerhetsansvariga eller andra personer 

med motsvarande kunskaper. För att säkerställa att trafiksäkerheten 

tillvaratas och beaktas i planläggningens alla skeden så behövs dock 

sannolikt riktlinjer och/eller lagstiftning som säkerställer att trafiksäkerheten 

tas med i planarbetet.  

Ett sätt skulle kunna vara att utforma en liknande trafiksäkerhetsgransknings-

process som finns för TEN-T vägnätet och som i andra länder finns även för 

detaljplaner och/eller kommunernas utbyggnad av vägnätet. Med ett 

trafiksäkerhetsgranskningssystem liknande det som finns för TEN-T vägar 

skulle kontinuiteten kunna upprätthållas och någon ha ansvar för att följa upp 

att föreslagna trafiksäkerhetsåtgärder genomförs. Vem som skulle ta initiativ 

till och utforma en sådan process är dock inte helt klart i dagsläget, då det 

inte finns någon myndighet som har det övergripande ansvaret för 

trafiksäkerheten. Möjligheten finns dock för enskilda kommuner att införa ett 

sådant system. 
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En annan möjlighet är krav på Trafiksäkerhetskonsekvensbeskrivningar i 

planbeskrivningarna efter liknande modell som den som används för att 

beskriva barnkonsekvenser.  

Trafiksäkerheten i närmiljön påverkar människors hälsa och rörlighet, både 

direkt och indirekt. En trafikolycka kan kosta individ och samhälle stora 

summor, i värsta fall i form av dödsfall eller livslång invaliditet. En närmiljö 

som är eller upplevs osäker kan också begränsa personers möjligheter att ta 

del av och vistas i samhället, vilket också påverkas deras fysiska och 

psykiska hälsa. Detta gäller framförallt barn och äldre som är extra utsatta i 

trafiken. Länsstyrelsernas bevakningsuppdrag av hälso- och säkerhetsfrågor 

vid framtagande av detaljplaner behöver förstärkas så att det även (tydligt) 

omfattar trafiksäkerhet. Trafiksäkerhet bör hanteras på samma sätt som 

andra risk- och hälsofrågor, som t ex buller, farligt gods och risken för 

översvämningar.   

8 TRAFIKSÄKERHETSNYTTA OCH 
SPRIDNING AV RESULTAT 

8.1 TRAFIKSÄKERHETSNYTTA 

Om ett eller flera av de förslag som presenteras under rubrik 7 Förslag på 

förbättringar, genomförs så bör det få stor betydelse för prioriteringen av 

trafiksäkerheten vid framtida planering av bostadsområden, och därmed 

ökad säkerhet för dem som i framtiden kommer att bo i områdena. 

8.2 SPRIDNING AV RESULTAT 

För att nå i första hand trafikplanerare som deltar i planprocesser är avsikten 

att skicka in en ansökan om att få föredra studien på Tranportforum 2020. 

För att även nå andra planerare, inklusive planförfattare, är avsikten att 

försöka få delta i ett eller flera planforum, t ex samhällsplanerardagar eller 

stadsbyggnadsdagarna. Ett forum som WSP på eget initiativ bedriver för att 

sprida kunskap är så kallade frukostseminarier med inbjudna kunder och 

andra representanter från kommuner, landsting, näringsliv och akademin. 

För närvarande pågår en serie seminarier på temat staden där denna studie 

planeras att ingå.  

Personlig kontakt kommer att tas med ansvariga personer på SKL och 

Boverket. De kommer även att få den här rapporten. Om det leder till att 

frågan tas upp i deras olika fora så sprids resultatet till fler, som 

förhoppningsvis inspireras till att prioritera trafiksäkerheten vid planläggning 

av bostadsområden. 
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9 BILAGOR 

9.1 MATRIS MED TRAFIKSÄKERHETSFAKTORER  

9.2 BEDÖMNINGSMALL  

9.3 EXEMPEL PÅ SÄKER UTFORMNING 

9.4 FRÅGOR TILL PLANMEDARBETARE 
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Bilaga 1 Matris med trafiksäkerhetsfaktorer 
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Trafiksäkerhetsfaktorer och om de påverkar trafiksäkerheten för trafikslag och trafikantslag 
 

Allmänt 
  

Trafikslag Trafikanttyp 

Fotgängare Cykel Moped Personbil Kollektiv Yrkes Barn Äldre Funktion Övriga 

Framgår det av handlingarna 
att/om/hur trafiksäkerhet har 
prioriterats i processen? 

X X X X X X X X X X 

Finns det avsnitt om trafiksäkerhet i 
planbeskrivningen? 

X X X X X X X X X X 

Finns ett Trafik PM som behandlar 
trafiksäkerhet? 

X X X X X X X X X X 

Finns andra dokument som behandlar 
trafiksäkerhet, t ex BKA? 

X X X X X X X X X X 
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Övergripande utformning och gatunät 
  

Trafikslag Trafikanttyp 

Fotgängare Cykel Moped Personbil Kollektiv Yrkes Barn Äldre Funktion Övriga 

 Övergripande utformning                     

Skolor är lokaliserade så att de kan nås 
på ett säkert sätt. 

X X X X X X X X X X 

- De yngsta bör kunna nå skola 
utan att korsa huvudgator eller 
större vägar i plan 

X X X X X X X X X X 

- Föreslagna planskildheter kan 
utformas på ett tryggt och 
attraktivt sätt 

X X X X X X X X X X 

- Om större gator/vägar passeras 
i plan, kan planskild lösning 
ordnas i efterhand? 

X X X X X X X X X X 

- Biltrafik från andra områden 
till/från skolor kan ske utan att 
(onödigt) passera bostäder etc i 
området.  

X X X X X X X X X X 

Kollektivtrafik är lokaliserad så att den 
kan nås på ett säkert sätt 

- Bör kunna nås utan att korsa 
större vägar i plan 

X X X X X X X X X X 

- Föreslagna Planskildheter kan 
utformas på ett tryggt och 
attraktivt sätt 

X X X X X X X X X X 

- Om större gator/vägar passeras 
i plan, kan planskild lösning 
ordnas i efterhand? 

X X X X X X X X X X 
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Övergripande utformning och gatunät 
  

Trafikslag Trafikanttyp 

Fotgängare Cykel Moped Personbil Kollektiv Yrkes Barn Äldre Funktion Övriga 

Fritidsanläggningar lokaliserade så att 
de kan nås på ett säkert sätt 

- Bör kunna nås utan att korsa 
större vägar i plan 

X X X X X X X X X X 

- Planskildheter kan utformas på 
ett tryggt och attraktivt sätt 

X X X X X X X X X X 

- Om större gator/vägar passeras 
i plan, kan planskild lösning 
ordnas i efterhand? 

X X X X X X X X X X 

Det finns allmän plats för barn att leka  X X X X X X X X X X 

Barn kan nå lekytor utan att korsa stor 
väg/gata (gäller även ej ”anordnade” 
ytor, t ex skogsdungar) 

X X X X X X X X X X 

Primärvård kan nås på ett säkert sätt 
- Bör kunna nås utan att korsa 

större vägar i plan 

X X X X X X X X X X 

- Planskildheter kan utformas på 
ett tryggt och attraktivt sätt 

X X X X X X X X X X 

- Om större gator/vägar passeras 
i plan, kan planskild lösning 
ordnas i efterhand? 

X X X X X X X X X X 

Äldreboenden är lokaliserade så att de 
kan nås på ett säkert sätt 

- Bör kunna nås utan att korsa 
större vägar i plan 

X X X X X X X X X X 

- Planskildheter kan utformas på 
ett tryggt och attraktivt sätt 

X X X X X X X X X X 

- Om större gator/vägar passeras 
i plan, kan planskild lösning 
ordnas i efterhand? 

X X X X X X X X X X 
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Övergripande utformning och gatunät 
  

Trafikslag Trafikanttyp 

Fotgängare Cykel Moped Personbil Kollektiv Yrkes Barn Äldre Funktion Övriga 

Närservice kan nås på ett säkert sätt 
- Bör kunna nås utan att korsa 

större vägar i plan 

X X X X X X X X X X 

- Planskildheter kan utformas på 
ett tryggt och attraktivt sätt 

X X X X X X X X X X 

- Om större gator/vägar passeras 
i plan, kan planskild lösning 
ordnas i efterhand? 

X X X X X X X X X X 

Det är en tydlig gatuhierarki med 
skillnad mellan huvudgator och 
lokalgator 

X X X X X X X X X X 

Gatunätet främjar låg hastighet (i 
korsningspunkter) 

- Korta raksträckor, siktsträckor 
bryts 

X X X X X X X X X X 

- Trevägskorsningar istället för 
fyrvägskorsningar 

X X X X X X X X X X 

- (Utrymme för) 
cirkulationsplatser istället för 
fyrvägskorsningar 

(X) (X) (X) X X X    X 
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Utformning Infrastruktur för oskyddade 
trafikanter 
  

Trafikslag Trafikanttyp 

Fotgängare Cykel Moped Personbil Kollektiv Yrkes Barn Äldre Funktion Övriga 

Det finns ett tydligt och gent gång- och 
cykelnät  

X X (X)   (X) X X X X 

Huvudgator är tillräckligt breda för att 
rymma gångbanor och cykelbanor/-fält 
på båda sidor av gatan 

X X X   X X X X X 

Tillräckligt utrymme för säker 
utformning i korsningar för gående och 
cyklister 

X X X   X X X X X 

(Utrymme för) planskilda 
korsningsmöjligheter över större vägar 

X X X   X X X X X 

De finns tillräckligt utrymme för 
(enkelriktade) cykelbanor (kräver 0,6- 2 
meter bredare gata jfr m cykelfält) 

X X X    X X  X 

Cykelbanor längs gator med (tätt 
mellan) korsningar är enkelriktade 

X X X   X X X X X 

Dubbelriktade cykelbanor är placerade 
så att de inte passerar (mer än enstaka) 
korsningar 

X X X   X X X X X 
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Utformning Kvartersmark 
  

Trafikslag Trafikanttyp 

Fotgängare Cykel Moped Personbil Kollektiv Yrkes Barn Äldre Funktion Övriga 

Ett tillräckligt stort utrymme för säker 
angöring finns vid skolor, förskolor  

X X    X X  X  

- Backning över gångytor behövs 
inte 

X X X   X X X X X 

- Behöver gångytor korsas? X X X   X X X X X 

Leveranser, sophämtning etc kan ske 
utan backning på ytor där det kan finnas 
oskyddade trafikanter 

X X    X X X X X 

Tillräckligt utrymme finns för tunga 
fordon att vända utan backning på 
återvändsgator och liknande (om 
relevant, hur sker sophämtning?).  

X X    X X X X X 
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Utformning Kollektivtrafik 
  

Trafikslag Trafikanttyp 

Fotgängare Cykel Moped Personbil Kollektiv Yrkes Barn Äldre Funktion Övriga 

Barriärer (större vägar/gator, 
spåranläggningar, 
terminalanläggningar) är 
omhändertagna med avseende på 
säkerhet för korsande gående och 
cyklister 

X X   X X X X X X 

Hållplatser har (utrymme för) säker 
utformning med avseende på 
passagerares väg till och från plattform 
(passage över körbana) 

X X   X X X X X X 

Hållplatser har (utrymme för) säker 
utformning med avseende på cyklisters 
passage förbi hållplats 

 X         

Kollektivtrafik är tydligt avgränsad från 
gångytor 

X      X X X X 

Det är tillräckligt god sikt där 
kollektivtrafik korsar gång- och/eller 
cykelstråk 

      X X X X 

Cykling kan ske utan risk för att fastna i 
spårvagnsspår 

      X X  X 

- Tillräckligt avstånd och/eller 
fysisk avskärmning längs med 
spår 

          

- Spår korsas i rät vinkel           

Gator för kollektivtrafik har tillräcklig 
bredd och linjeföring för att svep inte 
skall uppstå över gång- eller cykelytor. 
Avser både sträckor och korsningar. 
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Bedömning av utformning av detaljplan/planprogram för  

________________________________ 
 

1. Allmänt 
Frågeställning  Finns  Kommentar  

Framgår det av handlingarna 
att/om/hur trafiksäkerhet har 
prioriterats i processen? 

  

Avsnitt om trafiksäkerhet i 
planbeskrivningen/trafik PM/annat 
dokument? 

  

Finns ett Trafik PM som behandlar 
trafiksäkerhet? 
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2. Övergripande utformning 
Frågeställning   I 

området 
Utanför 
orådet 

Uppfyller  Kommentar 

Skolor lokaliserade så att de kan 
nås på ett säkert sätt. 

- De yngsta bör kunna nå 
skola utan att korsa 
huvudgator eller större 
vägar i plan 

    

- Planskildheter kan 
utformas på ett tryggt 
och attraktivt sätt 

    

- Om större gator/vägar 
passeras i plan, kan 
planskild lösning ordnas 
i efterhand? 

    

- Biltrafik utifrån till/från 
skolor kan ske utan att 
(onödigt) passera 
bostäder etc i området 

    

Förskolor lokaliserade så att de 
kan nås på ett säkert sätt. 

- De yngsta bör kunna nå 
skola utan att korsa 
huvudgator eller större 
vägar i plan 

    

- Planskildheter kan 
utformas på ett tryggt 
och attraktivt sätt 

    

- Om större gator/vägar 
passeras i plan, kan 
planskild lösning ordnas 
i efterhand? 

    

- Biltrafik utifrån till/från 
förskolor kan ske utan 
att (onödigt) passera 
bostäder etc i området 

    

Det finns allmän plats för barn 
att leka  

    

Barn kan nå lekytor utan att 
korsa stor väg/gata (gäller även 
ej ”anordnade” ytor, t ex 
skogsdungar) 
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Övergripande utformning fortsättning 

Frågeställning  I 
området 

Utanför 
orådet 

Uppfyller Kommentar  

Kollektivtrafik lokaliserad så att 
den kan nås på ett säkert sätt 

- Bör kunna nås utan att 
korsa större vägar i plan 

    

- Planskildheter kan 
utformas på ett tryggt 
och attraktivt sätt 

    

- Om större gator/vägar 
passeras i plan, kan 
planskild lösning ordnas 
i efterhand? 

    

Primärvård kan nås på ett 
säkert sätt 
 

    

- Bör kunna nås utan att 
korsa större vägar i plan 

    

- Planskildheter kan 
utformas på ett tryggt 
och attraktivt sätt 

    

- Om större gator/vägar 
passeras i plan, kan 
planskild lösning ordnas 
i efterhand? 

    

Äldreboenden är lokaliserade så 
att de kan nås på ett säkert sätt 

- Bör kunna nås utan att 
korsa större vägar i plan 

    

- Planskildheter kan 
utformas på ett tryggt 
och attraktivt sätt 

    

- Om större gator/vägar 
passeras i plan, kan 
planskild lösning ordnas 
i efterhand? 

    

Närservice kan nås på ett säkert 
sätt 

- Bör kunna nås utan att 
korsa större vägar i plan 

    

- Planskildheter kan 
utformas på ett tryggt 
och attraktivt sätt 

    

- Om större gator/vägar 
passeras i plan, kan 
planskild lösning ordnas 
i efterhand? 
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3. Gatunät/gatustruktur 
Frågeställning  Ja/Nej Kommentar  

Tydlig skillnad mellan 
huvudgator och lokalgator 

  

Gatunätet främjar låg 
hastighet (i 
korsningspunkter) 

- Korta raksträckor, 
siktsträckor bryts 

  

- Trevägskorsningar 
istället för 
fyrvägskorsningar 

  

- (Utrymme för) 
cirkulationsplatser 
istället för 
fyrvägskorsningar 

  

 

4. Oskyddade trafikanter 
Frågeställning  JA/NEJ KOMMENTAR 

Det finns ett tydligt och 
gent gång- och cykelnät  

  

Huvudgator är tillräckligt 
breda för att rymma 
gångbanor och 
cykelbanor/-fält på båda 
sidor av gatan 

  

Tillräckligt utrymme för 
säker utformning i 
korsningar för gående 
och cyklister 

  

(Utrymme för) planskilda 
korsningsmöjligheter 
över större vägar 

  

Cykelbanor längs gator 
med (tätt mellan) 
korsningar är 
enkelriktade 

  

Dubbelriktade cykelbanor 
är placerade så att de inte 
passerar (mer än enstaka) 
korsningar 
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5. Kvartersmark 
Frågeställning Relevant Ja/Nej Kommentar      

Utrymme för säker 
angöring finns vid 
skolor  

   

Leveranser till skolor 
kan ske på ett säkert 
sätt 

   

Leveranser, 
sophämtning etc kan 
ske utan backning på 
ytor där det kan finnas 
oskyddade trafikanter 

   

Tillräckligt utrymme 
finns för tunga fordons 
vändning utan 
backning på 
återvändsgator och 
liknande 
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6. Kollektivtrafik 
Frågeställning   Relevant Ja/Nej Kommentar 

Barriäreffekter är 
omhändertagna med 
avseende på säkerhet 
för korsande gående 
och cyklister 

   

Hållplatser har 
(utrymme för) säker 
utformning med 
avseende på 
passagerares väg till 
och från plattform 
(passage över 
körbana) 

   

Hållplatser har 
(utrymme för) säker 
utformning med 
avseende på cyklisters 
passage förbi hållplats 

   

Kollektivtrafik är 
tydligt avgränsade från 
gångytor 

   

Det är tillräckligt god 
sikt där kollektivtrafik 
korsar gång- och/eller 
cykelstråk 

   

Cykling kan ske utan 
risk för att fastna i 
spårvagnsspår 

   

Gator för 
kollektivtrafik har 
tillräcklig bredd och 
linjeföring för att svep 
inte skall uppstå över 
gång- eller cykelytor. 
Avser både sträckor 
och korsningar. 
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Exempel på säker utformning 
 

Övergripande utformning och gatunät   

Kriterie Exempel på utformning 

- Föreslagna planskildheter kan utformas på ett tryggt och 
attraktivt sätt 

Innebär t ex att det finns tillräckligt med utrymme för en öppen och överskådlig 
plats utan gömda hörn, snäva radier eller annat som kan göra det otryggt vid 
anslutning till omgivande mark (gäller för både broar och tunnlar). 
Planskildheten skall vara den naturliga vägen och inte upplevas som en omväg. 
Att passera i plan bör vara obekvämt 

 
- Om större gator/vägar passeras i plan, kan planskild lösning 

ordnas i efterhand? 
Finns det tillräckligt med utrymme och/eller stöd i terräng för att kunna ordna en 
attraktiv planskildhet? 

- Biltrafik från andra områden till/från skolor kan ske utan att 
(onödigt) passera bostäder etc i området.  

Skolor är lokaliserade så att de kan nås via huvudvägnätet från andra delar av 
kommunen 

Det är en tydlig gatuhierarki med skillnad mellan huvudgator och 
lokalgator 

Kontrollera också så att huvudgator inom områden ansluter till kommunens 
huvudgatunät  
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Övergripande utformning och gatunät   

Kriterie Exempel på utformning 

Gatunätet främjar låg hastighet (i korsningspunkter) 
- Korta raksträckor, siktsträckor bryts 

 
- Trevägskorsningar istället för fyrvägskorsningar 

 
- (Utrymme för) cirkulationsplatser istället för 

fyrvägskorsningar 
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Utformning för oskyddade trafikanter 

Kriterie Exempel på utformning 

Det finns ett tydligt och gent gång- och cykelnät  Nätet bör vara indelat i huvudnät och lokalnät. Huvudnätet ansluter till 
huvudnät utanför området. 
Gc-nätet ska inte innebära en omväg i förhållande till motsvarande 
bilvägnät 

Huvudgator är tillräckligt breda för att rymma gångbanor och cykelbanor/-
fält på båda sidor av gatan 

Innebär normalt en sektion på minst 18 meter. Tillägg om det behövs mer ä 
n1 kf i vardera riktningen och/eller angöring (inkl busshpl) 

 
Tillräckligt utrymme för säker utformning i korsningar för gående och 
cyklister 

Se även ovan. Det ska rymmas svängande fordon, tillräckligt breda 
gångbanor och cykelfält genom korsningen. Tillägg för vänstersvängskörfät 
kan behövas. Observera att extra utrymme behövs om korsningen inte är 
rät eller om byggnader med spetsiga hörn finns i korsningen. Tänk även på 
sikt (samtliga fordonsslag). Byggnader bör vara avskurna (i bottenvåningen) 
för att gångbana skall rymmas. Tänk även på utrymme för väntande 
fotgängare och cyklister. 
 

Det finns utrymme för cykelbanor (inkl skyddsremsa) Ur säkerhetssynpunkt är det ingen skillnad på cykelfält och cykelbanor. Men 
många känner sig tryggare med cykelbanor, det hindrar även angöring etc 
som blockerar för cyklisterna. Cykelbana skall ha minst 0,3 m skyddsremsa 
mot kantsten (1 meter om angöring). Dvs gatan behöver vara 0,6 – 2 meter 
bredare än om det är cykelfält. Cykelfält bör främst användas i bef miljöer. I 
nyproduktion bör det strävas efter cykelbanor. 
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Utformning för oskyddade trafikanter 

Kriterie Exempel på utformning 

Det finns utrymme för bredare cykelbanor i pendlar stråk/regionala stråk Enkelriktade cykelbanor i pendlarstråk och andra hårt trafikerade stråk bör 
vara minst 2,25 meter breda 

Cykelbanor längs gator med (tätt mellan) korsningar är enkelriktade De flesta olyckor inträffar i korsningar. I tätort bör cykelbanor normalt vara 
enkelriktade.  

Dubbelriktade cykelbanor är placerade så att de inte passerar (mer än 
enstaka) korsningar 

Om korsningspunkter saknas eller är få kan dubbelriktad cykelbana 
accepteras/vara bättre. Kontrollera anslutning mot anslutande gc-nät  

   Beakta möjlighet till separering gång- cykel och möjlighet att ploga med 
större fordon.  
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Utformning Kvartersmark 

Kriterie Exempel på utformning 

Ett tillräckligt stort utrymme för säker angöring finns vid skolor, 
förskolor  

Om man behöver vända så bör det kunna ske utan backning. Ofta är en längsgående 
ficka eller rundkörning att föredra framför parkeringsplatser för kort angöring.  

Leveranser till skolor och förskolor kan ske på ett säkert sätt  

- Backning över gångytor behövs inte  

- Behöver gångytor korsas? Kan accepteras om det är god sikt 

Leveranser, sophämtning etc kan ske utan backning på ytor där det 
kan finnas oskyddade trafikanter. Observera att inga yrkesförare ska 
behöva backa där det kan finnas oskyddade trafikanter, gäller även t 
ex färdtjänst. Undantag: Brandfordon. 

 

Tillräckligt utrymme finns för tunga fordon att vända utan backning 
på återvändsgator och liknande. Avser om sophämtning eller 
verksamheter med leveranser finns på gatan.  
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Utformning Kollektivtrafik 

Kriterie Exempel på utformning 

Barriärer (större vägar/gator, 
spåranläggningar, 
terminalanläggningar) är 
omhändertagna med avseende på 
säkerhet för korsande gående och 
cyklister 

Inte säkert om gående och cyklister måste korsa spår i plan på väg till/från skola, park, centrum. 
Om flera körfält i samma riktning förutsätts signalreglerat. (Utrymme för) refug mellan 
riktningarna 

Hållplatser har (utrymme för) säker 
utformning med avseende på 
passagerares väg till och från plattform 
(passage över körbana) 

Delvis säkert om körbana/spår passeras i plan.  
Om det finns tillräcklig bredd för att resenärer skall kunna vänta säkert bedöms inte eftersom 
kännedom om antal resenärer inte är känt. Minsta godtagbara bredd förutsätts uppfyllas om det 
inte är uppenbart att det inte är ok (gäller mittplattformar.  
 

Hållplatser har (utrymme för) säker 
utformning med avseende på cyklisters 
passage förbi hållplats 
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Utformning Kollektivtrafik 

Kriterie Exempel på utformning 

Kollektivtrafik är tydligt avgränsad från 
gångytor 

 
Det är tillräckligt god sikt där 
kollektivtrafik korsar gång- och/eller 
cykelstråk 

 

Cykling kan ske utan risk för att fastna i 
spårvagnsspår 

 

- Tillräckligt avstånd och/eller 
fysisk avskärmning längs med 
spår 

-  

- Spår korsas i rät vinkel -  

Gator för kollektivtrafik har tillräcklig 
bredd och linjeföring för att svep inte 
skall uppstå över gång- eller cykelytor. 
Avser både sträckor och korsningar. 
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BILAGA 4 INTERVJUER MED PLANFÖRFATTARE 

1.1.1 Skulle du kunna berätta lite om dig själv och din yrkesroll? 

Hur länge har du arbetat inom planering? 

I intervjuerna framgick det att informanterna hade gedigen och lång erfarenhet av planering. Många 

hade en bakgrund på Trafikverket eller dåvarande Väg- respektive Banverken. Större delen av 

informanterna hade även lång kommunal erfarenhet av planering.   

Hur länge har du arbetat i projektet? 

Många av de intervjuade föreföll ha jobbat med detaljplanerna i projekten i cirka 2-3 år och det 

klargjordes att en stor del av informanterna varit delaktiga i projekten från ett tidigt skede.   

Vad var dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Större delen av informanterna har haft en övervägande teknisk roll i projekten, där de således aktivt 

arbetat med att producera detaljplanerna. Vidare har en stor del haft en ledarroll kopplat till den 

praktiska tekniska arbetsbördan. I några av projekten agerade de intervjuade utöver den tekniska 

rollen som kompetensstöd åt övriga projektmedlemmar.  

Utifrån informanterna egna arbetsbeskrivningar kunde slutsatsen dras att planerarna varit 

avgörande och ansvariga för utformningen av projekten. De har således agerat systemutvecklare 

för trafiksäkerheten, vilket utifrån Nollvisionens målsättning är av vikt. 

1.1.2 Hur hanteras trafiksäkerhet normalt vid planering av nya områden/framtagande 
av detaljplaner i kommunen? 

I intervjuerna kunde det konstateras att beskrivningen av hur trafiksäkerheten normalt hanteras i 

kommunen var beroende på yrkestitel. Planarkitekterna uppfattade att trafiksäkerheten som 

ämne var en fråga för trafikingenjörerna eller trafikförvaltningarna i kommunen. De hävdade att 

en dialog om trafiksäkerheten skedde mellan trafikingenjörerna och dem. Dialogen mellan de 

olika parterna föreföll dock inte ske på ett strukturerat sätt över lag men uttrycktes som god av 

flera av de intervjuade.  

 

De trafikplanerare som intervjuades beskrev hur trafiksäkerheten generellt inte var en specifik fråga 

som lyftes fram. Frågan hanterades som många andra och fick inget speciellt utrymme i arbetet. 

Vidare var bilden tudelad angående om trafikplanerarna uppfattade att de hade ett övergripande 

ansvar över trafiksäkerheten eller inte. Hälften av dessa uttryckte ett direkt ansvar över 

trafiksäkerheten och hälften gav uttryck för att andra förvaltningar eller trafikingenjörer i 

kommunen ansvarade för trafiksäkerheten över lag.  

 

Planarkitekterna tycktes vara överens om att de inte hade det övergripande ansvaret för 

trafiksäkerheten i projekten. För trafikplanerarna var frågan diffus och inget entydigt svar kunde 

uppnås. Utifrån nollvisionen har systemutvecklare ett ansvar att på ett strukturerat sätt arbeta 

mot Nollvisionens målsättning. Hur detta uppnås och förmedlas med en informell dialog mellan 

parterna kan ifrågasättas.  

Använder kommunen styrdokument eller stöd i form av checklistor? Om ja – är det 

kommunens egna eller är de hämtade från någon handbok? Vilken/vilka i så fall? 

Övervägande använder kommunerna inte styrdokument eller checklistor för trafiksäkerheten. En 

informant beskrev dock att kommunen hade handböcker om ämnet men att dessa sällan används 
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då de är tidsmässigt opraktiskt i det dagliga arbetet. I övrigt förklarade många informanter att 

övergripande dokument så som cykelplaner finns men dessa behandlar inte i huvudsak 

trafiksäkerheten.  

Att använda checklistor eller liknande kan vara ett alternativ för att på ett strukturerat och 

systematiskt sätt behandla trafiksäkerheten för att uppnå nollvisionen i utvecklingen av nya 

bostadsområden.  

Utses en speciell person som ansvarar för trafiksäkerheten i ett planprojekt? Alltid – Oftast – 

Sällan – Skall hanteras av den som ansvarar för övriga trafikfrågor i planen 

Generellt beskrev informanterna att trafikingenjörer utses vid behov för att bevaka frågan om 

trafiksäkerhet. Dock redogjordes några för att planhandläggaren hanterar dessa frågor och att de är 

slutgiltigt ansvariga för den.  

Även då informanterna tidigare har beskrivit att trafiksäkerheten som ämne generellt tillhör 

trafikingenjörer och trafikförvaltningar tycks en viss dissonans uppstå här där några tillsynes 

upplever ett visst ansvar över frågan.  

1.1.3 Har trafiksäkerheten hanterats på något annorlunda sätt i jämförelse med 
framtagningen av andra detaljplaner eller i jämförelse med andra projekt du 
jobbat på? 

Generellt förklarades att trafiksäkerheten behandlats utifrån vanliga principer och förfaranden i 

kommunerna. Dock ansåg vissa av de intervjuade att helhetsperspektivet i deras projekt blivit 

bättre än övriga arbeten i kommunen generellt. Detta bland annat på grund av att de inte behövt 

ta stor hänsyn till befintliga strukturer i planområdet.  

1.1.4 Anser du att det har funnits några speciella utmaningar/svårigheter när det 
gäller trafiksäkerhet i arbetet med projektet 

De utmaningar som informanterna beskrev var till stor del relaterade till en konflikt mellan 

integrering och separering av olika trafikelement. Många hade brottats med problem att 

integrera motortrafik och oskyddade trafikanter. Specifikt nämndes problem med integrering av 

kollektivtrafiken och oskyddade trafikanter. Informanterna förklarade att kommunerna gärna vill 

prioritera många olika trafikanter före bilen, så som kollektivtrafiken, cyklister och gående. 

Dessa transportsätt är dock inte alltid optimalt kompatibla med varandra, vilket skapar problem 

vid integrering av dessa trafikslag i en ”stadsmässigt” utformad stadsdel.  

 

När kommunerna vill prioritera alla trafikslag som anses goda skapas ingen tydligt praktisk hierarki 

att bygga rationella beslut på. Därmed tycktes problem uppkommit med integrering av 

trafikelement som kanske inte borde integreras.  

1.1.5 Anser du att du, eller andra som deltar i detaljplanearbetet, har tillräckligt med 
kunskap om hur utformningen av stadsdelar, kvarter och gatustruktur påverkar 
trafiksäkerheten? 

Den övervägande majoriteten av informanterna förklarade att de och deras kollegor hade tillräckligt 

med kunskap om hur utformningen av stadsdelar, kvarter och gatustruktur påverkar 

trafiksäkerheten.  

1.1.6 Anser du att det finns/kan finnas målkonflikter mellan trafiksäkerhet och andra 
värden man vill prioritera i arbetet med ett nytt bostadsområde? 
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Om ja – vilka? 

Den övervägande målkonflikten som beskrevs i intervjuerna behandlade framkomlighet. Planerarna 

ville gärna prioritera oskyddade trafikanter men framkomligheten för bland annat 

funktionshindrades fordon, yrkestrafik och kollektivtrafik påverkade möjligheterna för detta. 

Vissa lyfte även fram att en målkonflikt fanns gällande separation av trafikslag och gestaltning. 

Ett område ansågs kunna upplevas som trist vid en separering av olika trafikslag.  

Finns det kommunala styrdokument/mål som anger hur prioriteringarna skall göras vid 

målkonflikter? 

I intervjuerna framgick det att kommunerna inte har styrdokument som i praktiken används i 

projekten. Några kommuner har dock övergripande dokument som beskriver hur olika 

trafikslag generellt skall prioriteras men dessa tycktes inte används i det dagliga arbetet.  

Noterbart i en av intervjuerna var en informants beskrivning om att alla trafikslag som ansågs 

goda så som cykel, gång och kollektivtrafik var prioriterade lika i kommunen. Bilen sattes i 

motsats till dessa färdmedel och var det transportsätt som inte skulle prioriteras. 

Har du några synpunkter när det gäller prioriteringen vid målkonflikter? 

Många av informanterna förklarade att prioriteringen av oskyddade trafikanter inte alltid är enkel. 

Detta då det finns många faktorer som en planerare måste ta hänsyn till vid utformningen av ett nytt 

område. Vissa ansåg därför att styrdokument kanske inte är den bästa lösningen för att öka 

trafiksäkerheten. Informanterna kände att de behövde spelrum för att kunna lokalanpassa olika 

områden utifrån förutsättningarna vilket styrdokument skulle kunna hindra.  

1.1.7 Anser du att du har de verktyg som du behöver för att kunna planera för ett 
trafiksäkert samhälle? Om nej, vad saknas: 

Informanterna ansåg att de hade de verktyg som behövs för att planera för ett trafiksäkert samhälle. 

Vissa nämnde dock att mer forskningsbaserad kunskap och eventuella checklistor skulle kunna 

vara användbart i arbetet med trafiksäkerhet. En informant beskrev att ytterligare 

personalresurser fokuserade på trafiksäkerhet som ämne skulle vara att föredra.  

1.1.8 Kände du till innebörden av Nollvisionen tidigare? 

Alla informanter utom en ansåg sig känna till innebörden av Nollvisionen sedan tidigare. Den 

informanten som inte kände till Nollvisionen sedan tidigare hade hört begreppet förut men kunde inte 

redogöra för dess innebörd. I intervjuerna gav några av informanterna uttryck för att Nollvisionen var 

ett koncept som var kopplat till Trafikverket och en landsbygdsmiljö och inte stadsmiljö.  

Diskuterades nollvisionen i arbetet?  

Ingen av informanterna beskrev att Nollvisionen hade diskuterats i arbetet. Dock trodde en del att 

detta kanske hade skett i ett tidigare skede innan de varit involverade i projektet. Många ansåg att 

Nollvisionen inte behövde diskuteras i det dagliga arbetet då konceptet var så självklart för alla 

involverade. 

1.1.9 Har oskyddade trafikanter så som fotgängare och cyklister varit uppe vid 
diskussion angående trafiksäkerhet i projektet? 

I alla intervjuer beskrevs att oskyddade trafikanter hade diskuteras i arbetet. Många förklarade att 

oskyddade trafikanter varit en prioriterad fråga i arbetet med djupa diskussioner emellan de 

involverade.   

Har barn, äldre och funktionshindrade varit uppe vid diskussion som extra skyddsvärda 

grupper? 
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I intervjuerna framgick att i större delen av projekten hade barn och funktionshindrade specifikt 

diskuterats. I vissa av projekten hade specifika grupper diskuterats översiktligt men inga djupare 

diskussioner hade förts om exempelvis funktionshindrade, barn eller äldre. 

 


