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Kantstensparkering är en vanligt förkommande 
parkeringsform i svenska städer. Detta beror 
till stor del på att den är enkel och billig att 
anlägga och att platserna behövs för att täcka 
parkeringsbehovet. Kantstensparkering kan vara 
ett sätt att stärka stadskärnan genom att erbjuda 
en hög tillgänglighet till parkeringsplatser nära 
specifi ka målpunkter. Parkering längs en gata 
innebär att trafi ksituationen blir mer komplicerad 
vilket kan påverka trafi ksäkerheten negativt. Det 
fi nns en farhåga att kantstensparkering är en 
säkerhetsrisk för oskyddade trafi kanter. 

Huvudsyftet med detta projekt är att fördjupa  
kunskapen om kantstensparkering, med fokus på 
trafi ksäkerhet i centrummiljöer. Studien har delats 
upp i följande faser; litteraturstudie, olycksanalys, 
intervjuer med kommuner, beteendestudier på 
tre centrala gator med kantstensparkering samt 
intervjuer med fotgängare. 

Litteraturstudien visar på att fl era mindre 
omfattande studier pekar på att olycksrisken 
ökar på gator med kanstensparkering.  Samtidigt 
visar forskning att hastigheten minskar med upp 
till 23 % på gator med kantstensparkering vilket 
minskar risken att dödas och skadas svårt. 

Totalt har utdrag ur STRADA gjorts för 61 
centrala gator i städer över hela Sverige. Av 
det totala antalet olyckor som inträffat på 
gator med kantstensparkering visar analysen 
att 10 % av olyckorna säkert kan relateras till 
kantstensparkering. Endast 5 % av de som 
skadats i olyckor med kantstensparkering har fått 
allvarliga skador. Inga personer har omkommit. 
En sammanställning av skyltad hastighet och 
uppmätt hastighet visar att hastigheten endast 
överskrids på två av gatorna. 

Med hjälp av statistikprogrammet SPSS har 
sambandet mellan olyckor som beror på 
kantstensparkeringen och faktorer i gatans 
utformning studerats. Analysen visar att det 
fi nns ett samband mellan regleringen av gatan 
och placeringen av parkering. Det sker fl er 
olyckor på gator som är enkelriktade och/

SAMMANFATTNING

eller som endast har enkelsidig parkering. I 
Trafi kksikkerhetshåndboken står det också att 
det fi nns ett samband som pekar på att enkelsidig 
parkering tycks öka antalet olyckor. Analysen 
visar också att det fi nns ett samband mellan 
gatans bredd och antalet olyckor som beror på 
kantstensparkering, korrelationen visar på att det 
sker färre olyckor på bredare gator. 

Beteendestudierna som utfördes på tre centrala 
gator i Malmö visade att cyklisterna cyklade närmre 
parkerade bilar på den smalare gatan i jämförelse 
med den breda. Erfarenhetsmässigt vet man att det 
är viktigt att cyklister håller ett visst säkerhetsavstånd 
från bilar, för att undvika att det sker olyckor med 
påkörd bildörr. Sambandet som påvisats, kan därför 
till viss del bero på att cyklisterna tvingas cykla 
närmre bilarna. Dock fi nns en ökad risk för andra 
typer av olyckor på breda gator. 

På de två gator som har cykel i gata där 
beteendestudier genomfördes är det 10-15 % 
av cyklisterna som hamnar i en interaktion som 
beror på kantstensparkering. Dessa interaktioner 
skulle inte inträffat om det inte hade varit 
kantstensparkering. Den vanligaste interaktionen 
är mellan cyklist och bilist som parkerar eller kör 
ut från parkeringsplats. 

Beteendestudierna visar att, av de fotgängare 
som korsar gatan på sträcka, är det många som 
blir skymda av bilar. Dock ser sig majoriteten 
för innan de passerar gatan. Det tyder på att 
fotgängare är väldigt uppmärksamma och att 
det minimerar risken för att en olycka ska ske. 
Resultatet från intervjuerna med fotgängare 
visar att de inte känner sig otrygga på grund av 
kantstensparkering. 

Utifrån de studier vi gjort av centrala gator med 
kantstensparkering kan vi konstatera att de olyckor 
som sker på grund av kantstensparkering i stor 
uträckning endast leder till lindriga olyckor. Det 
kan inte påvisas att kantstensparkering är en stor 
trafi ksäkerhetsrisk i centrummiljöer där få barn rör 
sig själva. Dock bör man, i det fall cykelfl ödena är 
stora, överväga att bygga separat cykelbana. 
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Bakgrund

Kantstensparkering - en enkel och 
billig parkeringsform 
Kantstensparkering är vanligt förekommande på 
gator i de centrala delarna av svenska städer men 
också på lokalgator i exempelvis bostadsområden. 
Med kantstensparkering avses längsgående 
parkering utmed kantstenen i körbanans riktning.

Många av våra svenska städer består till stor del 
av äldre bebyggelse, speciellt i de mer centrala 
delarna. Byggnaderna uppfördes i en tid utan 
dominerande biltrafi k och parkeringsnormer 
som är brukligt i städerna idag. Underskottet 
av parkering löses då ofta genom att ordna 
kantstensparkering på stadens bredare gator. 
Detta är ett enkelt och billigt sätt att lösa ett 
parkeringsbehov.

Kantstensparkering är bekväm och väl synlig. 
Denna typ av parkeringslösning är också 
yteffektiv och innebär att man behöver ta mindre 
mark i anspråk per parkeringsplats än för annan 
typ av parkering. 

Utformning
Gemensamt för all typ av kantstensparkering är 
att bilarna parkerar i körriktningen. Parkeringen 
kan antingen vara enkelsidig eller dubbelsidig. 
Utformningen av själva kantstensparkeringen 
skiljer sig åt. Ibland är det endast skyltar som talar 
om att parkering gäller på gatan. På andra ställen 
fi nns till exempel långa fi ckor för parkeringen, 
annan beläggning på parkeringsplatserna eller 
målade rutor. Vissa städer har antagit en policy 
för hur parkeringen ska utformas, medan i andra 
städer skiljer sig utformningen åt. 

Framkomlighet och miljö
Kantstensparkering innebär att framkomligheten 
både för bilister och cyklister försämras till viss 
del. Bilister kan tvingas reducera hastigheten eller 
stanna helt för att någon kör in eller ut från en 
parkeringsplats längs gatan. Inbromsningar och 
accelerationer har negativ inverkan på utsläpp 
och bullernivåer. Kantstensparkering genererar 

INLEDNING

Andra Långgatan, Göteborg. Endast skyltning hänvisar 
till parkering utmed gatan. 

Östra Vallgatan, Kristianstad. Parkeringsplatserna 
markeras med målade rutor.

Regementsgatan, Malmö. Parkeringsplatserna fi nns i 
långa fi ckor.
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även söktrafi k från bilar som söker en ledig plats.  
Detta påverkar framkomligheten och ger ökade 
utsläpp. 

Framkomligheten för cyklister påverkas då de 
tvingas hålla sin uppmärksamhet, inte bara på 
bilister i rörelse, utan även på parkerade bilar. I 
vissa fall innebär kantstensparkering att det inte 
fi nns tillräckligt med utrymme för cykelbana/
cykelfält, vilket är en negativ konsekvens för 
cyklisterna. Fotgängares framkomlighet påverkas 
vanligtvis inte av kantstenparkering då trottoar 
fi nns.

Påverkan på stadsmiljö
Kantstensparkering bidrar ofta till ett urbant, lite 
kaosartat intryck som kan stärka vissa gators och 
områdens karaktär. Parkering utmed en gata ger liv 
och rörelse, vilket ger en närvaro och dynamik till 
stadsmiljön. Breda gator, där kantstensparkering 
införs, innebär ett trängre gaturum. Breda gator, 
utan kantstensparkering kan lätt ge ett ödsligt 
intryck. Kantstensparkering kan dock skymma 
fasader och skyltfönster på gatan. 

Kantstensparkering kräver trafi kregleringsskyltar 
i gatumiljön. Skyltar är inte vackra och är ofta ett 
stökigt inslag i stadsmiljön. Bäst är det därför om 
parkeringsplatserna kan vara så självförklarande 
som möjligt, så att antalet skyltar minimeras.

Tillgänglighet och handel
Inom handeln talas ofta om vikten av 
tillgänglighet. Tidsbrist och en ökad bilanvändning 
har gynnat de externa handelsplatserna med hög 
tillgänglighet och goda parkeringsmöjligheter. 
Stadskärnan har andra förutsättningar att arbeta 
efter. För att stärka förutsättningarna för handeln 
i stadskärnan behöver ofta tillgängligheten till 
nyttiga parkeringsplatser, som är lätta att hitta och 
använda, öka i direkt anslutning till centrala torg 
och handelsstråk. Kantstensparkering kan vara ett 
sätt att stärka stadskärnan genom att erbjuda en 
hög tillgänglighet till parkeringsplatser (med eller 
utan tidsbegränsning) nära specifi ka målpunkter. 
Kanstensparkering har även stor betydelse 
för möjligheten för butiker med skrymmande 
varor att fi nnas i stadskärnan. Om man inte kan 
erbjuda parkering i anslutning till butiker som 

Södra Förstadsgatan, Malmö. Kantstensparkering ökar tillgängligheten till handel.
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säljer skrymmande varor stadskärnan får man 
acceptera att det fi nns butiker som inte kan 
etablera sig i stadskärnan. För icke skrymmande 
handel och restaurangverksamhet påverkas 
inte förutsättningarna på samma sätt. Här är 
det framförallt en fråga om att erbjuda kunden 
parkeringsmöjligheter på rimligt avstånd. Genom 
att reglera platser med avgift eller tidsbegränsning 
kan man exempelvis prioritera korttidsbesökare 
framför långtidsbesökare. 

Vad som är ett rimligt avstånd mellan 
parkeringsplatsen och målpunkten för handel 
beror till stor del på storleken på staden. I större 
städer fi nns en högre tolerans att använda sig av 
parkeringshus och parkeringsplatser på större 
avstånd från stadskärnans handel. Ju mindre 
orten är, desto kortare sträckor är besökaren 
beredd att gå mellan parkerad bil och målpunkten. 
Kantstensparkering har därför stor betydelse för 
de mindre orterna.  

Trafiksäkerhet
Som framkommit hittills fi nns många positiva 
aspekter av kantstensparkering. Samtidigt innebär 

parkering längs en gata att trafi ksituationen 
blir mer komplicerad vilket kan påverka 
trafi ksäkerheten negativt. Det fi nns en farhåga 
att kantstensparkering är en säkerhetsrisk för 
oskyddade trafi kanter. För cyklister ligger faran 
framförallt i att köra in i en bildörr som öppnas. 
Det fi nns också risk för att de ”kläms” mellan en 
parkerad bil och en bil i rörelse.

Det fi nns en risk att fotgängare som ska passera 
gatan skyms bakom de parkerade bilarna. Detta 
är särskilt problemetiskt vad gäller barn då de är 
kortare än vad bilen är hög. Motorfordon som 
håller på att parkera är en annan företeelse som 
kan orsaka olyckor. Trafi ksäkerhet är den aspekt av 
kantstensparkering som detta forskningsprojekt 
vill fördjupa kunskapen om ytterligare.

Kantstensparkering kan vara ett trafi ksäkerhetsproblem för barn som är kortare än bilarna och därför skyms.
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Metodöversikt

Studien har delats upp i olika faser som innefattar 
en eller fl era metoder. Nedan beskrivs kortfattat 
de olika faserna. För respektive fas fi nns ett 
kapitel i rapporten där både metod och resultat 
redovisad.

Fas 1: Litteraturstudie
Syftet med litteraturstudien är att inhämta 
befi ntlig kunskap inom området. Litteraturstudien 
kan göra att syfte, mål och metod behöver 
omprövas. Likaså kan tidigare forskning bidra till 
att frågeställningar omformuleras, tas bort eller 
läggs till.

Fas 2: Utdrag ur STRADA
För att skaffa sig en bild av hur olycksläget ser ut 
på gator med kantstensparkering och därmed 
kunna besvara några av frågeställningarna har 
utdrag ur olycksdatabasen STRADA gjorts på 
gator med kantstensparkering. Både polis- och 
sjukhusrapporterade olyckor fi nns med. Däremot 
kommer inte de olyckor som endast orskar 
plåtskador med (såvida polis inte tillkallats till 
platsen). Dessa olyckor är dock inte av direkt intresse 
eftersom de inte är ett trafi ksäkerhetsproblem.

Totalt har 61 gator analyserats. Ursprungligen 
var målet cirka 20 gator, men ju fl er gator som 
studerades, desto tydligare blev det att gatorna 
skiljer sig mycket åt och att 20 gator var ett alltför 
litet urval för att kunna göra några analyser. 21 
svenska städer ingår i studien, med en bred 
representation både utifrån storlek och läge.

Fas 3: Intervjuer med kommuner
Kontakt har tagits med 17 av de 21 kommuner 
som har gator där utdrag gjorts från STRADA. 
Syftet med intervjuerna var tvådelat. Det första var 
att uppgifter behövdes samlas in om de studerade 
gatorna, till exempel trafi kfl öden, regleringar 
samt fakta och synpunkter från trafi kplanerare 
i kommunerna. Det andra syftet var att genom 
intervjuer med trafi kplanerare i kommunen få 
veta mer om hur kantstensparkering används i 
olika orter och om de erfarenheter som fi nns ute 
hos kommunerna gällande kantstensparkering. 15 

Syfte

Huvudsyftet med detta projekt är att fördjupa  
kunskapen om kantstensparkering, med fokus på 
trafi ksäkerhet. Syftet är att studera

 vilken påverkan kantstensparkering har 
på olycksfrekvensen (antalet olyckor som 
inträffar)

 vilka typer av olyckor som inträffar till följd 
av kantstensparkering

 om kantstensparkering innebär att 
hastigheten minskar och därmed risken för 
olyckor

 hur kantstensparkering påverkar tryggheten
 om det fi nns någon parameter i 

utformningen och trafi kmiljön på gator 
med kantstensparkering som påverkar 
trafi kanternas säkerhet, komfort och trygghet. 
Detta kan därmed ge svar på i vilka miljöer 
som det är lämpligt med kantstensparkering

 vilka metodiska svårigheter det fi nns samt 
defi niera behov av fortsatt forskning, 
utredning och demonstrationsprojekt.

Målet är att kunskapen ska kunna användas vid 
planering och utformning av gator. 

Definitioner

Huvuddelen av frågorna är knutna till trafi ksäkerhet 
men det fi nns även några områden som berör 
trygghet och upplevelse. Inom trafi kplanering 
skiljer man på säkerhet och trygghet. 

Trafi ksäkerhet: I praktisk planering defi nieras 
begreppet som ”låg risk för personskador i 
trafi ken”. Egendomsskador ingår inte i begreppet, 
men tas med i analyser av trafi kens konsekvenser. 
Risken kan delas upp i sannolikhet för att en 
trafi kolycka ska inträffa och konsekvenser av en 
inträffad trafi kolycka.  

Trygghet: Trygghet kan delas upp i upplevd 
respektive verklig trygghet. Trygghet innebär att 
människor upplever att det innebär en risk att 
vara trafi kant eller uppehålla sig i trafi kmiljön. 
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av de 21 kommunerna svarade på båda delarna 
i intervjuerna. En kommun lämnade endast 
svar via e-mail om uppgifter på gatorna och en 
kommun har endast svarat på de öppna frågorna.

Fas 4: Beteendestudier
Efter att de mer övergripande studierna gjorts 
av en stor mängd gator, har tre gator i centrala 
Malmö valts ut för mer detaljerade studier. På 
dessa gator har beteendestudier samt räkning av 
fotgängare och cyklister genomförts. Syftet med 
beteendestudierna var att pröva ett antal olika 
hypoteser gällande trafi kanters beteende på gator 
med kantstensparkering. Räkningarna gjordes för 
att få ett mått på hur stort fl ödet är, en parameter 
som är viktig för att kunna sätta antalet olyckor 
i relation till olycksrisken på den specifi ka gatan.

Fas 5: Intervjuer med fotgängare
Sista fasen i forskningsarbetet har varit att 
intervjua fotgängare som rör sig på gator med 
kantstensparkering. Syftet med dessa intervjuer 
är att få veta mer om människors upplevelser av 
kantstensparkering och hur människors trygghet 
påverkas.

Fas 6: Analys och rapportskrivning
Efter de fem första faserna fi nns en stor mängd 
data av olika slag att analysera. Ett fl ertal olika 
typer av analyser har gjorts av materialet som 
beskrivs mer under respektive rubrik. Allt material 
har slutligen sammanställts i denna rapport.

Avgränsning

Studien omfattar centrala, kommunala gator 
med andra målpunkter än enbart bostäder 
längs med gatan. Bostadsgator har valts bort 
då antalet fotgängare och cyklister är färre än 
i centrummiljöer samt att omsättningen på 
parkerade bilar är lägre.

Analyser har gjorts av sträckor samt där sekundära 
gator ansluter. Korsningar med likvärdiga gator 
eller där korsningen är reglerad med signal 
eller cirkulationsplats har inte ingått i analysen 
eftersom vår hypotes är att kantstensparkeringen 
inte påverkar olycksrisken här.

För övrigt gäller att endast gator med ett 
körfält i vardera riktning har studerats och 
att endast gator med hög beläggning på 
parkeringsplatserna har analyserats. Något exakt 
mått på beläggningsgraden har dock inte tagits 
fram. Både gator med enkelsidig och dubbelsidig 
kantstensparkering fi nns med i studien. Efter 
att först endast ha letat efter dubbelsidig 
kantstensparkering upptäcktes att enkelsidig 
parkering är vanlig och skulle därför göra urvalet 
alltför begränsat. 

Kantstensparkering förekommer på många typer 
av gator i skiftande miljöer och därför skiljer sig 
många variabler åt, trots avgränsningarna ovan. 
Detta gäller till exempel skyltad hastighet, fl öde 
av bilar, cyklister och gående, separeringsform 
av gående och cyklister samt gatans bredd. 
Just dessa variabler antas ha stor påverkan på 
trafi ksäkerheten, varvid detta är en klar nackdel 
i studien. Samtidigt blir urvalet alltför begränsat 
om man fokuserar på endast en typ av gata och 
typen av studie därmed en annan. Även andra 
variabler skiljer sig åt mellan gatorna. Detta 
gäller tidsreglering, skyltning samt utformning av 
parkeringsplatserna.

Ingen analys eller hänsynstagande har gjorts av 
vinterförhållanden. 
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Metod

Utifrån befi ntlig litteratur, både i form av 
handböcker, forskningsrapporter och artiklar, 
har  nuvarande kunskapläge inom området 
kantstensparkering kopplat till trafi ksäkerhet 
sammanställts. Litteraturstudien omfattar även en 
genomgång av rekommendationer om användning 
och utformning av kantstensparkering.

Sökning efter litteratur har gjorts på internet. 
Eftersom mängden litteratur inom området 
visade sig vara mycket begränsad, gjordes 
ingen avgränsning i val av land, när materialet 
publicerats eller för olika trafi kmiljöer. All 
tillgänglig information ansågs vara av intresse. 
Förutom sökningar i databaser, har även kontakt 
tagits med Lunds Tekniska Högskola och 
Kungliga Tekniska Högskolan. Litteraturen har 
lästs igenom och därefter sammanställts, vilken 
presenteras nedan. 

Rekommendationer enligt 
handböcker

Enligt Vägar och gators utformning, VGU, är körbanor 
främst avsedda för rörlig fordonstrafi k. Parkering 
på gata kan komplicera trafi ksituationen vilket i 
sin tur kan ha negativa effekter på trafi ksäkerhet 
och tillgänglighet. I allmänhet bör parkering för 
boende och arbetsplatser lösas på tomtmark. 
(Vägverket & Svenska Kommunförbundet, 
2004) Inom tättbebyggt område är dock ibland 
vägbanorna omotiverat breda i förhållande till 
den trafi k som belastar den. På många av dessa 
bredare gator där det fi nns behov av parkering 
inför man därför kantstensparkering. Breda 
gator kan medföra att fordonshastigheterna blir 
höga. (Sveriges Kommuner och Landsting & 
Trafi kverket, 2010) Kantstensparkering kan i 
vissa fall göra att gatusektionen blir smalare vilket 
kan medföra en lägre hastighet. (Elvik, R., Borger 
Mysen, A., & Vaa, T., 1997)

Enligt handboken Vejregler som är Danmarks 
motsvarighet till VGU kan kantstensparkering 
anläggas på lokalgator och på gator där det fi nns 

ett stort parkeringsbehov som inte kan lösas på en 
separat parkeringsplats utanför gatan. Parkering 
på gator med en hastighet över 50 km/h bör 
bara tillåtas om körbanan är så bred att det fi nns 
tillräcklig plats mellan parkerande bilar och bilar i 
rörelse. (Vejdirektoratet, 2009) 

Enligt Veg- og gateutformning som är Norges 
motsvarighet till VGU bör kantstensparkering 
inte anläggas på gator där hastigheten är 50 km/h 
och antalet fordon överskrider 4000 f/d eller har 
cykelfält. På gator där hastighetsbegränsningen är 
30 eller 40 km/h kan antalet fordon accepteras 
upp till 8000 f/d. Kantstensparkering bör helst 
undvikas på gator med cykelfält, men det kan 
vara aktuellt om hastigheten är 40 km/h eller 
lägre. Dock bör ett säkerhetsavstånd mellan den 
parkerade bilen och cykelfältet fi nnas på minst 
0,5 m. (Statens vegvesen, 2008)

I Manual for Streets anges att samlad parkering 
är att föredra framför kantstensparkering för 
att minimera effekten på passerande trafi k och 
öka trafi ksäkerheten för oskyddade trafi kanter. 
Kantstensparkering kan nämligen innebära ett 
trafi ksäkerhetsproblem, speciellt om hastigheten 
är över 30 km/h och det fi nns få säkra passager 
med god sikt för gående. (Department for 
Transport, 2007)

Kantstensparkering kan dock fungera som ett 
uppmärksamhetshöjande inslag i gatumiljön. 
Dock bör man begränsa antalet till ca fem platser 
i varje grupp. Grupperna kan sedan separeras 
med refuger, gatumöblering eller planteringar. En 
annan positiv effekten med kantstensparkering 
är att den kan innebära en användbar bufferzon 
mellan gående och fordonstrafi k. (Department 
for Transport, 2007)

I den precis utgivna GCM-handbok - Utformning, drift 
och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafi k i fokus 
menar man att tryggheten i cykelfält blir sämre med 
högre bilfl öde, kantstensparkering och busstrafi k. 
Det är extra viktigt att det fi nns en skyddremsa 
som åtskiljer cykelfältet/cykelbanan och körbanan 
då det fi nns kantstensparkering på gatan. Detta 

KUNSKAPSLÄGE
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då cyklisterna behöver en säkerhetszon för att 
skydda cyklisterna mot bildörrar eller personer 
som stiger ur sina bilar. Vid kantstensparkering 
bör skyddsremsan vara 1 m bred för att skydda 
mot öppna bildörrar. (Sveriges Kommuner och 
Landsting & Trafi kverket, 2010) 

Tidigare forskningsresultat

Studier om olyckor
Flertalet mindre studier har gjorts i försök att 
besvara frågan om kantstensparkering ökar risken 
för olyckor.

Enligt den norska trafi ksäkerhetshandboken som 
sammanställts av Transportökonomiskt institutt, 
TÖI, har utvärderingar visat att ett förbud mot 
kantstensparkering minskar personskadeolyckor 
med ca 20 %. De utvärderingar som gjorts är 
relativt svaga och grundar sig i de fl esta fall på 
enkla före- och efterstudier. I många fall har 
parkeringsregleringen varit i kombination med 
andra åtgärder, och därför är det svårt att avgöra 
vilken del av minskningen i olyckor som beror på 
förbudet av parkering. Ett ensidigt parkeringsförbud 
tycks däremot öka antalet olyckor. (Elvik, R., Borger 
Mysen, A., & Vaa, T., 1997) 

2,4 % av alla trafi kolyckor som rapporterades 
in av polisen i Norge under åren 1991-
1995 var parkeringsrelaterade. De vanligaste 
parkeringsolyckorna är kollision med parkerad bil 
(30 %), kollision med fotgängare som korsar gatan 
(25 %), kollision vid omkörning av parkerade 
fordon (15 %) och ivägkörning från parkeringsplats 
(8 %). (Elvik, R. & Vaa, T., 2004)

I ett projekt utfört av K. Westman (1986) 
har två olycksmaterial studerats. Det ena är 
polisrapporterade olyckor och det andra är 
försäkringsanmälda olyckor. Med olycksmaterialet 
från de polisrapporterade olyckorna gjordes 
en undersökning av olyckskvoten, dvs. antalet 
olyckor relaterat till trafi karbetet. Gator i 
innerstaden med eller utan kantstensparkering 
ingick i studien. Resultatet visar att fl er olyckor 
sker på gator med kantstensparkering. Det kan 

dock vara andra orsaker till den observerade 
skillnaden i olyckskvot, och man kan därför 
inte säkert konstatera att kantstensparkering 
innebär fl er olyckor. Utifrån olycksstatistiken för 
de försäkringsanmälda olyckorna som skett vid 
ett parkeringstillfälle kunde man konstatera att 
olyckskvoten (antalet olyckor relaterat till antalet 
parkeringstillfälle) var lägst för parkering i garage 
och högst för parkering på gatumark. (Westman, 
K., 1986)

Vissa olyckstyper har en extra stark koppling till  
kantstensparkering, dessa inkluderas av:

 Sidokollisioner och upphinnandeolyckor 
som orsakas av fi lbyte på grund av 
parkerade bilar.

 Sidokollisioner och upphinnandeolyckor 
orsakade av fordon som stannar vid 
inkörning till parkeringsplats.

 Sidokollision och upphinnandeolyckor 
orsakade av fordon som kör ut från 
parkeringsplatsen.

 Fotgängare som skadas när de stiger ur bilen 
från en dörr mot gatan eller fotgängare 
som skadas på grund av att de döljs av 
parkerade bilar när de ska passera gatan. 
(American Association of  State Highway 
and Transportation Offi cials, 2009) 

En sammanvägning av amerikanska studier gjorda 
om kantstensparkering ger att det totala antalet 
olyckor minskar vid förbud av kantstensparkering. 
Antalet olyckor som sker på en gata med 
kantstensparkering kan minska med upp till 78 
% om man helt tar bort kantstensparkeringen. 
Resultatet baseras på studier i städer gjorda på 
huvudgator med mellan 30 000 och 40 000 
fordon per dygn. En möjlig effekt av ett förbud av 
kantstensparkering på en gata är att antalet olyckor 
ökar på andra gator istället, om förarna exempelvis 
väljer andra vägar för att hitta parkering. (American 
Association of  State Highway and Transportation 
Offi cials, 2009) 

I en studie av J. Hine och J. Rusell (1993) 
undersöktes sambandet mellan fotgängares 
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korsningsbeteende och parkerade bilar. Resultatet 
visade att parkerade bilar var en viktig faktor 
eftersom 62 % av fotgängarna korsade gatan 
bakom en parkerad bil. Dessutom så använder 
fotgängare de parkerade bilarna som sköldar/
skärmar för att skydda sig mot mötande trafi k. 
(Pezo-Silvano, A., 2010)

J.R. Read gjorde 1963 en utvärdering av 
trafi kolyckor som involverade barn som visade 
att kantstensparkering är en viktig faktor. E. 
Mullan konstaterade i sin studie att det är 
mindre sannolikt att gator med mycket trafi k och 
kantstensparkering upplevs som säkra platser för 
barn att leka på. (Pezo-Silvano, A., 2010)

Kantstensparkeringars påverkan på 
cyklister 
I publikationen Cykelfält i svenska kommuner 
har användning, resultat och framtidspotential 
studerats. 8 % av de studerade gatorna med 
cykelfält har kantstensparkering. Kommunerna 
fi ck i en enkät redovisa sina erfarenheter 
av cykelfält. Resultatet av enkäten visar 
att cykelfält anses fungera väl på gator där 
parkering fi nns. (Nilsson, A., 2001) På gator 
med kantstensparkering är dock olyckor där 
cyklister kör in i öppnade bildörrar typiska. 
(Vejdirektoratet, 2009)

I en litteraturstudie som genomförts av A. 
Nilsson konstaterades att cyklister trängs mindre 
av motorfordon när det fi nns cykelfält. Dock 
kvarstår problemet med bilar som parkerar och 
öppnar bildörrar på gator med kantstensparkering. 
(Nilsson, A., 2003)

I en tysk jämförelsestudie (Bohle et al, 1996) 
intervjuades 1500 cyklister om cykelbanor, 
cykelfält och blandtrafi k. I en sammanställning 
av resultatet framgår att mängden motorfordon, 
tung trafi k, förekomst av parkering och angöring 
är faktorer som påverkar cyklisters framkomlighet 
och upplevda säkerhet. (Nilsson, A., 2003)
Utifrån litteraturstudien drogs slutsatsen att den 
ideala användningen av cykelfält är gator som 
har en bredd på minst 9 m, utan parkering och 

med litet behov för angöring, med få sidogator, 
men med trottoarer. På gator där man behåller 
kantstensparkering bör det fi nnas en skyddsremsa 
utanför de parkerade bilarna på 0,75 meter (eller 4 
meter totalt för parkering och cykelfält). (Nilsson, 
A., 2003)

I studien ingick en gata (Flemminggatan i 
Stockholm) som hade dubbel kantstensparkering. 
Studier gjordes innan och efter införandet av  
cykelfält i gata. Resultatet av förestudierna visar 
att under 4 timmar passerade 149 cyklister, av 
dessa stördes 6 % av kantstensparkering. Under 
efterstudierna passerade 199 cyklister varav 3 % 
stördes av kantstensparkeringen. (Nilsson, A., 
2003)

Kantstensparkeringars påverkan på 
hastigheten
Hastighetsmätningar gjorda på gator som i 
försöken med nya hastighetsgränser fi ck ändrade 
hastighetsgränser, visade att medelhastigheten och 
85-percentilen förändrades väldigt lite trots att 
hastighetsgränsen förändrades. Detta tyder alltså 
på att det är mycket annat som styr trafi kanternas 
hastighetsval än hastighetsgränserna i tätorter. 
Med det insamlade materialet från projektet 
Nya hastighetsgränser i tätorter undersöktes därför 
om, och i så fall vilka, utformningsvariabler 
som påverkar hastighetsvalet. Syftet var alltså att 
undersöka i vilken grad utformningen påverkar 
hastighetsnivån på gatan för att se om det fi nns 
självförklarande faktorer. (Linderholm, L. & 
Jonsson, T., 2004)

Undersökningen bestod av två olika delar, 
en kvantitativ och en kvalitativ studie. I 
båda fallen studerades samband mellan hur 
hastighetsbeteendet varierar på gator med 
varierande utformning och funktion. Den 
kvantitativa studien innehåller en regressionsanalys 
med data från 80 olika platser. På respektive plats 
har följande utformningsvariabler och funktion 
beskrivits:

 Total gatubredd (5,5-19m)
 Körbar bredd (5,1-17m)
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 Bredd hos mittseparering (0-4m)
 Antal körfält (2/3/4)
 Förekomst av mittseparering (0/1)
 Parkering (Ingen/Enkelsidig/Dubbelsidig)
 Gatutyp (Huvud/Lokal)

(Linderholm, L. & Jonsson, T., 2004)

Variablerna har testats enligt metoden ’forward 
selection’, där variablerna läggs till en och en i 
modellen med urvalsprincipen att den variabel 
som förklarar mest av variansen väljs. Variabler 
läggs till tills ingen variabel kan tillföra en 
signifi kant skillnad i förklaringsgrad. (Linderholm, 
L. & Jonsson, T., 2004)

Av de sju olika variablerna som testades enligt 
”forward selection” modellen var det endast två 
variabler som tillförde en signifi kant skillnad i 
förklaringsgrad av medelhastighetsnivån. Det var 
variablerna Gatutyp och Parkering. Dessa har 
större betydelse än t ex gatubredd, körbanebredd, 
antal körfält och förekomst av mittseparering. 
(Linderholm, L. & Jonsson, T., 2004)

Orsaker till hastighetsreduktionen kan bland 
annat härledas till att parkerade fordon utmed 
gatan reducerar förarens kontroll av läget. 
Osäkerheten över att något kan dyka upp mellan 
de parkerade bilarna, att en bildörr plötsligt 
öppnas etc, gör att de allra fl esta förarna sänker 
sin hastighet. Hastighetssänkningen är enligt 
genomförda studier i medeltal så stor som drygt 
11 % vid enkelsidig parkering och det dubbla 
(ca 23 %) vid dubbelsidig parkering. En så stor 
hastighetssänkning motsvarar en reduktion 
av dödsfallsrisken med nästan 40 % på en gata 
med enkelsidigt parkerade fordon jämfört 
med där parkering saknas. Risken att skadas 
svårt minskar med drygt 25 %. Effekterna av 
hastighetssänkningen vid dubbelsidig parkering är 
så stor att den är svår att prognostisera med de 
sambandsverktyg som tagits fram. (Linderholm, 
L. & Jonsson, T., 2004)

I likhet med ovan beskrivna studie så fann 
W.E. Marshall (2008) att på stadsgator (där 
medelhastigheten är lägre än 56 km/tim) så 
tenderar bilister att köra långsammare om gatan 
har kantstensparkering. (Pezo-Silvano, A., 2010)

Norrtullsgatan, Stockholm. Projektet ”Nya hastighetsgränser i tätorter” kom fram till att dubbelsidig kantstensparkering 
i medeltal kan sänka hastigheterna med så mycket som 23 %. Hastighetssänkningen beror på att kantstensparkering gör 
att osäkerheten ökar och reducerar förarens kontroll av läget.
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Syntes av kunskapsläget

Resultatet från litteraturstudien visar att det inte 
fi nns någon enskild studie som är så omfattande 
att de kan visa på att kantstensparkering ökar 
risken för olyckor. Flertalet av de mindre studier 
som gjorts pekar dock på att olycksrisken ökar på 
gator med kantstensparkering. 

I Trafi ksikkerhetshandboken konstateras att antalet 
personskadeolyckor ökar med 20 % på gator med 
kantstensparkering. Siffran grundar sig på fl era 
mindre före- och efterstudier. 

I amerikanska handboken Highway Safety Manual 
visar en sammanvägning av olika studier att 
antalet olyckor kan minska med upp till 78 % på 
gator med kantstensparkering. Detta gäller dock 
gator med mellan 30 000 och 40 000 fordon per 
dygn, vilket inte är vanligt förkommande i svenska 
städer. 

I K. Westmans studie visar resultatet på att antalet 
olyckor är fl er på gator med än på gator utan 
kantstensparkering (det kan dock inte konstateras 
säkert). Vidare sker fl er plåtskador på gator med 
parkering än på samlade större parkeringsplatser. 

1993 gjordes en studie i Edinburgh där 
korsningsbeteendet hos fotgängare undersöktes. 
Resultatet visar att 62 % av fotgängarna korsade 
gator bakom en parkerad bil.  Det innebär att 
majoriteten av fotgängarna försätter sig i en situation 
där de kan bli skymda av bilen vid passage. 

Cyklister känner sig mindre trygga på gator 
med kantsensparkering, på grund av dörrar 
som kan öppnas och bilar som kör ut/in från 
parkeringsplatsen. En interaktionsstudie visar att 
5 % av alla cyklister på en gata i Stockholm var 
tvungna att väja för parkerad bil. 

Samtidigt som olycksrisken konstateras öka 
i de studier som presenteras, visar två andra 
studier på att hastigheten på gator med 
kantstensparkering är lägre än på gator utan. 
Hastigheten är en viktig faktor i olycksrisk, och 

inte minst i allvarlighetsgraden av en olycka. 
Så även om antalet olyckor ökar på gator med 
kantstensparkering, kan allvarlighetsgraden är 
lägre mot vad den hade varit om gatan saknat 
kantstensparkering. 
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Olycksanalysen innebär att utdrag ur 
olycksdatabasen STRADA gjorts för totalt 61 
gator med kantstensparkering i hela Sverige. 
Syftet är att få en bild av hur olycksläget ser ut 
på gator med kantstensparkering. Resultatet kan 
både ge svar på några frågeställningar och vara till 
hjälp för utformning av de fortsatta studierna, till 
exempel beteendestudier.

Urval

Totalt har utdrag ur STRADA gjorts för 61 gator  
i städer över hela Sverige, från Malmö i söder 
till Luleå i norr. Storleken på städerna varierar 
från Hässleholm med cirka 18 000 invånare till 
Stockholm med cirka 800 000 invånare. En tabell 
med samtliga gator som ingått i studien fi nns i 
bilaga 1. Ursprungligen bedömes att utdrag på 
cirka 20 gator skulle ge en bild av olycksläget 
men efter hand upptäcktes att gatorna och de 
identifi erade olyckorna skiljde sig mycket åt. För 
att kunna analysera materialet gjordes därför 
utdrag på ytterligare gator, så att det totalt blev 61 
stycken. Ytterligare gator hade varit önskvärt men 
på grund av både begränsad tid och begränsat 
urval av gator som uppfyller urvalskriterierna 
begränsades antalet gator till 61 stycken.

Följande 21 städer fi nns representerade:

 Malmö: 12 gator
 Helsingborg: 5 gator
 Hässleholm: 1 gata
 Kristianstad: 2 gator
 Karlskrona: 1 gata
 Kalmar: 1 gata
 Växjö: 1 gata
 Halmstad: 2 gator
 Borås: 1 gata
 Göteborg: 5 gator
 Trollhättan: 3 gator
 Jönköping: 2 gator
 Norrköping: 1 gata
 Stockholm: 14 gator
 Örebro: 3 gator
 Karlstad: 1 gata
 Falun: 1 gata

 Gävle: 1 gata
 Östersund: 2 gator
 Umeå: 1 gata
 Luleå: 1 gata

Urvalet av gator har gjorts med hjälp av gatubilder 
på Hitta.se och Google Maps. I princip alla städer 
fi nns någon form av kantstensparkering, men det 
har ändå i många fall varit svårt att hitta gator som 
faller inom urvalskriterierna. Huvudkriterierna 
för urvalet av gator var följande:

 Läge i staden: centralt.
 Målpunkter: andra målpunkter än bostäder, 

företrädesvis affärer, måste förekomma
 Längd: kantstensparkering måste förekomma 

längs en längre sträcka (minst 150 m) och 
inte  bara bestå av några få platser.

 Enhetlighet: gatan och parkeringsplatserna 
måste ha samma typ av utformning längs 
den analyserade sträckan. Till exempel 
kan det inte variera mellan enkelsidig och 
dubbelsidig parkering.

Framförallt har det varit svårt att hitta längre 
sträckor, där samtidigt de två förstnämnda 
kriterierna stämmer. Till exempel så är längre 
sträckor med kantstensparkering vanligt 
förekommande i bostadsområden, vilket inte 
faller inom denna studie. Ett annat problem är 
också att längs en gata kan mycket skilja sig åt 
mellan olika delsträckor såsom förekomst av 
målpunkter, enkel- och dubbelsidig parkering 
och körbanebredd. För studien behöver 
sträckorna vara homogena. I några städer, till 
exempel Lund och Uppsala, fi nns begränsat med 
kantstensparkering i centrum och i andra, till 
exempel Skövde fi nns inga längre sträckor med 
kantstensparkering.

Metod

För att undersöka hur kantstensparkering påverkar 
olycksrisken analyserades gatorna utifrån ett antal 
olika parametrar. Parametrar inhämtades dels via 
gatubilder och dels via intervjuer med de aktuella 
kommunerna. Följande parametrar som handlar 

OLYCKSANALYS
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om gatans egenskaper och förutsättningar har 
noterats för varje gata:

 Längd på sträckan (m)
 Skyltad hastighet (km/h)
 Uppmätt hastighet (km/h)
 ÅDT (f/dygn)
 Körbanebredd (m) mellan parkerade bilar
 Placering cyklar:

 Cykel i gata
 Inritat cykelfält i gata
 Separerad gc-bana

 Typ av gata (enkel- eller dubbelriktad)
 Typ av parkering (enkel- eller dubbelsidig 

parkering)
 Styrning av parkering:

 Ostyrd (ingen målning eller annat som 
visar p-platsernas placering)

 Målade linjer/rutor
 Styrd parkering med hjälp av annan 

beläggning, träd eller liknande
 Placering i staden 

 Centralt i stadskärnan/många mål-
punkter utmed sträckan

 Halvcentralt/endast några målpunkter

Därefter gjordes STRADA-utdrag för de 61 
gatorna. STRADA-utdragen inkluderade både 
polis- och sjukhusrapporterade olyckor under 
tidsperioden 2002-2009. Det fi nns dock ett stort 
mörkertal framförallt för de sjukhusrapporterade 
olyckorna, speciellt under de första åren efter 
STRADAs tillkomst. I och med att olycksanalysen 
baseras på STRADA kommer inte de olyckor 
som endast orskar plåtskador med (såvida polis 
inte tillkallats till platsen). Dessa olyckor är dock 
inte av direkt intresse eftersom de inte är ett 
trafi ksäkerhetsproblem.

Då det inte fi nns några parkeringsplatser i 
korsningarna plockades dessa olyckor bort 
eftersom olyckorna förutsätts ha orsakats av andra 
faktorer än de som har med kantstensparkering 
att göra. 

Efter att utdraget gjorts analyserades alla 
händelseförlopp och de olyckor som säkert kunde 

relateras till kantstensparkering kategoriserades 
enligt ett antal typolyckor. Exempel på 
händelseförlopp är ”Te (trafi kelement) 1 kom 
körande på Spångatan, Te 2 sprang ut mellan 
parkerade bilar” eller ”Te 1 öppnade dörren för att 
stiga ur. Te 2 cyklade på den öppnade bildörren.” 
Ett problem som stöttes på vid analysen av 
händelseförloppen var att det var svårt att 
klassifi cera olyckorna. Olyckor som till exempel 
fotgängarolyckor eller upphinnandeolyckor 
var svåra att bedöma om de kunde härledas till 
kantstensparkeringen eller inte. En del av dessa 
olyckor markerades som tveksamma. Exempel på 
tveksamma olyckor är händelseförlopp som ”Te 1 
passerade bakom te 2 varpå plötsligt te 2 började 
backa och kör på te 1.” 

Olyckorna har kategoriserats i grupper från A till 
J där A till G är säkra olyckstyper och H till J är 
tveksamma olyckstyper.

Olyckor som säkert kan härledas till 
kantstensparkering:

 A: Cykel som kör in i öppen bildörr
 B: Moped som kör in i öppen bildörr
 C: Bil som kör in i annan bil vid in-/

utkörning från p-plats
 D: Moped som kör in i annan bil vid in-/

utkörning från p-plats
 E: Cykel som kör in i annan bil vid in-/

utkörning från p-plats
 F: Fotgängare som blir påkörd av bil vid 

passage
 G: Bil kör in i annan bil bakifrån som 

står och väntar på parkeringsplats. (Finns 
många upphinnandeolyckor som inte kan 
tas med eftersom dessa kan bero på andra 
saker).

Olyckor som ej säkert kan härledas till 
kantstensparkering:

 H: Oskyddad trafi kant påkörd vid passage
 I: Bil kör in i annan bil som parkerar/är 

parkerad
 J: Övriga
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När händelseförloppen analyserats har en 
procentsats beräknats över andelen olyckor som 
orsakats av kantstensparkering i förhållande till 
det totala antalet olyckor som inträffat på gatan. 
Vidare beräknades ett mått på antalet olyckor på 
grund av kantstensparkering som inträffat per 
100 meter. 

Både de säkra och de tveksamma olyckorna 
delades in i lindrigt skadade, svårt skadade samt 
dödsfall. Här användes statistiken från sjukhusen. 
Olyckorna delades i sin tur in i olyckor som 
involverat oskyddade trafi kanter. För de olyckor 
där oskyddade trafi kanter varit inblandade 
redovisades även deras ålder.

Alla data, både gällande gatans egenskaper och 
resultatet av utdragen från STRADA, har förts 
in i en Excelltabell som därefter analyserats mer 
ingående med avseende på samband mellan 
olyckor som beror på kantstensparkering och 
följande parametrar: gatans bredd, uppmätt 
hastighet, fordonsfl öde, placering av cykelbana, 
regleringen av gatan och parkeringens placering. 

På de analyserade sträckorna har totalt 54 olyckor 
inträffat som beror på kantstensparkering. 
Eftersom analysen är gjord på relativt få 
observationer fi nns det osäkerhet i sambanden.

Med hjälp av statistikprogrammet SPSS har 
sambandet mellan olyckor som beror på 
kantstensparkeringen och ovan nämnda faktorer 
studerats. Korrelationen mellan de olika faktorerna 
har studerats med Pearson´s R och Spearman 
Correlation. Korrelationen uttrycks som ett värde 
mellan 1 och -1, där 0 anger inget linjärt samband, 
1 anger maximalt positivt linjärt samband och -1 
anger maximalt negativt samband. 

Beskrivning av gatorna

Trots urvalskriterierna som begränsat urvalet i 
många avseenden, är skillnaderna stora mellan 
de olika gatorna som fi nns med i studien. 
Detta visar på att kantstensparkering är brett 
förekommande och kan inte härledas till en viss 

typ av gata. Nedanstående tabeller sammanfattar 
de analyserade gatornas egenskaper. Vissa 
parametrar ändras över tid, vilket gör att det kan 
vara svårt att dra slutsatser av analyserna. De 
parametrar som noterats gäller för nuläget.

Längd på sträckan
Längden på de analyserade sträckorna varierar 
mellan 90 och 1100 meter. Målet har varit att hitta 
gator med långa sträckor med kantstensparkering, 
men trots detta har fl era gator sträckor som är 
under 200 meter vilket är en nackdel i analysfasen.

Skyltad hastighet
De skyltade hastigheterna på gatorna är 30 km/h, 
40 km/h samt 50 km/h. Skyltad hastighet är 
en av de parametrar som kan ändras över tid. 
Under senare år har det blivit allt vanligare med 
30 km/h och gångfart. 40 km/h har bara varit 
möjligt att ha sedan maj 2008 (sedan år 2007 har 
dock försöksverksamheter pågått i några städer). 
På någon gata med hastighetsbegränsningen 50 
km/h, gäller 30 km/h för en kort del av sträckan. 
Dessa gator har i studien ingått i gruppen för 50 
km/h. Fördelningen mellan olika hastigheter ser 
ut enligt följande: 

Skyltad hastighet Antal gator

Uppgift saknas 9
30 km/h 14
40 km/h 10
50 km/h 28

Karl XI gata, Halmstad. Gatan har en relativt lång 
homogen sträcka, cirka 300 m, med kantstensparkering.
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Uppmätt hastighet
Vid kontakt med kommunerna frågades efter 
uppmätta hastigheter på de utvalda gatorna. 
Hastighetsmätningar fi nns för totalt 28 av de 61 
gatorna. Mätningarna har gjorts av kommunerna 
själva och metoderna varierar. Följande tabell visar 
skyltad hastighet respektive uppmätt hastighet på 
de gator där denna information fi nns.

Stad Gata Skyltad 
hastighet/
uppmätt 
hastighet

Göteborg Andra Långgatan 50/29
Göteborg Nordensköldsg 50/37
Göteborg Gibraltargatan 50/56
Halmstad Karl XI:s väg 40/40
Kristianstad Östra Vallgatan 50/30
Kristianstad Tivoligatan 50/30
Luleå Smedjegatan 40/34
Malmö Erik Dahlbergsg. 40/28
Malmö Regementsgatan 50/28
Malmö Stora Nygatan 40/25
Malmö Östergatan 50/43
Malmö Spångatan 40/30
Malmö Norra Skolgatan 40/30
Malmö Norregatan 50/30
Malmö Grynbodgatan 40/27
Malmö Ystadsgatan 50/32
Malmö Södra Förstadsg. 40/27
Stockholm Skånegatan 30/22
Stockholm Upplandsgatan 50/30
Stockholm Linnégatan 30/34
Stockholm Linnégatan 50/24
Stockholm Kommendörsg. 50/25
Stockholm Magnus Ladulåsg. 50/31
Stockholm Östgötagatan 30/22
Stockholm Västmannagatan 30/25
Stockholm Hornsgatan 50/26

Som tabellen visar är den uppmätta hastigheten 
betydligt lägre än den skyltade. Endast på två 
av gatorna, Gibraltargatan i Göteborg och 

Linnégatan i Stockholm, är den uppmätta 
hastigheten högre än den skyltade. 

Flöde
För 44 av de 61 gatorna fi nns uppmätta bilfl öden. 
Flödena varierar på gatorna med mellan 300 och 
16500 fordon per dygn. 60 % fi nns inom spannet 
1000 f/d till 5000 f/d. För studien är det också 
av högsta intresse att veta fl öden av gående och 
cyklister. Sådana mätningar är dock sällsynta och 
fi nns endast för några av gatorna i Malmö. 

Gatans bredd
Som avstånd på sektionens bredd har i det här 
fallet måttet på körbanan mellan parkerade 
bilar (vid dubbelsidig parkering) eller måttet 
mellan parkerad bil och kantsten (vid enkelsidig 
parkering) ansetts vara det mest intressanta. 
Då det av tidsskäl inte varit möjligt att mäta i 
grundkartor har uppskattningar gjorts utifrån 
fl ygbilder och gatubilder. 

Körbanornas bredd varierar mellan 3 meter och 
12 meter. På några av gatorna fi nns en skiljeremsa 
mellan körbanorna; det kan vara en refug eller 
en bredare gräsremsa. I de mått som förts in har 
endast måttet på körbanorna skrivits in, och alltså 
har bredden på refugen eller mittremsan ej tagits 
med. 

De enkelriktade gatorna varierar i bredd mellan 
3 och 7 meter och de dubbelriktade mellan 5 och 
12 meter.

Smal körbanebredd på Drottninggatan, Göteborg
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Placering av cykel
Vanligast placering av cykel är i körbanan. Det 
förekommer på 45 av 61 gator. På 14 av gatorna 
fi nns separerad cykelbana. Cykelfält fi nns endast 
på två gator.

Separerad cykelbana på Eklandagatan, Göteborg

Typ av gata
Kantstensparkering förekommer både på 
enkelriktade och dubbelriktade gator. 41 av de 
61 analyserade gatorna är dubbelriktade och 20 
enkelriktade.

Typ av parkering
Kantstensparkeringen kan både vara enkelsidig 
och dubbelsidig. 40 av gatorna har dubbelsidig 
och 21 gator enkelsidig parkering. Många gånger 
har en lång gata en kombination av enkelsidig och 
dubbelsidig parkering. I denna analys har dock 
endast sådana sträckor tagits med som antingen 
har det ena eller det andra. Kombinationen av 
typ av gata och typ av parkering visar att vanligast 
i denna studie är dubbelriktade gator med 
dubbelsidig parkering. Fördelningen ser ut enligt 
följande:

Typ av gata, typ av parkering Antal gator

Enkelriktad, enkelsidig 14
Enkelriktad, dubbelsidig 6
Dubbelriktad, enkelsidig 7
Dubbelriktad, dubbelsidig 34

På de enkelriktade gatorna med enkelsidig 
parkering är det vanligast att parkeringen sker 
på höger sida av gatan. I något fall sker dock 
parkeringen på vänster sida av gatan. Detta innebär 
till exempel att cyklister i gatan inte riskerar stöta 
samman med förardörr utan med passagerardörr. I 
ett fall sker parkeringen omväxlande på höger och 
vänster sida. 

Styrning av parkering
Studierna av gatorna visar att det 
förekommer många olika typer av styrning av 
parkeringsplatserna (se foto sidan 3). Vanligast 
är dock ändå att det endast är skyltning som 
visar parkeringsplatsernas placering. Så är det på 
41 gator. Parkeringsplatser som styrs upp med 
hjälp av målade linjer eller rutor fi nns på 11 
gator. Slutligen fi nns en kategori som innefattar 
övriga former. Här fi nns till exempel platser 
som har annan beläggning, som avgränsas med 
en upphöjd kant eller som styrs upp med träd. 9 
sådana gator fi nns med i analysen. 

Cykelfält på Hornsgatan, Stockholm

Mittremsa på Smedjegatan, Luleå
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Resultat

Resultaten från utdragen ur STRADA 
sammanfattas i tabellen nedan. Totalt har det 
skett 548 olyckor på de 61 analyserade gatorna 
under perioden 2002-2009. Av dessa bedöms 
54 olyckor säkert bero på kantstensparkeringen 
längs gatan. Det innebär att 10 % av de 
olyckor som inträffat säkert kan relateras till 
kantstensparkering. Ytterligare 12 olyckor kan 
bero på kantstensparkering men är svårare att 
avgöra. Dessa olyckor utelämnas fortsättningsvis 
i analysen. 

På 33 gator, det vill säga drygt hälften, har det 
inte skett någon olycka som kan härledas till 
kantstensparkering. En gata sticker ut från de 
övriga gällande antalet olyckor som beror på 
kantstensparkering, nämligen Spångatan i Malmö.  
Här har totalt 9 olyckor skett som säkert beror på 
kantstensparkering. De totala antalet olyckor på 
gatan är 26 stycken. Även sett till antalet olyckor 
på grund av kantstensparkering per 100 meter 
gata, är Spångatan den gata som har fl est olyckor. 

Spångatan är en av de gator som valts ut för 
beteendestudier, vilket förhoppningsvis kan ge 
vissa svar på varför här sker många olyckor som 
beror på kantstensparkering.

Olyckorna som beror på kantstensparkering har 
delats in i olika typer av olyckor. Den olycka 
som är klart vanligast är att en cyklist kör in i en 
öppnad bildörr. Olyckstypen har skett 24 gånger.  
Näst vanligast, totalt 9 olyckor, är att en bil kör 
in i en annan bil som kör ut eller in från en 
parkeringsplats. Därefter kommer att en moped 
kör in i en annan bil som kör in eller ut från 
parkeringsplats,samt fotgängare som blir påkörd 
av en bil när denne ska passera gatan (vardera 6 
olyckor). 5 olyckor har skett där en cyklist kört in 
i en bil som kör in eller ut från parkeringsplats. 
Moped som kör in i öppnad bildörr har skett 2 
gånger och så även att en bil kör in i en annan bil 
bakifrån som står och väntar på parkeringsplats.

Av de olyckor som är mer tveksamma om det 
beror på kantstensparkering har det skett 10 
olyckor där en fotgängare blivit påkörd vid 

Variabel Värde Högsta värde Lägsta värde

Antal olyckor
Totalt antal olyckor* 548
Antal olyckor per gata 53 0
Totalt antal olyckor pga kantstensparkering 54
Totalt antal olyckor pga kantstensparkering inklusive 
tveksamma olyckor

66

Antal olyckor per gata pga kantstensparkering 9 0
Antal olyckor per gata pga kantstensparkering 
inklusive tveksamma olyckor

10 0

Antal olyckor per 100 m gata pga kantstensparkering 
(utan tveksamma)

2,25 0

Andel olyckor pga kantstensparkering (%) (utan 
tveksamma)

10 % 50 % 0 %

Skadegrad för olyckor pga kantstensparkering
Totalt antal lindrigt skadade 35
Antal lindrigt skadade per gata 9 0
Totalt antal svårt skadade 2
Antal svårt skadade per gata 1 0
Totalt antal dödade 0

* olyckor i de större korsningarna borttagna
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passage. Detta kan bero på att fotgängaren är 
skymd av de parkerade bilarna eller att bilisten 
har uppmärksamheten på parkeringsplatserna, 
men det är inte nödvändigtvis så.

Innan analysen gjordes, fanns farhågor om 
att barn skadades i olyckor på grund av 
kantstensparkering eftersom dessa lätt skyms vid 
parkerade bilar. Analysen visar dock att endast en 
skadad trafi kant är under 18 år. Detta var dock 
ingen fotgängare utan en 12-årig cyklist som 
cyklade in i en öppen bildörr. Viktigt att komma 
ihåg är dock att alla gatorna i analysen är centrala 
gator. Jämfört med bostadsgator rör sig betydligt 
färre barn själva i dessa miljöer, vilket troligtvis 
bidrar till den låga olycksstatistiken gällande barn.

Totalt har 37 personer skadats i olyckorna, varav 
35 endast ådragit sig lindriga skador. Det innebär 
att 5 % av de skadade har skadats svårt. Ingen 
dödsolycka har skett.

Analys

Analyserna av olycksdatan visar att för några av 
de studerade platsspecifi ka parametrarna fi nns 
statistiska samband mellan parametern och 
antalet olyckor som beror på kantstensparkering. 
Viktigt att notera är att de beskrivna sambanden 
gäller för just detta datamaterial, totalt 61 gator. 
Vid ett större urval kan sambanden bli tydligare 
eller andra samband fi nnas.  Korrelationen 
uttrycks som ett värde mellan 1 och -1, där 0 
anger inget linjärt samband, 1 anger maximalt 
positivt linjärt samband och -1 anger maximalt 
negativt samband. Följande rubriker beskriver 
resultatet av analysen för varje enskild parameter.

Gatans bredd
De statistiska analyserna visar på ett samband 
mellan gatans bredd och olycka på grund 
av kantstensparkering. Sambandet indikerar 
att det sker färre olyckor på en bredare gata. 
Korrelationen mellan dessa faktorer är -0,4. 
Sambandet är signifi kant. Breda gator kan dock 
öka risken för att andra typer av olyckor sker. 

Uppmätt hastighet
De statistiska analyserna av detta datamaterial 
visar inte något statistiskt signifi kant samband 
mellan uppmätt hastighet och olyckor på grund 
av kantstensparkering. 

Fordonsflödet
Av det studerade datamaterialet visar de statistiska 
analyserna inte något statistiskt signifi kant 
samband mellan fordonsfl ödet och olyckor på 
grund av kantstensparkering. 

Placering av cyklister
De statistiska analyserna av datamaterialet visar 
inte något statistiskt signifi kant samband mellan 
placeringen av cyklisterna och olyckor på grund 
av kantstensparkering. 

Regleringen av gatan
De statistiska analyserna visar på ett samband 
mellan regleringen av gatan (enkelriktat/
dubbelriktat) och olycka på grund av 
kantstensparkering. Sambandet indikerar att 
det sker fl er olyckor på enkelriktade gator. 
Korrelationen mellan dessa faktorer är 0,5. 
Sambandet är signifi kant.

Placering av parkering
De statistiska analyserna visar på ett samband 
mellan placeringen av parkeringen (enkelsidigt 
/dubbelsidigt) och olycka på grund av 
kantstensparkering. Sambandet indikerar att 
det sker fl er olyckor med enkelsidig parkering. 
Korrelationen mellan dessa faktorer är 0,5. 
Sambandet är signifi kant.



20

Metod och urval

Vid urvalet av gator till olycksanalysen 
konstaterades att stora skillnader fi nns i svenska 
städer gällande förekomsten och utformningen 
av kantstensparkering. Det är därför av intresse 
att veta hur olika kommuner resonerar i frågan 
och vilka erfarenheter kommunerna har av 
kantstensparkering.

Telefonintervjuer har genomförts med totalt 
16 personer i olika kommuner. Målet var att ta 
kontakt med alla 21 kommuner som har med 
någon gata i olycksanalysen. I några kommuner 
var det dock mycket svårt att få kontakt med rätt 
person och därför har inte alla kommuner svarat 
på frågorna. Tjänstemän i följande kommuner 
har intervjuats: Borås, Falun, Gävle, Halmstad, 
Hässleholm, Jönköping, Karlstad, Kristianstad, 
Luleå, Malmö, Norrköping, Stockholm, 
Trollhättan, Växjö, Örebro och Östersund.

Frågorna som presenteras nedan, ställdes som 
öppna frågor.

Resultat

Nedan presenteras resultatet från intervjuerna. 
Svaren från intervjuerna har sammanställts under 
respektive fråga.

Vad är dina erfarenheter av kant-
stensparkering? 
De intervjuade är både positivt och negativt 
inställda till kantstensparkering. Generellt är 
tjänstemän på mindre kommuner mer positivt 
inställda till kantstensparkering än de som jobbar 
i större kommuner. Några tjänstemän menar 
att det ofta ger lite lägre hastigheter eftersom 
körbanebredden minskar. En av de intervjuade 
säger att kantstensparkering fungerar bäst på 
gator med låga fl öden.

Majoriteten av de intervjuade anser att det är en 
bra regleringsform då ytor utnyttjas, förutsatt 
att utrymmet fi nns. Några påpekar dock att de 
gärna får tas bort på centrumnära gator för att 
stadsmiljön ska bli trevligare. En tjänsteman 

INTERVJUER MED KOMMUNER

påpekar att det är bra om man kan samnyttja 
ytorna för parkering och lastning. Det negativa 
är att det ofta leder till olyckor där både bilister 
och cyklister kör in i öppna bildörrar. Dessutom 
begränsas framkomligheten i centrum, varför det 
endast bör fi nnas i ytterområden. En kommun 
har datumzoner med parkering varannan dag. 
Trots detta är det problem med underhåll 
i centrum, så att man ibland tvingas stänga 
av gatan tillfälligt för renhållning. En annan 
kommun har datumparkering vintertid för att 
klara snöröjningen. 

En av de intervjuade kommunerna ska just 
inleda en översyn av kantstensparkeringen. Man 
ska till exempel titta på syften med parkeringen,  
vilka användargrupper som ska prioriteras, 
vilka behov som fi nns, tidsreglering och 
avgifter, behov av boendeparkering samt hur 
trafi ksäkerheten (sikten) påverkas vid införande 
av kantstensparkeringen.

Hur har diskussionerna gått i 
kommunen vid införande av kant-
stensparkering? 
Några av de intervjuade berättar att det inte fi nns 
en tydlig strategi. Två av tjänstemännen säger 
att det fi nns en tydlig politisk linje att det ska 
fi nnas så mycket parkering som möjligt. I några 
av kommunerna tas kantstensparkeringar bort till 
förmån för gågator och gående. En kommun har 
som regel att om gatan är 9 meter bred eller mer 
ska det fi nnas dubbelsidig kantstensparkering. 
En annan kommun har som policy att endast 
ha kantstensparkering i centrum och inte i 
bostadsområden. 

Har ni tagit bort kantstensparkering 
någonstans och i så fall varför? 
Många av tjänstemännen berättar att 
kantstensparkering har tagits bort till förmån för 
gående, cykelfält, cykelparkering, lastplatser eller 
hållplatser. I några kommuner har begränsad 
framkomlighet gjort att man plockat bort 
parkeringsplatser. I en av kommunerna togs 
kantstensparkering bort av estetiska skäl. 
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Får ni synpunkter från medborgarna 
på kantstensparkering? 
Ungefär hälften av de intervjuade upplever 
att de får synpunkter från medborgare om 
kantstensparkering. Många hör av sig för att de 
vill ha fl er platser, för boende eller nära handel, 
eller för att de har synpunkter på avgiftsnivån.  
Några hör av sig för att de vill ta bort platser då 
det förfular miljön. 

Får ni synpunkter från handeln eller 
andra verksamheter på kantstenspar-
kering? 
Majoriteten av kommunerna upplever att de får 
mycket synpunkter från handeln om parkering. 
Framförallt handlar det om att de vill ha fl er 
platser så nära butikerna som möjligt. En del 
vill också ha annan tidsreglering på platserna. 
Kommunerna upplever att näringsidkarna 
värderar kantstenaparkering högt och anser att 
den bidrar till bättre omsättning. Några hör av sig 
för att de vill ha bättre lastplatser. 

Är det något annat du vill tillägga?
En av de intervjuade påpekar att parkeringshus 
bör utnyttjas i större utsträckning men att det inte 
görs eftersom det är så billigt att parkera på gatan. 
Samma person menar att kantstensparkering 
endast bör fi nnas på sidogator så att huvudgatorna 
har bra framkomlighet. 

En tjänsteman menar att kantstensparkering 
fullgör sin funktion för korttidsparkering men 
även för att avlasta andra gator. 

Slutligen menar en av de intervjuade att det gäller 
att ta tillvara på ytor. Kommunen har gått från att 
framkomligheten är viktigast till att istället sätta 
tillgängligheten främst. Parkering på torgytor tas 
bort och fl er kantstensparkeringar skapas.

Rektorsgatan, Helsingborg. Några av de intervjuade påpekar att kantstensparkering är positivt då körbanenbredden 
minskar och därmed även ofta hastigheterna. En kommun har som regel att om gatan är 9 meter bred eller mer ska det 
fi nnas dubbelsidig kantstensparkering.
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Hypoteser

Litteraturstudien, olycksanalyserna samt 
intervjuerna med kommunerna har ökat 
kunskapen kring vilka problem kantstensparkering 
innebär och vilka konfl ikter som uppstår. 
Utifrån denna kunskap har ett antal hypoteser 
arbetats fram som kommer att studeras djupare. 
Hypoteserna berör alla trafi kanterna beter sig på 
gator med kantstensparkering. 

Följande hypoteser avses att prövas genom 
beteendestudier på gator med kantstensparkering:

 cyklister cyklar olika nära bilarna beroende 
på hur bred gatan är

 gående korsar framför allt gatorna vid 
övergångsställen och inte mellan bilar

 hastigheten hos bilarna är låga vilket gör att 
fotgängare och cyklister enkelt kan anpassa 
sitt beteende

 cyklister måste i många fall anpassa sitt 
beteende på grund av kantstensparkering

Urval

Tre gator i Malmö har valts ut för beteendestudierna. 
Gatorna valdes då de skiljer sig åt på olika 
parameterar som exempelvis gatubredd, placering 
av cykelbana och utformning av parkeringsplatser. 
En av frågeställningarna som beteendestudierna 
ska hjälpa till att svara på är huruvida en specifi k 
parameter i en gatas utformning och trafi kmiljö 
påverkar säkerheten, komforten och tryggheten. 
För att kunna få svar på denna fråga är det lämpligt 
att välja olika typer av gator och inte fl era gator 
med liknande egenskaper.  

Metod

För att pröva ovan beskrivna hypoteser valdes 
beteendestudier som metod. I beteendestudierna 
studerades fotängare och cyklisters beteende och 
beskrivningar av eventuella interaktioner gjordes. 
En interaktion är när det sker ett samspel mellan 
två trafi kanter och det samtidigt sker en medveten 
aktivitet hos någon av de inblandande. Det kan 
exempelvis vara att någon saktar in, väjer eller 

byter riktning. För att samla in ytterligare underlag 
om trafi ken på de studerade gatorna gjordes även 
räkningar av fotgängare och cyklister.

En 100 meter lång sträcka av gatorna valdes ut. 
100 meter bedömdes som maximal längd för att 
två personer skulle kunna registrera alla aktiviteter. 

Studierna gjordes under tre hela dagar i juni. Två 
personer utförde studierna mellan 07.50-17.10. 
Respektive typ av studie beskrivs mer nedan.

Räkning av fotgängare och cyklister
En räkning av antalet fotgängare och cyklister 
genomfördes vid fem tillfällen på respektive 
gata, klockan 7.50, 10.00, 12.20, 13.30 och 15.40. 
Dessa räkningar är väderberoende och därför 
har de endast gjorts under uppehållsväder. 
Vid räkningarna noterades längsgående samt 
korsande fotgängare och cyklister. 

Beläggning för parkeringsplatserna
Vid fyra tillfällen, klockan 8.00, 10.00, 13.40 samt 
15.40, räknades det totala antalet bilplatser längs 
sträckan samt antalet bilar som stod parkerade 
utmed sträckan vid de olika tillfällena.

Beteendestudier cyklister
Beteendestudier av cyklister genomfördes vid 
fem tillfällen, där varje studie varade i 1 timme 
och 20 minuter (förutom ett tillfälle som endast 
var 1 timme). Studierna gjordes klockan 8.10, 
10.10, 11.20, 13.50 och 15.50. I beteendestudierna 
registrerades cyklistens ålder och kön. Vidare 
noterades om cyklisten korsade gatan och i så fall 
var (på övergångsställe, i korsning eller på sträcka). 
För cyklisterna uppskattades också det avstånd 
som var mellan cyklisten och de parkerade bilarna. 
Slutligen noterades om en interaktion inträffade 
någonstans på sträckan, med vem eller vad samt 
händelseförloppet. Mallen som användes vid 
beteendestudien fi nns i bilaga 2. 

Beteendestudier fotgängare
Beteendestudier av fotgängare genomfördes vid 
fem tillfällen, där varje studie varade i 1 timme 
och 20 minuter (förutom ett tillfälle som endast 
var 1 timme). Studierna gjordes klockan 8.10, 

BETEENDESTUDIER
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10.10, 11.20, 13.50 och 15.50. I beteendestudierna 
registrerades fotgängarnas ålder, kön och om 
personen var kortare än höjden på en bil. 
Vidare noterades om fotgängaren korsade gatan 
och i så fall var (på övergångsställe, i korsning 
eller på sträcka). Observationer gjordes även 
hurvida personen tittade sig för innan den 
passerade samt hur lång väntetid den hade vid 
passage. Slutligen noterades om en interaktion 
inträffade vid passagen, med vem eller vad 
samt händelseförlopp. Mallen som användes i 
beteendestudien fi nns i bilaga 2. 

Beskrivning av gatorna

Spångatan
Spångatan är en centralt belägen lokalgata 
i Malmö. Båda sidor av gatan kantas av 
butiker. Här fi nns också en restaurang med en 
liten uteservering samt entréer till bostäder. 
Trottoarerna är relativt breda. På den södra sidan 
är trottoaren hela 8 m bred, men där fi nns träd 
och cykelställ utplacerade. På den norra sidan är 
trottoaren 5,5 m, även här fi nns träd utplacerade 
längs med trottoaren. Kantstensparkeringen 
markeras endast med skyltar.

I den västra delen av den undersökta sträckan på 
gatan, fi nns lastzon på den södra sidan av gatan. 
Lastzonen används vardagar 7-18 samt lördagar 
9-14. Övrig tid används sträckan för parkering. På 
samma sträcka på den norra sidan av gatan är det 
parkering utmed hela sträckan.

Det fi nns två handikapparkeringsplatser. 
Parkeringen längs gatan är inte tidsreglerad utan 
parkering är tillåten 24 timmar. Avgift gäller 
vardagar 9-20 samt lördagar 9-16. För respektive 
sida på gatan råder en gång i månaden under 
kvällstid parkeringsförbud då gatan städas.

Spångatan

Trafi kmängd 2000 f/d
Antalet cyklister Uppgift saknas
Skyltad hastighet 40 km/h
Uppmätt hastighet 30 km/h
Körbanans bredd mellan 
parkerade bilar

7 m

Cyklisters placering I gata
Antalet olyckor pga 
kantstensparkering 2002-2009 
(400 m lång sträcka)

9 (av totalt 26)

Spångatan

Spångatan

Illustration av den studerade sträckan på Spångatan
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Stora Nygatan
Stora Nygatan ligger även den centralt i Malmö 
och är en lokalgata. Butiker och några matställen 
kantar gatan. Längs gatan fi nns även entréer till 
bostäder. Gångbanorna är smala, 2,3 meter, men 
rymmer trots det ändå några bord och stolar till 
matställena. Parkeringen markeras endast med 
skyltar.

Parkeringen längs gatan är inte tidsreglerad utan 
parkering är tillåten 24 timmar. Avgift gäller 
vardagar 9-20 samt lördagar 9-16. För respektive 
sida på gatan råder en gång i månaden under 
kvällstid parkeringsförbud då gatan städas. I 
anslutning till en korsande gata på den undersökta 
sträckan samt på sträckans västligaste del fi nns 
lastzoner. 

Stora Nygatan

Trafi kmängd 2200 f/d
Antalet cyklister Uppgift saknas
Skyltad hastighet 30 km/h
Uppmätt hastighet 25 km/h
Körbanans bredd mellan 
parkerade bilar

5 m

Cyklisters placering I gata
Antalet olyckor pga 
kantstensparkering 2002-2009
(240 m lång sträcka)

3 (av totalt 9)

Regementsgatan
Regementsgatan ligger väster om de mest centrala 
delarna i Malmö. Trots läget fi nns en mängd 
affärer och några matställen längs sträckan. Här 
fi nns även många entréer till bostäder. 

Gatan är en huvudgata, men har efter en 
ombyggnad år 2000 fått en helt ny utformning 
med bland annat hastighetsdämpande åtgärder. 
Mittsepareringen av gatan utgörs av en cirka 0,5 
meter bred välvd remsa med smågatsten, något 
upphöjd. 

Utrymmet mellan fasaderna och 
parkeringsfi ckorna är ca 8 meter brett. Närmst 
husen fi nns en 3 meter gångbana och bredvid 
denna en 3 meter bred cykelbana. Mellan 
cykelbanan och parkeringsfi ckorna fi nns en 
2 meter bred grusbelagd remsa. På utrymmet 
mellan fasaderna och körbanan fi nns även en del 

Illustration av den studerade sträckan på Stora Nygatan

Stora Nygatan

Stora Nygatan
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bänkar, cykelställ och någon mindre uteservering.
Regementsgatan är en tydligt separerad gata, 
där samtliga trafi kanter färdas på egen bana. 
På strategiska platser fi nns övergångsställen 
utplacerade. Kantstensparkeringen upphör drygt 
10 meter innan och efter övergångsställena.

Längs båda sidor av gatan fi nns långa fi ckor där 
parkering är tillåten. Parkeringen är tidsreglerad. 
Vardagar klockan 8 - 18 och lördagar klockan 10-
14 är det endast tillåtet att parkera 15 minuter. 
Övrigt tid gäller 24 timmar. En del av en fi cka 
utgörs av lastzon.

Regementsgatan

Trafi kmängd 10 800 f/d
Antalet cyklister 1460 cyklister/

dag
Skyltad hastighet 50 km/h
Uppmätt hastighet 28 km/h
Körbanans bredd mellan 
parkerade bilar

8 m

Cyklisters placering Separerad bana

Antalet olyckor pga 
kantstensparkering 2002-2009
(600 m lång sträcka)

1 (av totalt 35)

Illustration av den studerade sträckan på Regementsgatan

Regementsgatan

Regementsgatan
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Resultat Spångatan

Beteendestudierna samt räkningarna av 
fotgängare och cyklister på Spångatan 
genomfördes på förmiddagen fredagen den 11 
juni och på eftermiddagen tisdagen den 15 juni. 
Studierna utfördes på en sträcka av totalt 100 m, 
med start från Södra Förstadsgatan och vidare 
österut. 

Parkering
Totalt fi nns 15 bilplatser samt två parkeringsplatser 
för funktionshindrade. Beläggningen var  hög på 
gatan, och omsättningen uppfattades som relativt 
hög. Den genomsnittliga beläggningsgraden för 
de allmänna parkeringsplatserna var under dagen 
88 %.

Flera felparkerade bilar observerades på gatan 
under observationsdagen. Felparkerade bilar 

fanns både i lastzonen, för nära övergångsstället 
samt framför skylt där raden av parkeringar 
började. Eftersom det varken fanns målade rutor 
eller fi ckor var det troligtvis många bilister som 
hade svårt att uppfatta var det var tillåtet att 
parkera. Denna utformning av kantstensparkering 
skulle kunna innebära fl er felparkeringar än om 
det fi nns målade rutor eller fi ckor. Felparkerade 
bilar är både ett framkomlighetsproblem och ett 
trafi ksäkerhetsproblem i de fall bilarna står för 
nära övergångsställe och riskerar att skymma 
fotgängare.

På Spångatan i Malmö noterades vid fl era tillfällen felparkerade bilar. På fotot har de två bakersta bilarna parkerat för 
nära övergångsstället. Eftersom det varken fi nns målade rutor eller fi ckor kan människor ha svårt att uppfatta var det är 
tillåtet att parkera, trots tydliga skyltar.
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Antal oskyddade trafikanter under olika tidsperioder på Spångatan
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Räkning av fotgängare och cyklister
Stolpdiagrammet nedan visar antalet fotgängare 
och cyklister på den studerade sträckan per 10 
minuter. Flödet av fotgängare  var stort, speciellt 
runt lunch. Antalet cyklister var mer konstant 
hela dagen, men något högre på eftermiddagen.

Räkningarna gav också svar på var på sträckan 
fotgängarna korsar gatan. Majoriteten av 
fotgängarna korsar gatan på övergångsstället. 
Drygt en fjärdedel väljer dock att korsa gatan mitt 
på sträckan, där kantstensparkering fi nns. 

Beteendestudier fotgängare
Beteendestudierna på Spångatan innefattade 
totalt 461 fotgängare. Studierna visar att av 
de som korsar på sträcka var 82 % skymda av 
parkerad bil. Samtliga observerade fotgängare 
var dock längre än höjden av en bil. 95 % av de 
fotgängare som korsar gatan på sträcka ser sig för. 

På Spångatan observerades att antalet korsande 
fotgängare var som störst mitt på dagen och tidig 
eftermiddag. Under morgonen verkade de fl esta 
passera gatan på väg till någon annan målpunkt. 
Mitt på dagen var det fl er som hade ärenden på 
gatan eller i dess närhet vilket gjorde att antalet 
korsande rörelser blev fl er.

På Spångatan noterades att människor som hade 
parkerat sin bil eller var på väg till sin parkerade 
bil ofta gick i körbanan. De gick alltså inte på 
gångbanan och sedan ut till sin bil. Att körbanan 
är så pass bred skulle kunna vara en anledning till 
detta beteende.
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Eftersom fotgängarna är skilda från körbanan 
vid längsgående rörelser på gångbana sker bara 
interaktioner vid korsande rörelser. Majoriteten 
av de interaktioner som registrerades på 
Spångatan skedde när en fotgängare gick över 
gatan på övergångstället. Diagrammet till höger 
visar vem/vad fotgängare hamnade i interaktion 
med. Nästan 80 % av de fotgängare som hamnar 
i en interaktion är med en passerande bil. Endast 
4 % hamnar i en interaktion med en parkerande 
bil. 15 % av de fotgängare som korsar på sträcka 
hamnar i en interaktion med en bil, i majoriteten 
av fallen är det fotgängaren som får stanna och 
vänta på passerande bil. Observationerna visade 
att folk som passerade gatan på sträcka var 
uppmärksamma och gjorde ett val om när det 
var lämpligt att passera utan att interagera med 
bilarna.

Vid de interaktioner som inträffade var det i 
knappt 60 % av fallen bilisten som väjde eller 
anpassade sin hastighet medan fotgängaren 
fortsatta oförändrat (se diagram längst ner på 
sidan).

Som fotgängare är det lätt att bli skymd av 
parkerade bilar längs sträckan på Spångatan 
eftersom beläggningsgraden är hög. Detta 

skulle kunna vara ett problem, men uppfattades 
inte så vid observationerna vilket kan bero på 
låga hastigheter och hög uppmärksamhet både 
från fotgängare och bilister observerades. På 
Spångatan var det få barn som rörde sig själva, 
vilket troligtvis beror på att barn inte rör sig så 
mycket i centrum utan föräldrars sällskap. Hade 
det varit en miljö med många barn, till exempel 
ett bostadsområde, skulle kantstensparkering 
kunna vara ett större problem för fotgängare.

Vem/vad sker interaktionen med?
(Spångatan)

Passerande bil
79%

Parkerande bil 
4%

Cykel
17%

Vem väjer/ändrar hastighet vid interaktion?
(Spångatan)

13%

27%

58%

2%

Båda väjer eller ändrar hastighet

Fotgängare väjer/ändrar hastighet, bilist fortsätter
oförändrat
Bilist väjer/ändrar hastighet, fotgängare fortsätter
oförändrat
Fotgängare väjer/ändrar hastighet, cyklist fortsätter
oförändrat
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Vem väjer/anpassar hastighet vid interaktion?
(Spångatan)

8%

75%

3%

14%

Båda väjer eller ändrar hastighet

Cyklist väjer/ändrar hastighet, bilist fortsätter
oförändrat
Bilist väjer/ändrar hastighet/slår igen dörren, cyklist
fortstätter oförändrat
Cyklist väjer/ändrar hastighet, fotgängare fortsätter
oförändrat

Vem/vad sker interaktionen med?
(Spångatan)

Fotgängare
32%

Parkerande bil
59%

Passerande bil
9%

Beteendestudier cyklister
På Spångatan observerades 389 cyklister 
under beteendestudierna. Interaktionerna som 
cyklisterna var inblandade i skiljer sig åt från 
fotgängarnas interaktioner. De fl esta cyklister på 
Spångatan cyklar längs med gatan och korsar aldrig 
den. Därför sker huvudsakligen interaktionerna 
vid längsgående rörelser. Som diagrammet till 
höger visar är det vanligast att cyklisterna hamnar 
i interaktion med  parkerande bilar. Detta skedde 
i knappt 60 % av fallen. Näst vanligast var att 
cyklisterna hamnade i interaktion med fotgängare 
som korsar gatan. Interaktioner med passerande 
bilar som var vanligt för fotgängarna, skedde bara 
i 9 % av fallen. 

Diagrammet nedan visar vem som väjer eller 
anpassar hastighet vid en interaktion. Vid 75 % 
av interaktionerna är det cyklisten som anpassar 
sitt beteende medan bilisten fortsätter oförändrat. 
I endast 3 % av fallen är det bilisten som anpassar 
beteendet och cyklisten fortsätter oförändrat. 
Cyklisterna väjer eller ändrar hastighet även för 
fotgängarna. 

Vid interaktioner mellan cyklister och parkerande 
bilar, var det i nästan alla fall cyklisterna 
som anpassade riktning och hastighet. I det 
ögonblicket står ofta bilarna stilla och det är 
därför svårt att veta om bilisterna anpassar för 
att de ser cyklisten eller för att de till exempel ska 
påbörja en backning.
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På Spångatan var omsättningen av bilar på 
parkeringsplatserna stor mellan kl. 10 och 12.30. I 
några fall blev situationen stökig på gatan när en 
bil försökte parkera men hade svårt att komma 
in i fi ckan. Bakom den bil som försökte parkera 
blev det ibland kö med en eller fl era bilar. Om en 
cyklist då samtidigt kom, saktade denna då först 
oftast in, men sedan valde många att cykla upp på 
trottoaren för att kunna ta sig fram. De cyklister 
som var nära sin målpunkt, i det här fallet ofta ett 
cykelställ på den södra sidan av gatan, valde ofta 
att hoppa av cykeln i dessa situationer och gå den 
sista biten.

Diagrammet till höger visar vilka typer av 
interaktioner som sker med cyklister. Nästan 
hälften av de interaktioner som sker är med bilist 
som parkerar eller kör ut från parkeringsplats. 
11 % av interaktionerna sker på grund av 
bildörrar och 14 % på grund av gående som 
stiger ur bil. Tre av interaktionstyperna beror 
direkt på kantstensparkeringen, nämligen ”bil 
parkerar/kör ut från p-plats”, ”gående stiger ur 
bil” samt ”öppen bildörr”. I många fall är även 
”konfl ikt mellan bilar påverkar cyklist” relaterad 

till parkeringen. Totalt ger detta att cirka tre 
fjärdedelar av interaktionerna med cyklister beror 
på kantstensparkering. 

Andel av cyklisterna som hamnar i interaktion p.g.a. parkering
(Spångatan)

4%

14%

82%

Hamnar i interaktion av annan anledning
Hamnar i interaktion p.g.a. parkering
Hamnar ej i interaktion

Typ av interaktion
(Spångatan)

Passerande bil
24%

Öppen bildörr
11%

Bil parkerar/kör 
ut från p-plats

47%

Gående stiger 
ur bilen

14%

Konflikt mellan bilar 
påverkar cyklist

4%
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Sammanfattningsvis skedde totalt 70 interaktioner 
med cyklister under dagen för studierna på 
Spångatan, vilket innebär att 18 % av de studerade 
cyklisterna hamnar i någon typ av interaktion. Av 
det totala antalet observationer, hamnar 14 % i 
interaktion på grund av kantstensparkeringen. 
Detta illustreras i diagrammet nederst på 
föregående sida.

Vid beteendestudierna av cyklisterna registrerades 
också det uppskattade avståndet från cyklist 
till parkerad bil. Resultatet av detta kan ses i 
diagrammet till höger. Totalt 93 % håller ett 
avstånd på mellan 1 och 2 meter. Nästan hälften 
av cyklisterna håller ett avstånd på 1,5 m. 

Uppskattat avstånd från cyklist till parkerade bilar 
(Spångatan)

1,5 m
43%

1 m
22%

2,5 m
1%

2 m
28%

3 m
4%

3,5 m
1% 0,5 m

1%

På Spångatan påverkades många cyklisters framkomlighet av bilar som försökte parkera. En del valde att vänta bakom 
bilarna medan andra körde upp på trottoaren eller hoppade av cykeln.
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Resultat Stora Nygatan

På Stora Nygatan genomfördes beteendestudien 
samt räkningarna av fotgängare och cyklister 
tisdagen den 8 juni. Studierna utfördes på 
en sträcka av totalt 100 m, med start från 
Djäknegatan och vidare österut.

Parkering
På sträckan fi nns 23 bilplatser.  Den genomsnittliga 
beläggningsgraden var under dagen 82 %. 
Omsättningen av bilar på parkeringsplatserna 
upplevdes som hög. 

Räkning av fotgängare och cyklister
Stolpdiagrammet nedan visar antalet fotgängare 
och cyklister på den studerade sträckan per 
10 minuter. Flödet av fotgängare var relativt 
stort, speciellt runt lunch. Antalet cyklister var 
mer konstant hela dagen, men något högre på 
morgonen. 

Majoriteten, totalt 90 %, av fotgängarna korsar 
gatan i korsningen med Fabriksgatan. 10 % 
väljer att korsa gatan mitt på sträckan, där 
kantstensparkering fi nns. Detta illustreras i 

diagrammet nedan. På den aktuella sträckan fi nns 
inget övergångsställe. Det är tänktbart att 10 % 
är lite i underkant gällande andelen som korsar 
på sträcka eftersom dålig sikt på gatan gjorde det 
svårt att observera alla korsande fotgängare.

Beteendestudier fotgängare
På Stora Nygatan observerades totalt 374 
fotgängare under beteendestudierna. I 
beteendestudierna noterades om korsande 
fotgängare skymdes av parkerad bil vid passage. 
Av dem som korsade på sträcka var 75 % 

Antal oskyddade trafikanter under olika tidsperioder på Stora Nygatan
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skymda av parkerad bil. Samtliga observerade 
fotgängare var längre än höjden av en bil. 90 % 
av de fotgängare som korsar gatan på sträcka 
ser sig för. En del av de fotgängare som valde 
att korsa gatan på sträcka gjorde det på väg till 
parkeringsautomaten.  

Interaktioner mellan fotgängare och andra 
trafi kanter sker huvudsakligen när fotgängarna 
korsar gatan eftersom fotgängarna går på 
gångbana. Av de fotgängare som hamnar i en 
interaktion är nästan 80 % med en passerande 
bil, vilket illustreras i diagrammet till höger. 14 % 
hamnade i interaktion med en parkerande bil och 
7 % med cyklister. 11 % av de fotgängare som 
korsar på sträcka hamnar i en interaktion med en 
bil, i majoriteten av fallen är det fotgängaren som 
får stanna och vänta på passerande bil

Vid de interaktioner som inträffade var det i drygt 
40 % av fallen bilisten som väjde eller anpassade 
sin hastighet medan fotgängaren fortsatte 
oförändrat. Näst vanligast, i 32 % av fallen, väjde 
eller anpassade båda trafi kanter sin hastighet. I 
27 % av fallen väjde eller ändrade fotgängaren sin 
hastighet, medan bilisten fortsatte oförändrat. 

Vem/vad sker interaktionen med?
(Stora Nygatan)

Passerande bil
79%

Parkerande bil
14%

Cyklist
7%

Vem väjer/anpassar hastighet vid interaktion?
(Stora Nygatan)

72%

21%

7%

Fotgängare väjer/ändrar hastighet, bilist fortsätter
oförändrat
Bilist väjer/ändrar hastighet, fotgängare fortsätter
oförändrat
Fotgängare väjer/ändrar hastighet, cyklist fortsätter
oförändrat
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Beteendestudier cyklister
Beteendestudierna på Stora Nygatan innefattade 
totalt 273 cyklister. På Stora Nygatan skedde 
störst andel interaktioner, totalt 45 %, med 
passerande bilar. 39 % av interaktionerna var 
med parkerande bilar och 16 % med fotgängare. 
Detta illustreras i diagrammet till höger. Många 
av interaktionerna  inträffar mellan cyklist och 
passerande bil. Anledningen till detta är troligtvis 
att körbanan är så pass smal att bilar måste sakta 
ner kraftigt vid möte med annan bil, vilket gör att 
cyklisten måste  sakta ner. 

Diagrammet nedan visar vem som väjer eller 
anpassar hastighet vid en interaktion. Vanligast 
är att cyklisten väjer eller ändrar hastigheten 
och bilisten fortsätter, vilket skedde i 67 % av 
interaktionerna. 

Vem/vad sker interaktionen med?
 (Stora Nygatan)

Passerande bil
45%

Fotgängare
16%

Parkerande bil 
39%

Vem väjer/anpassar hastighet vid interaktion?
(Stora Nygatan)

10%10%

13%

67%

Båda väjer eller ändrar hastighet

Cyklist väjer/ändrar hastighet, bilist fortsätter
oförändrat
Bilist väjer/ändrar hastighet/slår igen dörren, cyklist
fortsätter oförändrat
Cyklist väjer/ändrar hastighet, fotgängare fortsätter
oförändrat
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Uppskattat avstånd från cyklist till parkerade bilar 
(Stora Nygatan)

1,5 m
16%

2 m
5%

3 m
1%

0,5 m
3%

1 m
75%

Diagrammet nedan visar vilka typer av 
interaktioner som sker med cyklister. Vanligaste 
typen med 40 %, är ”passerande bil”. 10 % 
av interaktionerna är på grund av öppnade 
bildörrar. Tre av interaktionstyperna beror 
direkt på kantstensparkeringen, nämligen ”bil 
parkerar/kör ut från p-plats”, ”gående stiger ur 
bil” samt ”öppen bildörr”. I många fall är även 
”konfl ikt mellan bilar påverkar cyklist” relaterad 
till parkeringen. Totalt ger detta att knappt 
hälften av interaktionerna med cyklister beror på 
kantstensparkering. 

Andel av cyklisterna som hamnar i interaktion p.g.a. parkering
(Stora Nygatan)

11%

11%

78%

Hamnar i interaktion av annan anledning
Hamnar i interaktion p.g.a. parkering
Hamnar ej i interaktion

Vid beteendestudierna uppskattades avstånd från 
parkerad bil till cyklist. Som diagrammet nedan 
visar har 75 % av cyklisterna ett avstånd på 1 
meter. 16 % håller ett avstånd på 1,5 meter.

Sammanfattningsvis skedde totalt 60 interaktioner 
med cyklister under dagen för studierna på Stora 
Nygatan. Detta innebär att 22 % av cyklisterna 
hamnar i någon typ av interaktion. Av det totala 
antalet observationer, hamnar 11 % i interaktion 
på grund av kantstensparkeringen. Detta 
illustreras i diagrammet nedan.

Typ av interaktion
(Stora Nygatan)

Passerande bil
40%

Gående
11%

Öppen bildörr
10%

Konflikt mellan bilar 
påverkar cyklist

5%

Bil parkerar/kör 
ut från p-plats

31%

Gående stiger 
ur bilen

3%
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Resultat Regementsgatan

På Regementsgatan genomfördes beteendestudien 
samt räkningarna av fotgängare och cyklister 
på förmiddagen onsdagen den 9 juni och på 
eftermiddagen torsdagen den 10 juni. Studierna 
utfördes på en sträcka av totalt 100 m, med start 
från Mariedalsvägen och vidare västerut. 

Parkering
Längs sträckan fi nns 19 bilplatser.  Det var en 
genomsnittlig beläggningsgrad för de allmänna 
platserna på 66 %. Eftersom man bara får parkera 
i 15 minuter var omsättningen hög på gatan. 
Dock observerades att många stod parkerade 
längre än 15 minuter.

Räkning av fotgängare och cyklister
Stolpdiagrammet nedan visar antalet fotgängare 
och cyklister på den studerade sträckan per 10 
minuter. Flödet av fotgängare  ökade under dagen 
och var som högst under sen eftermiddag. Antalet 
cyklister var mer konstant hela dagen, men något 
högre på eftermiddagen.

Vid räkningarna noterades var fotgängarna 
korsar gatan. Knappt 60 % korsar gatan på 
övergångsstället. Över 40 % väljer att korsa gatan 
mitt på sträckan, där kantstensparkering fi nns. 

Trots att Regementsgatan är bred passerar många 
av fotgängarna på sträcka. Detta kan bero på att 
det fi nns en mittrefug där fotgängaren kan vila. 
Beläggningen är relativt låg vilket gör att det ofta 
är tomma luckor där fotgängaren kan passera, 
detta bidrar troligtvis också till att många väljer 
att passera på sträcka. 

Antal oskyddade trafikanter under olika tidsperioder på Regementsgatan
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Beteendestudier fotgängare
Beteendestudierna på Regementsgatan innefattade 
totalt 253 fotgängare. På den studerande sträckan 
på Regementsgatan fi nns ett övergångsställe. 
Övergångsstället är utformat med klackar. 
Kantstensparkeringen upphör drygt 10 meter 
innan och efter övergångsställena. Vid dessa platser 
synliggörs de oskyddade trafi kanterna genom 
att de genom klackar fl yttas längre ut i vägbanan. 
Detta gör att de oskyddade trafi kanterna inte blir 
skymda på samma sätt bakom parkerade bilar då 
de passerar vid övergångställena. Det omöjliggör 
även för bilister att parkera fel för nära ett 
övergångsställe, vilket är positivt. 

Av fotgängarna som korsade gatan var 75 % 
skymda av parkerade bilar. Samtliga observerade 
fotgängare var längre än höjden av en bil. 
Samtliga fotgängare som korsar gatan på sträcka 
ser sig för.

Nästan alla interaktioner som sker är mellan 
fotgängare och passerande bil. Att inte fl er 
interaktioner sker med cyklister förklaras av att de 
fl esta cyklister färdas på cykelbana. Interaktioner 
mellan fotgängare och andra trafi kanter sker 
nästan uteslutande vid korsande rörelser, 
eftersom fotgängarna är separerade från bilarna 
vid längsgående rörelser. På Regementsgatan 
hamnade inga fotgängare i interaktion med bilar 

som parkerade. 53 % av de fotgängare som 
korsar på sträcka hamnar i en interaktioner med 
en bil, i majoriteten av fallen är det fotgängaren 
som får stanna och vänta på passerande bil. 
Regementsgatan är en relativt hårt trafi kerad gata 
med 10 800 fordon per dygn. 

Diagrammet längst ner på sidan visar vem som 
väjer/anpassar hastighet vid en interaktion. Vid 
de interaktioner som inträffade var det i drygt 
40 % av fallen bilisten som väjde eller anpassade 
sin hastighet medan fotgängaren fortsatte 
oförändrat.  Fotgängaren väjde eller ändrade 
hastighet och bilisten fortsatte oförändrat i 27 % 
av fallen och i 32 % av fallen väjde eller anpassade 
båda trafi kanterna hastigheten.

Vem/vad sker interaktionen med?
(Regementsgatan)

Passerande bil
99%

Cykel
1%

Vem väjer/anpassar hastighet vid interaktion?
(Regementsgatan)

32%

27%

41%
Båda väjer eller ändrar hastighet

Fotgängaqre väjer/ändrar hastighet, bilist fortsätter
oförändrat
Bilist väjer/ändrar hastighet, fotgängare fortsätter
oförändrat
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Beteendestudier cyklister
På Regementsgatan observerades totalt 500 
cyklister under beteendestudierna. Cykelvägen 
ligger separerad från biltrafi ken innanför 
parkerade bila

r. Det innebär att cyklister endast hamnar i 
interaktion vid korsande rörelser. 100 % av 
interaktionerna skedde med passerande bil vid 
passage av övergångsstället. Diagrammet nedan 
visar vem som väjer/anpassar sin hastighet vid en 
interaktion. I nästan hälften av fallen är det både 
cyklisten och bilisten som ändrar beteendet. I 
något fl er av fallen, 31 % mot 22 %, är det bilisten 
som väjer eller ändrar hastigheten och cyklisten 
som fortsätter oförändrat, mot tvärtom.

Totalt skedde 60 interaktioner med cyklister under 
de timmar studierna genomfördes, vilket innebär 
att 12 % av de observerade cyklisterna hamnade 
i en interaktion. Ingen hamnade i interaktion på 
grund av kantstensparkeringen.

På Regementsgatan har cyklisterna en egen bana 
mellan kantstensparkeringarna och gångbanan/
byggnaderna. Detta gör att cyklisterna på sträckan 
aldrig kommer i konfl ikt med de parkerade 
bilarna, vilket är positivt. Däremot är det en 
stor konfl iktrisk i de punkter som cykelbanan 
korsar anslutande gator, eftersom bilisterna inte 
på samma sätt uppmärksammar cyklisterna när 
de är separerade. Alltså kan separerad cykelbana 
lösa konfl iktproblemen med de parkerade bilarna, 
men skapar istället andra problem.

Vem väjer/anpassar hastighet vid interaktion?
(Regementsgatan)

22%

47%

31%

Båda väjer eller ändrar hastighet

Cyklist väjer/ändrar hastighet, bilist fortsätter
oförändrat
Bilist väjer/ändrar hastighet/slår igen dörren, cyklist
fortsätter oförändrat

Andel av cyklisterna som hamnar i interaktion p.g.a. parkering
(Regementsgatan)

12%

Hamnar i interaktion av annan anledning
Hamnar i interaktion p.g.a. parkering
Hamnar ej i interaktion
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Jämförande analys

Sett till utformningen och andra platsspecifi ka 
egenskaper för gatorna är Spångatan och Stora 
Nygatan mest lika varandra. Regementsgatan 
särskiljer sig mer. Spångatan och Stora Nygatan 
har ungefär samma fordonsfl öde. På båda 
gatorna är cyklisterna placerade i gata och 
utformningen av kantstensparkeringen är den 
samma. Det som skiljer gatorna åt är framför allt 
att Spångatans körbanebredd är cirka 7 meter 
medan Stora Nygatan endast är 5 meter. Detta 
påverkar troligtvis de uppmätta hastigheterna på 
gatan som är högre på Spångatan, 30 km/h, än 
på Stora Nygatan som har en uppmätt hastighet 
på 25 km/h.

Regementsgatan har ett fl öde av bilar som är 
cirka 5 gånger större än på de två andra gatorna. 
Andra viktiga parametrar som skiljer sig åt är att 
cyklisterna är separerade på egen bana och att 
kantstensparkeringen är utformad som fi ckor. De 
uppmätta hastigheterna ligger mitt emellan de två 
övriga gatornas hastighet.

Parkering
Tidsstyrningen för parkeringen på gatorna skiljer 
sig åt mellan å ena sidan Spångatan och Stora 
Nygatan och å andra sidan Regementsgatan. 
På de två förstanämnda gatorna får man 
parkera max 24 timmar i sträck, medan man på 
Regementsgatan bara får parkera 15 minuter. 
Detta gör att omsättningen på parkeringen är 
större på Regementsgatan än på de två övriga 
gatorna. Av fl era anledningar är skillnaden 
dock inte så stor som man kan förvänta sig. 
På Regementsgatan väljer en del att trotsa 
förbudet och parkerar längre än 15 minuter. På 
Spångatan och Stora Nygatan är det däremot 
många som endast parkerar kortare stunder 
eftersom det är relativt hög avgift och många 
ska ett snabbt ärende. Ju högre omsättningen är 
desto mer påverkan får kantstensparkeringen på 
trafi ksituationen på gatan. En stor omsättning 
gör också att hastigheten sänks, då bilar tvingas 
att sakta ner eller stanna när det blir rörigt på 
gatan. Antalet potentiella situationer när gående 
och cyklister riskerar att involveras i en olycka 

ökar och även cyklisters framkomlighet försämras 
när omsättningen är hög och bilar ska parkera.

Beläggningsgraden är högst på Spångatan med 
88 % och något lägre på Stora Nygatan med 
82 %. Regementsgatan har lägst beläggningsgrad 
med 66 %. Det känns naturligt att det är de mest 
centrala gatorna som har högst beläggningsgrad. 
En hög beläggningsgrad innebär en ökad risk för 
att bilar som tänkt parkera på gatan inte hittar en 
parkeringsplats. Med tanke på trafi ksäkerheten 
fi nns en hypotes att dessa bilister som söker 
efter parkeringsplats har koncentrationen riktad 
mot parkeringsplatserna och inte mot övriga 
trafi kanter.

På Spångatan noterades vid ett fl ertal tillfällen 
felparkerade bilar. Några sådana observationer 
gjordes inte på Stora Nygatan. På Regementsgatan 
fanns vid tre av de fyra räkningstillfällena en 
felparkerad bil. 

Flöde av fotgängare och cyklister
Sett till dagen som helhet är fl ödet av fotgängare 
störst på Spångatan. Där rörde sig under de fem 
mättillfällena mer än dubbelt så många fotgängare 
som på Stora Nygatan och Regementsgatan. 
Fördelningen över dagen var relativt lika på 
Regementsgatan och Stora Nygatan med störst 
fl öde kring lunch och minst på morgonen. Även 
Regementsgatan har lägst fl öde på morgonen men 
där ökar det sedan under dagen för att ha som 
störst fl öde under sen eftermiddag. Variationerna 
under dagen är dock inte så stora som på de två 
andra gatorna.

Flödet av cyklister är sett till hela dagen som störst 
på Regementsgatan. Flödet är mer än dubbelt så 
stort som på både Spångatan och Stora Nygatan. 
Minst fl öde av cyklister fi nns på Stora Nygatan. 
På Stora Nygatan är fl ödet av cyklister relativt 
jämnt under dagen, medan det på Spångatan 
varierar något mer. Där är det som högst tidig 
eftermiddag. Precis som för fotgängarna är fl ödet 
som störst på eftermiddagen på Regementsgatan.

Flödet av fotgängare och cyklister är en viktig 
parameter att studera när man jämför olika gators 
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olycksstatistik. Resultatet av fl ödesmätningarna 
kommer att användas mer i den sammanfattande 
analysen för hela projektet.

Fotgängare
De tre studerade gatornas olika utformning 
avspeglar sig i var fotgängarna väljer att korsa 
gatan. På både Spångatan och Regementsgatan 
är det vanligast att fotgängarna korsar på 
övergångsställe. På båda gatorna korsar cirka 
60 % av fotgängarna på övergångsstället. 
Eftersom det inte fi nns något övergångsställe på 
Stora Nygatan är det vanligast att fotgängarna 
korsar i korsningen. Korsningen är den punkt 
där sikten är bäst eftersom inga bilar får parkera 
närmre än 10 meter från korsningen.

Andelen som korsar på sträcka är högst på 
Regementsgatan. Här korsade 43 % på sträcka 
jämfört med 27 % på Spångatan och 10 % på 
Stora Nygatan. Anledningen till att fl er passerar 
på sträcka på Regementsgatan är troligtvis att 
beläggningsgraden för parkeringsplatserna 
är lägre samt att det fi nns en mittrefug där 
fotgängaren kan vila. Av de som korsar på sträcka 
var det på alla gatorna ungefär lika många som 
var skymda av bilar. 

Av de som passerade på sträcka på 
Regementsgatan var det hälften som hamnade i 
en interaktion med en bil. I nästan samtliga fall 
beror interaktionen på att fotgängaren får stanna 
för passerande bil. Motsvarande siffra på Stora 
Nygatan och Spångatan är 11 respektive 15 %.  
Anledningen till att betydligt fl er hamnar i en 
interaktion på Regementsgatan än de båda övriga 
gatorna är sannolikt att trafi kfl ödet är betydligt 
högre (10800 f/d på Regementsgatan jämfört 
med 2000 f/d på övriga gator).

Inga stora skillnader fanns mellan de olika 
gatorna gällande hur många som ser sig för. På 
alla gatorna såg sig 90 % eller mer för.

Vem/vad interaktionerna sker med är ungefär de 
samma på Spångatan som på Stora Nygatan. På 
båda gatorna är det vanligast med interaktioner 
med passerande bilar, vilket sker i 79 % av fallen 

på båda gatorna. På Regementsgatan sker nästan 
uteslutande alla, totalt 99 %, av interaktionerna 
med passerande bilar. På Stora Nygatan, men 
även till viss del på Spångatan, sker en del 
interaktioner med parkerande bilar, men det är 
ändå begränsat jämfört med interaktionerna med 
passerande bilar. Slutsatsen är alltså att fotgängare 
inte påverkas nämnvärt av de parkerande bilarna 
på någon av gatorna.

Beteendemönsterna vid interaktion, det vill 
säga vem som väjer eller anpassar hastighet, 
ser ut på ungefär samma sätt på Spångatan 
och Regementsgatan. På Stora Nygatan är 
det betydligt fl er fotgängare som väjer eller 
anpassar hastigheten medan bilisterna fortsätter 
oförändrat. Den troligaste förklaringen till detta 
är att övergångsställe saknas på Stora Nygatan, 
vilket gör att bilisterna är mer benägna att 
fortsätta oförändrat samtidigt som fotgängarna 
anpassar sig mer. 

Cyklister
På Regementsgatan kör cyklisterna på separat 
bana innanför de parkerade bilarna, därför kan 
inga av registrerade interaktioner härledas till 
kantstensparkering. Den jämförande analysen för 
cyklister gäller därför enbart mellan Spångatan 
och Stora Nygatan.

Beteendestudierna visar att 14 % av cyklisterna 
på Spångatan hamnar i en interaktion som 
beror på kantstensparkering. Motsvarande siffra 
för Stora Nygatan är 10 %. På Spångatan är 
kantstensparkering den vanligaste orsaken till 
att en cyklist hamnar i en interaktion. På Stora 
Nygatan beror hälften av de interaktioner som 
inträffar på kantstensparkering. 

Vanligast är att interaktionen beror på att en bil 
parkerar eller kör ut från sin parkeringsplats; 
hälften av all interaktioner på Spångatan och en 
tredjedel på Stora Nygatan beror på detta. På 
båda gatorna är det 10 % av interaktionerna som 
beror på att en bildörr öppnas. På Stora Nygatan 
sker nästan hälften av interaktionerna mellan 
cyklist och bil när en bil passerar och cyklisten 
tvingas sakta in eller stiga av. Det beror sannolikt 
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på att körbanan är smal och bilisten måste sakta 
ner, eller stanna helt, vid möte.

I 75 % av fallen är det cyklisten som anpassar sitt 
beteende efter bilisten, både på Spångatan och på 
Stora Nygatan.

Avståndet cyklister håller till parkerad bil 
uppskattades på två av gatorna, Stora Nygatan 
och Spångatan. På Stora Nygatan är det 78 % 
som håller ett avstånd på 1 m eller mindre. På 
Spångatan håller endast en fjärdedel av cyklisterna 
ett avstånd på 1 m eller mindre. Majoriteten håller 
avståndet 1,5 m eller 2 m. Detta beror med all 
sannolikhet på att Stora Nygatan är smalare 
och att det inte fi nns samma utrymme som på 
Spångatan. Risken för en cyklist att köra in i en 
öppnad bildörr borde därför vara högre på Stora 
Nygatan. STRADA uttaget visar dock att det skett 
lika många olyckor med öppnade bildörrar på det 
båda gator (tre stycken). Även beteendestudierna 
visar också att andelen av interaktionerna som 
beror på öppen bildörr, för båda gatorna, är 
10 %. 
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INTERVJUER MED FOTGÄNGARE

Metod

För att undersöka hur fotgängare upplever gator 
med kantstensparkering gjordes en intervjustudie 
den 11 juni 2010. Spångatan valdes som 
studieobjekt eftersom där fi nns många målpunkter 
både längs gatan och i närheten vilket innebär 
att fotgängarfl ödet är stort. Gatan är en av de tre 
gator som ingår i beteendestudien. Sex frågor som 
var formulerade så att det skulle vara lättförståeliga 
ställdes till intervjupersonerna. Se intervjufrågorna 
i bilaga 3. Antalet intervjuade personer uppgick till 
61 stycken. En del av de intervjuade svarade mer 
än ett alternativ på vissa frågor vilket innebär att 
de andelar som presenteras inte motsvarar andelen 
individer utan andelen som har uppgett respektive 
svarsalternativ. 

Resultat

Av de intervjuade var så när som på hälften män 
och hälften kvinnor. Åldern på de intervjuade låg 
övervägande inom spannet 20-65 år. Spångatan 
visade sig användas regelbundet av de personer 
som intervjuades då två femtedelar passerade 
gatan dagligen och en tredjedel varje vecka. 

Anledningen till varför man passerade Spångatan 
var relativt jämnt fördelat över svarsalternativen. 
En tredjedel passerade för att det var närmsta 
vägen till målpunkten, en fjärdedel eftersom de 
bodde i närheten och av resten svarade hälften 

att de handlade längs gatan och hälften att de 
jobbade i närheten. 

Vid frågan om de korsade gatan på ett utmålat 
övergångsställe var det två tredjedelar som 
svarade ja. De vanligaste anledningarna var att de 
ansåg att det är säkrare eller tryggare. En femtedel 
gjorde det helt enkelt för att de ansåg att man ska 
göra det, för att det är sunt förnuft eller att det 
är en vana. Ytterligare svar var att de vill föregå 
med gott exempel, för att det är mycket trafi k på 
Spångatan eller att bilar stannar alternativt visar 
mer hänsyn på övergångsställen. 

Av dem som inte korsar gatan på ett 
övergångsställe svarade tre fjärdedelar att de 
istället korsar gatan på det ställe som innebär 
den närmsta vägen till målpunkten. Resterande 

Hur ofta går du på denna gata?

Sällan
18%

Ganska ofta/någon gång i 
månaden

8%

Varje vecka
33%

Dagligen
41%

Varför går du på denna gata?

Jag bor här
26%

Jag jobbar här
21%

Jag handlar här
21%

Närmaste vägen till 
jobb/dagis etc.

32%

Varför väljer du att korsa gatan på ett utmålat övergångsställe?

Tryggare
29%

Säkrare
32%

Mycket trafik
5%

För att man ska/
sunt förnuft/vana

22%

För att föregå med 
gott exempel

5%

Där stannar bilar/
visar mer hänsyn

7%
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svarade att de korsar där de känner för det eller 
där de kan komma emellan. 

För att undersöka hur de intervjuade ansåg att 
parkerade bilar påverkar sikten när de ska korsa 
gatan ställdes frågan om det händer att de känner 
sig skymda av en parkerad bil. Hälften av de 
tillfrågade svarade ja och hälften nej. Av dem 
som hade uppgett att de inte korsar gatan på 
ett övergångsställe var det bara en tredjedel som 
ansåg att det var skymda medan över hälften av 
de som korsar på ett övergångsställe känner sig 
skymda.

Det var en minoritet, bara 8 %, som svarade att de 
kände sig rädda eller otrygga för att bli påkörda 
av en bil på Spångatan. Av dem som kände sig 
rädda eller otrygga uppgav 60 % att anledningen 
var att bilarna kör för fort medan resterande 40 % 
tyckte att det var korsningen Spångatan/Norra 
Skolgatan som var otrygg. Det var även 10 % 
som svarade att de var rädda för cyklister. Två 
personer tyckte att Spångatan var otrygg att cykla 
på medan en person uppgav att han var rädd för 
att bli påkörd av bussar.

Även om nästan hälften kände sig skymda av 
parkerade bilar så hade majoriteten av dem 
som intervjuades inte trivts bättre eller känt sig 
mer trygga om det inte hade funnits parkering 
utmed gatan. Det var knappt en femtedel som 
ansåg att en gata utan parkering skulle skapa en 
tryggare miljö och anledningen till det var enligt 

knappt hälften att de ansåg att bilisterna inte är 
uppmärksamma idag. 

Drygt en tredjedel tyckte att det skulle vara bättre 
utan parkering eftersom Spångatan är trång. En 
kvinna kommenterade att hon som cyklist hade 
känt sig tryggare utan parkering eftersom hon då 
inte riskerar att cykla in i en öppen bildörr. Av 
dem som hade känt sig tryggare utan parkering 
svarade två tredjedelar att de kände sig skymda av 
parkerade bilar.

Analys

En analys av resultatet visar att trots att 
hälften känner sig skymda av parkerade bilar 
så hade många fotgängare inte föredragit att 
parkeringarna tas bort. Det var även fl er som 
korsade på övergångsställen som kände sig 
skymda jämfört med dem som korsade någon 
annanstans. Detta tyder på att de som korsar 
mellan bilar är medvetna om att de måste se sig 
för på ett annat sätt än vad man gör när man 
korsar på ett övergångsställe. Antagligen ser 
de det inte som ett problem att de är skymda 
eftersom de är extra uppmärksamma.

De vanligaste anledningarna till att man korsade 
på övergångsställen var att de ansåg att det är 
säkrare eller tryggare trots att studier har visat att 
det snarare är tvärt om och att det man upplever 
är falsk trygghet. Därför kan man tänka sig att 
korsande på övergångsställen ser det som ett 
större problem att vara skymd av parkerade bilar 
eftersom de anser att det ska vara säkert och 
tryggt på övergångsställen. 

Eftersom detta var en intervjustudie som enbart 
riktade sig till fotgängare så är det främst från 
beteendestudierna som slutsatser kan dras om hur 
cyklisternas upplever gatan. Men det var många 
som påpekade att de var rädda för cyklister och 
vid intervjutillfället var det många cyklister som 
cyklade på den breda trottoaren. Detta indikerar 
att en del cyklister föredrar att cykla på trottoaren 
istället för att samsas med passerande och 
parkerade bilarna på gatan.

Varför hade du trivts bättre utan parkering utmed gatan?

Bilisterna är inte 
uppmärksamma

46%

Parkerade bilar skapar 
otrygghet

9%

Det är trångt
36%

Sikten är skymd ibland
9%
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Kantstensparkering är en vanligt förkommande 
parkeringsform i svenska städer. Detta beror 
till stor del på att den är enkel och billig att 
anlägga och att platserna behövs för att täcka 
parkeringsbehovet. Resultatet från litteraturstudien 
visade att de nordiska handböckerna (motsvarande 
VGU) rekommenderar att kantstensparkering 
endast bör tillåtas på bredare gator där den inte 
påverkar bilars och cyklisters framkomlighet. 
I den norska handboken rekommenderas 
kantstensparkering endast vid lägre hastigheter 
och fordonsfl öden. I Trafi kksikkerhetshåndboken 
(TÖI) visas en sammanställning av mindre 
studier att ett förbud mot kantstensparkering 
kan minska personskadeolyckorna med upp till 
20 %, sambandet är dock relativt svaga. I en 
studie gjord av 80 olika gator i Sverige konstateras 
att hastigheten sänks märkbart på gator med 
kantstensparkering. På gator med dubbelsidig 
parkering kan sänkningen bli så stor som 23 %. 
Detta innebär en minskning av dödsfallsrisken 
med 40 % och risken att skadas svårt minskar med 
25 %. Sammanfattningsvis visar litteraturstudien 
att å ena sidan ökar antalet personskador på 
gator med kantstensparkering, men å andra sidan 
sänks hastigheten vilket leder till färre och mindre 
allvarliga olyckor. 

På de 61 gator där olycksanalyser genomfördes  
var det endast två (där data erhölls) där uppmätt 
hastighet översteg den skyltade. Det tyder på 
att hastigheterna är förhållandevis låga på gator 
med kantstensparkering. Av det totala antalet 
olyckor som skett på de 61 gatorna, beror 
10 % av olyckorna på kantstensparkeringen. 
Olycksanalysen visar att endast 5 % av de som 
skadats i olyckor med kantstensparkering har fått 
allvarliga skador. Inga personer har omkommit. 

Analysen av materialet som samlats in från de 
61 gatorna har gjorts i statistikprogrammet 
SPSS. Den visar att det fi nns ett samband 
mellan gatans bredd och antalet olyckor som 
beror på kantstensparkering; korrelationen visar 
på att det sker färre olyckor på bredare gator. 
Beteendestudierna som utfördes på två gator med 
cykel i gata i Malmö visade att cyklisterna cyklade 

närmre parkerade bilar på den smalare gatan i 
jämförelse med den breda. Erfarenhetsmässigt vet 
man att det är viktigt att cyklister håller ett visst 
säkerhetsavstånd från bilar, för att undvika att 
det sker olyckor som påkörd bildörr. Sambandet 
som påvisats i SPSS, att det sker fl er olyckor på 
smalare gator, kan därför till viss del bero på 
att cyklisterna tvingas cykla närmre bilarna. På 
bredare gator kan det dock fi nnas en risk för att 
andra typer av olyckor ökar.

Analysen visar också att det fi nns ett samband 
mellan regleringen av gatan och placeringen av 
parkering. Det sker fl er olyckor på gator som är 
enkelriktade och/eller som endast har enkelsidig 
parkering. I Traffi kksikkerhetshåndboken står 
det också att det fi nns ett samband som pekar 
på att enkelsidig parkering tycks öka antalet 
olyckor. Detta kan bero på att bilister inte är lika 
uppmärksamma på gator där det endast fi nns 
parkering på en sida av gatan. På gator med 
dubbelsidig parkering tvingas bilisten att hela 
tiden hålla ögonen på vad som sker vid sidan av 
körbanan. 

På de två gator, Spångatan och Stora Nygatan i 
Malmö, som har cykel i gata där beteendestudier 
genomfördes var det ca 10-15 % av cyklisterna 
som hamnade i en interaktion som berodde på 
kantstensparkering. Dessa interaktioner skulle inte 
inträffat om det inte hade varit kantstensparkering. 
Den vanligaste interaktionen är mellan cyklist 
och bilist som parkerar eller kör ut från 
parkeringsplats. Regementsgatan i Malmö (som 
var den tredje gatan där beteendestudier utfördes) 
är ett viktigt cykelstråk med många cyklister. För 
att undvika olyckor med cyklister som kör in i 
öppnade bildörrar och för att förbättra deras 
framkomlighet, är det att positivt att cyklisterna 
är separerade från bilarna på egen cykelbana. 
Dock uppstår andra risker i korsningspunkterna 
då bilister inte uppmärksammar cyklisterna på 
samma sätt som om de cyklar i gata. 

Fotgängare påverkas i mindre uträckning av 
kantstensparkering än cyklister. Så länge de går 
på trottaren innanför de parkerade bilar påverkas 
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de inte alls, det är först när de ska korsa gatan 
som det innebär en potentiell risk. Av de som 
korsade gatan på sträcka på Regementsgatan var 
det hälften som hamnade i en interaktion med 
en bil. I nästan samtliga fall beror interaktionen 
på att fotgängaren får stanna för passerande 
bil. Motsvarande siffra på Stora Nygatan och 
Spångatan är 11 respektive 15 %. Anledningen 
till att betydligt fl er hamnar i en interaktion på 
Regementsgatan än de båda övriga gatorna är 
sannolikt att trafi kfl ödet är betydligt högre där. 

Beteendestudierna visar att, av de fotgängare 
som korsar gatan på sträcka, är det många som 
blir skymda av bilar. Dock ser sig majoriteten 
för innan de passerar gatan. Det tyder på att 
fotgängare är väldigt uppmärksamma och att det 
minimerar risken för att en olycka ska ske. De 
gator vi analyserat har alla varit centralt belägna 
och inga barn har registerats utan vuxet sällskap. 
I bostadskvarter med kantstensparkering kan det 
därför vara ett problem när barn passerar gatan 
mellan bilar, då de är kortare än en bil.

I intervjuerna som gjordes med fotgängare var det 
fl er som upplevde att de var skymda av parkerade 
bilar av de som passerade på övergångsställe än 
de som passerade på sträcka. Detta tyder på att 
de som korsar mellan bilar är medvetna om att de 
måste se sig för på ett annat sätt än vad man gör 
när man korsar på ett övergångsställe. Antagligen 
ser de det inte som ett problem att de är skymda 
eftersom de är mycket uppmärksamma. I 
intervjuerna var det få som uppgav att de skulle 
trivas bättre eller känna sig tryggare om det inte 
funnits parkering utmed gatan. 

Sammanfattningsvis:

 Litteraturstudien visar att hastigheten 
minskar med upp till 23 % på gator med 
kantstensparkering.

 Av det totala antalet olyckor som skett på 
de 61 gatorna, beror 10 % av olyckorna på 
kantstensparkeringen. 

 Olycksanalyserna visar att endast 
5 % av de som skadats i olyckor med 

kantstensparkering har fått allvarliga 
skador. Inga personer har omkommit. 

 Analysen gjord i SPSS visar att det sker fl er 
olyckor på smalare gator. Analysen visar 
också att det sker fl er olyckor på gator med 
enkelsidig parkering och/eller enkelriktade 
gator.

 Beteendestudierna visar att ca 10-15 % av de 
totala antalet observerade cyklister hamnar 
i en interaktion pga. kantstensparkering.

 Beteendestudierna visar att många av 
fotgängarna blir skymda när det passerar 
gatan på sträcka. Majoriteten ser sig för när 
de passerar vilket tyder på att de är väldigt 
uppmärksamma, vilket minimerar risken 
för att en olycka ska ske. 

 I intervjuerna som gjordes med fotgängare 
var det få som angav att de skulle känna sig 
tryggare utan kantstensparkering.

Utifrån gjorda studier av centralt belägna gator 
kan konstateras att de olyckor som sker på grund 
av kantstensparkering i stor uträckning endast 
leder till lindriga olyckor. Det kan inte påvisas att 
kantstensparkering är en stor trafi ksäkerhetsrisk i 
centrummiljöer. Huruvida kantstensparkering är 
ett trafi ksäkerhetsproblem på bostadsgator ger 
denna studie dock inget svar på, utan är ett ämne 
för framtida forskning.

Resultatet av gjorda studier visar också 
på att hastigheterna är lägre på gator med 
kanstensparkering än utan, vilket minskar 
olycksrisken och antalet allvarliga olyckor. Dock 
bör man, i det fall cykelfl ödena är stora, överväga 
att bygga separat bana. Vidare är fotgängare 
uppmärksamma när de passerar gatan mellan 
bilar och de känner sig inte otrygga på gator 
med kantstensparkering. Inga barn har dock 
intervjuats.
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TRAFIKSÄKERHETSNYTTA OCH SPRIDNING AV 
RESULTAT
Kantstensparkering är mycket vanligt 
förekommande i svenska städer. Existerade 
kunskap inom området är mycket begränsad, 
varför det är svårt för planerare att veta vilka 
effekter det får på trafi ksäkerheten.

Inom detta projekt har slutsatser kunnat 
dras om vilka trafi kanter som påverkas av 
kantstensparkering och i vilken utsträckning.  
Slutatserna är baserade på olycksanalyser, 
beteendestudier och intervjuer med kommuner 
och trafi kanter. I projektet ges också en utförlig 
genomgång av vilka studier som gjorts inom ämnet 
fram till idag. 

Spridning av resultatet kommer i huvudsak ske 
genom att vi håller föredrag på diverse 
trafi kkonferenser, som exempelvis Transportforum 
i Linköping dit en intresseanmälan redan skickats. 
Vi kommer också att informera beställare 
(framförallt kommuner) om att vi kan tillhandahålla 
kunskap inom området. Vidare kommer rapporten 
att delas ut/skickas till intresserade.
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Bilaga 1 - Delar av datan till olycksanalysen
Bilaga 2 - Mall till beteendestudierna
Bilaga 3 -Intervjufrågor till fotgängare
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Stad Gata

Längd 
sträcka 
(m)

Skyltad 
hastighet 
(km/h)

Uppmätt 
hastighet 
(km/h) ÅDT (f/dygn)

Totalt 
antal 
olyckor

Antal 
olyckor 
pga KP

Helsingborg Drottninggatan 130 x x x 5 0
Kristianstad Östra Vallgatan 340 50 30 1510 1 0
Stockholm Upplandsgatan 330 50 30 2280 2 0
Stockholm Linnégatan2 300 50 24 6700 7 0
Trollhättan Kungsgatan2 450 50 x x 3 0
Trollhättan Storgatan 200 50 x x 2 0
Halmstad Köpmansgatan 170 50 x x 8 0
Jönköping Barnarpsgatan 170 50 x 6100 3 0
Kalmar Södra Långgatan 250 50 x x 3 0
Göteborg Drottninggatan 320 50 x 1100 8 0
Göteborg Andra Långgatan 300 50 29 1900 10 0
Örebro Nygatan 130 30 x x 2 0
Östersund Storgatan 600 30 x 2100 6 0
Stockholm Dalagatan 270 30 x 5100 2 0
Stockholm Södermannag. 300 30 x 2300 3 0
Malmö Norregatan 200 50 30 1800 1 0
Malmö Grynbodgatan 200 40 27 2500 1 0
Malmö Helmfeltsgatan 150 40 x 300 2 0
Malmö Ystadsgatan 140 50 32 5200 4 0
Malmö Södra Förstadsg. 150 40 27 4100 14 0
Helsingborg Norra Storgatan 90 x x x 6 0
Helsingborg Södra Storgatan 150 x x x 12 0
Göteborg Nordensköldsg. 180 50 37 4500 4 0
Göteborg Gibraltargatan 230 50 56 6300 3 0
Göteborg Eklandagatan 170 50 x 11600 5 0
Borås Allégatan 600 50 x 7200 26 0
Gävle Hattmakargatan 260 30 x 700 1 0
Norrköping Hospitalgatan 220 50 x 1000 3 0
Östersund Storgatan 220 30 x 2300 10 0
Umeå Storgatan 400 x x x 53 0
Stockholm Skånegatan 350 30 22 283 0 0
Falun Slaggatan 350 50 x 500 0 0
Karlstad Herrgårdsgatan 270 30 x 0 0
Malmö Regementsgatan 600 50 28 10800 35 1
Helsingborg Rektorsgatan 400 x x x 16 1
Halmstad Karl XI:s väg 300 40 40 8700 15 1
Luleå Smedjegatan 130 40 34 10300 15 1
Stockholm Linnégatan 1100 30 34 3100 13 1
Malmö Norra Skolgatan 240 40 30 1800 13 1
Stockholm Västmannagatan 600 30 26 3300 11 1
Kristianstad Tivoligatan 220 50 30 660 10 1
Karlskrona Landbrogatan 200 x x x 9 1
Stockholm Norrtullsgatan 540 30 x 3500 8 1
Hässleholm Östergatan 230 50 x x 8 1
Stockholm Kommendörsg. 450 50 25 3100 7 1
Stockholm Frejgatan 440 30 x 3300 6 1
Stockholm Östgötagatan 250 30 22 2700 5 1
Trollhättan Kungsgatan 250 50 x x 5 1
Stockholm Skånegatan 2 300 30 22 2433 3 1
Växjö Norrgatan 250 50 x 1500 3 1
Örebro Köpmangatan 180 x x x 2 1
Stockholm Hornsgatan 620 50 25 16500 19 2
Jönköping Östra Storgatan 450 50 x 4000 14 2
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Malmö Östergatan 200 50 43 5900 14 2
Stockholm Magnus Ladulåsg. 450 50 31 6100 8 2
Helsingborg Kopparmöllegatan 300 x x 18 3
Malmö Stora Nygatan 240 40 25 2200 9 3
Malmö Erik Dahlbergsg. 370 40 28 2300 8 3
Malmö Friisgatan 300 40 x 3100 24 5
Örebro Drottninggatan 350 x x x 14 5
Malmö Spångatan 400 40 30 2000 26 9

18950 548 54



Beteendestudie cykel 
Datum:  Observatör:  
Tid:  Väder: 
Plats (gata, kvarter): 
 
Välj en cyklist och följ inom specifierad gräns 
Ålder: 1=under 18 år, 2=18-65 år, 3=över 65 år 
Kön: M= Man, K= Kvinna 
 
För längsgående rörelse, uppskattat avstånd från de parkerade bilarna 
Om Den korsar: ÖG=övergångsställe, K=korsning, M=mellan korsning, övergångsställe 
 
Interaktion med annan trafikant: B1=passerande bil, B2=parkerande bil, G=gående, C=cyklist 
Vilken typ av interaktion: CK=cyklist korsar gatan, CD=Cyklist i konflikt med öppnad bildörr, CP= cyklist i konflikt med bil som parkerar/kör ut från p-plats, CG= Cyklist i 
konflikt med gående som stiger ur bil, KB=konflikt mellan bilister, påverkar cyklist, PB=passerande bil, GK=konflikt med gående 
 
Händelseförlopp interaktion 
A= Både väjer eller ändrar hastigheten 
B= Cyklist väjer/ändrar hastighet, bilist fortsätter oförändrat 
C= Bilist väjer/ändrar hastighet/slår igen dörren, cyklist fortsätter oförändrat 
D=Cyklist väjer, gående fortsätter oförändrat 
Om cyklisten har flera interaktioner skriv på flera rader 
 
Korsar/längsgående: EL=Endast längsgående, EK= Endast korsande, BKL=Både Längsgående och korsande 
 
 
 Ålder 

1,2,3 
Kön 
M, K 

Uppskattat 
avstånd från 
de parkerade 
bilarna 

Om korsande 
ÖG 
K 
M 

Stiger av 
cykeln vid 
korsande? 
J/N 

Interaktion 
med annan 
trafikant 
B1, B2, G, C 
 

Typ av 
interaktion 
CK, CD, CP, 
CG 

Händelse-
förlopp 
interaktion 
A B C 

Korsar 
EL, EK, 
BKL 

Övrig 
anteckning 
 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
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Beteendestudie gående 
Datum:  Observatör:  
Tid:  Väder: 
Plats (gata, kvarter): 
Endast korsande fotgängare registreras. 
Ålder: 1=under 18 år, 2=18-65 år, 3=över 65 år  
Kön: M=Man, K= Kvinna 
Om Den korsar: ÖG=övergångsställe, K=korsning, M=mellan korsning, övergångsställe 
 
Beteende när korsar: S=ser sig för G=går utan att se sig för  
V1=väntetid 1-5 s V2=väntetid 5-10 s V3=väntetid mer än 10 s  
Är fotgängaren skymd? Räkna 10 m från bil.  
 
Interaktion annan trafikant: : B1=passerande bil, B2=parkerande bil, C=cykel 
Händelseförlopp interaktion 
A= Både väjer eller ändrar hastigheten 
B= Fotgängare väjer/ändrar hastighet, bilist fortsätter oförändrat 
C= Bilist väjer/ändrar hastighet, fotgängare fortsätter oförändrat 
Om fotgängaren har flera interaktioner skriv på flera rader t ex om 10 bilar kör förbi och den väntar… 
Välj en fotgängare och följ inom specifierad gräns 
 Ålder 

1,2,3 
Kortare än 
parkerade bilar 
(J/N?) 

Kön 
M, K 

Korsar 
ÖG 
K 
M 

Beteende när 
korsar 
S 
G 

Väntetid 
V1 
V2 
V3 

Risk att 
fotgängare är 
skymd? 
(J/N) 
 

Interaktion 
med annan 
trafikant 
B1, B2, C 

Händelse-
förlopp inter-
aktion 
A, B, C 

Övrig 
anteckning 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           



INTERVJU SPÅNGATAN I MALMÖ 
 
Kön:     Man   Ålder:     <20   

  Kvinna            20-65    
       >65 

Övrigt info om personen(tex barnvagn):__________________________________ 
 
1 Hur ofta går du på denna gata? 
  Sällan 
  Ganska ofta/någon gång i månaden  
  Varje vecka 
  Dagligen 
 
2. Varför går du på denna gata?  

 Jag bor här 
  Jag jobbar här 
  Jag handlar här 
  Närmaste vägen till jobb/dagis etc…. 
 
3. Känner du dig rädd/otrygg (för att du ska bli påkörd av en bil) på denna gata?  
  Nej 

 Ja 
Om ja, i vilka situationer(se nedan): 

 
 Bilarna kör fort 
 Bilarna upplevs vara för nära 
 Få övergångsmöjligheter 
 Otrygga övergångsställen 
 Cyklister 
 Parkerade bilar skymmer 
Annat: __________________________________________________________ 

 
4. Hade du trivts bättre och känt dig mer trygg om det inte funnits parkering utmed 
den? 
  Nej 
  Ja 
 Om ja, varför?____________________________________________________ 
 
5. När du ska korsa gatan, väljer du då att göra det på ett utmålat övergångsställe? 
  Nej 
  Ja 
 Om ja, varför? ___________________________________________________ 
 Om nej, var korsar du då? __________________________________________ 
 
6. När du ska korsa gatan, händer det att du känner dig skymd av en parkerad bil? 
  Nej 
  Ja 
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