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SAMMANFATTNING
Denna studie ska öka förståelsen och kunskapen kring vilka utformningsbrister som är vanligt före-
kommande i tätortsmiljö, i vilket eller vilka skeden dessa uppstår och hur dessa påverkar framförallt 
äldre gåendes mobilitet. Studien utreder även vilka åtgärder som bör vidtas för att undvika att brister 
uppstår, samt hur man kan arbeta med fysiska åtgärder för att skapa en mer förlåtande trafikantmiljö.

Studien har genomförts i fem steg:

1. Litteraturstudie

2. Bristanalys

3. Fördjupande intervjuer (fokus på hur planeringsprocessen kan förbättras)

4. Workshop (fokus på fysiska åtgärder)

5. Åtgärdskatalog

 
Resultatet av studien visar på att ett antal olika faktorer i arbetsprocessen påverkar slutprodukten och att 
brister kopplat till dessa kan vara bidragande till att fel uppstår. 

Generellt kan det konstateras att:

• Det framförallt är i övergången från teori till praktik som utformningsbristerna uppstår och att bristerna 
oftast redan finns i bygghandlingen. 

• Utformningsbristerna huvudsakligen är generella, dvs oberoende av platstyp.

• Utformningsbristerna inte alltid synliggörs i olycksstatistiken.

• Det finns flera anledningar till att utformningsbrister uppstår.

• Förbättringspotentialen ligger i en kombination av bättre litteratur/underlag, bättre projektge-
nomföranden och att finna alternativa lösningar med nya och mer anpassade fysiska åtgärder.

 
Det fortsatta arbetet med att förbättra mobiliten för äldre gåendes mobilitet kan baseras på tre teman:

• Förbättra projektgenomförandet så att det som byggs är välgenomtänkt och håller rätt kvalitet.

• Utveckla fysiska åtgärder för att få en mer förlåtande detaljutformning, samt för att minska beho-
vet av drift och underhåll.

• Finna nya och bättre sätt för att implementera ny teknik i byggbranschen - exempelvis genom 
olika forum för att skapa kännedom om ny teknik och bidra till erfarenhetsutbyten med omvärl-
den, samt genomföra pilotprojekt för att praktiskt testa ut ny teknik.  
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1 INLEDNING
Slutrapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets skyltfond. Ståndpunkter, slut-
satser och arbetsmetoder i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nöd-
vändighet med Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder inom rapportens ämnes-
område.

1.1 BAKGRUND
När man diskuterar förebyggande åtgärder för att förhindra singelolyckor hos äldre fotgängare 
(>65 år) är oftast kontentan att drift och underhåll behöver förbättras. Av de tio prioriterade 
insatsområden som Trafikverket har antagit för att arbeta mot nollvisionen berör endast ett sing-
elolyckor för fotgängare, och det handlar om underhåll av gång- och cykelvägar. En sammanställ-
ning av olycksorsaker ur STRADA för åren 2008-2012 som Malmö Stad har gjort som underlag 
för deras trafiksäkerhetsstrategi visar också att hälften av alla singelolyckor för fotgängare kan 
härledas till bristande drift och underhåll.

Sammanställningen från Malmö stad visar samtidigt att brister i vägutformningen står för ca en 
femtedel av alla singelolyckor för fotgängare. Till skillnad från utökad drift och underhåll som 
kräver kontinuerliga resurser är en justering av utformningen en engångskostnad som dessutom 
kan implementeras redan i byggskedet vid nybyggnad. En ökad kunskap kring utformningsbrister 
är därmed ett viktigt komplement i arbetet med äldres mobilitet som samtidigt kan leda till kost-
nadseffektivare lösningar.

1.2 SYFTE
Syftet med projektet är att identifiera vanligt förekommande utformningsbrister i tätortsmiljö, 
utreda var i händelsekedjan teori-bygghandling-genomförande som bristerna kan härledas och 
komma med förslag på hur dessa, på ett så enkelt sätt som möjligt, kan åtgärdas. Målet är att 
presentera reella och innovativa åtgärdsidéer som det bör arbetas vidare med för att säkerställa 
tillgänglighet och mobilitet för äldre på bättre och fler sätt än idag.

Slutprodukten från studien är tvådelad: 

1. Bristanalys 

2. Åtgärdaidéer som är intressanta att studera vidare. Detta omfattar huvudsakligen förslag på 
hur processen från teori till färdig utformning kan förbättras, men även hur man kan arbeta med 
fysiska åtgärder för att skapa en mer förlåtande trafikantmiljö.
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2 METoD
Studien har genomförts i fem steg med vissa avgränsningar:

Steg 1: Litteraturstudie

I detta steg kartläggs vilken information som finns tillgänglig inom området i form av handböcker, 
föreskrifter och vägledningar samt vilka eventuella brister som föreligger i dessa. Det som stu-
deras är bland annat hur stort utrymme tillgänglighetsaspekten har i respektive dokument, hur 
användbar informationen är utifrån detaljeringsgraden och hur väl de olika dokumenten komplet-
terar varandra.

Steg 2: Bristanalys

I detta steg väljs ett par olika områden i Malmö ut för att studeras mer ingående gällande utform-
ningsbrister. Urvalet görs tillsammans med Malmö stad med fokus på att finna platser med stor 
koncentration av fotgängare och olyckor, där platserna även skiljer sig åt i både utformning och 
funktion. En gemensam kriterie är att platserna ska vara ombyggda under år 2000 eller senare.

Bristanalysen innebär att orsakssamband mellan utformning och olyckor identifieras genom kart-
läggning av likheter och skillnader i olyckstyperna och i den fysiska utformningen av platserna. 
Även omsättningen från bygghandling till genomförande studeras genom att skillnader mellan 
underlag och faktisk utformning identifieras. Bristanalysen genomförs i tre steg:

1. Studie av olycksstatistik       
olycksstatistik från STRADA för åren efter att platserna har byggt om inhämtas och analyse-
ras för respektive plats. olyckor som är kopplade till utformning väljs ut för att studeras vid 
ett platsbesök.

2. Platsstudie 
Vid platsbesöket studeras de identifierade olycksplatserna på respektive plats för att se om  
olyckorna är kopplad till någon synbar utformningsbrist. I tillägg görs en generell inventering 
av platsen utifrån en framtagen inventeringsmall för att identifiera potentiella olycksrisker. 
Inventeringsmallen tas fram genom att faktorer som är kopplade till utformning och tillgäng-
lighet listas. Platsbesöket består i iuvudsak av observationer och inga mätningar görs.

3. Studie av bygghandlingar  
Resultatet från platsbesöken jämförs med vad som står i bygghandlingarna för att identifiera 
eventuella skillnader mellan underlag och faktisk utformning. 

Steg 3: Fördjupande intervjuer

I detta steg genomförs intervjuer med ett urval av projektörer vid Tyréns och representanter för 
kommuner. Intervjuerna syftar till att samla in erfarenheter kring vilka faktorer som bidrar till att 
brister uppstår i bygghandlingarna och att de sedan även vidareförs till färdig utformning. I inter-
vjuerna diskuteras tidigare erfarenheter inom området samt att intervjupersonerna får resonera 
kring tänkbara förbättringsåtgärder.

Intervjuerna genomförs genom att kommuner kontaktas för telefonintervju, samt att samtal förs 
med projektörer vid relevanta avdelningar inom Tyréns. Kontaktinformation till kommunerna 
inhämtas från interna källor och från kommunernas egna hemsidor. Intervjuerna består av öppna 
frågor för att uppmuntra till utvecklande svar. För att alla intervjuer ska genomföras så snarlikt 
och effektivt som möjligt tas en frågemanual fram.
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Steg 4: Workshop

I detta steg genomförs en workshop med Anna Carlsson, forskare vid Chalmers universitet, vars 
forskning inriktar sig på att öka säkerheten i trafikmiljön, med speciellt fokus på kvinnor, äldre 
och personer med funktionsvariationer. Syftet med workshopen är att diskutera hur man genom 
fysiska åtgärder som materialval och detaljutformning kan reducera olycksrisken och skadegra-
den hos äldre fotgängare (>65år). Precis som i steg 3 tas det utgångspunkt i informationen från 
bristanalysen men med skillnaden att fokuset läggs på de fysiska åtgärderna istället för på arbets-
processen. 

Steg 5: Åtgärdskatalog

Som ett sista steg i studien tas konkreta åtgärdsidéer fram med utgångspunkt i informationen 
som har framkommit i steg 3 och 4.
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3 LITTERATURSTUDIE
Litteraturstudien behandlar hur man utformar allmänna platser sett till tillgänglighet för personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Den innefattar vilka lagar och förordningar det 
finns att förhålla sig till samt hur handböcker och föreskrifter behandlar detta.

3.1 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING ALM 2
BFS 2011:5 ALM 2 - Tillgänglighet på allmänna platser, är Boverkets författningssamling som 
berör tillgänglighet på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader.  
ALM 2 ska följas när en allmän plats eller ett område för andra anläggningar än byggnader nyan-
läggs. 

ALM 2 är ett textdokument bestående av 16 kapitel, där varje kapitel är uppbyggt av föreskrifter 
och allmänna råd som beskriver hur allmänna plaster ska utformas för att alla ska kunna ta sig 
fram ohindrat. Föreskrifterna består av specifika krav som måste uppfyllas. De allmänna råden 
innehåller generella rekommendationer om tillämpningen av föreskrifterna och anger hur någon 
kan eller bör handla för att uppfylla föreskrifterna. De allmänna råden kan även innehålla vissa 
förklarande eller redaktionella upplysningar. 

ALM 2 omfattar bland annat gångytor, ramper och trappor, kontraster och markeringar, varnings-
markeringar och belysning. 

3.2 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING HIN 3
BFS 2013:9 HIN 3 - Enkelt avhjälpa hinder, är Boverkets författningssamling om enkelt 
avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser.  
HIN 3 gäller för befintliga platser och omfattar avhjälpande av hinder som finns sedan tidigare.

HIN 3 är precis som ALM 2 ett textdokument bestånde av 18 kapitel, där varje kapitel är upp-
byggt av föreskrifter och allmänna råd. Dokumentet omfattar både fysiska hinder såsom mindre 
nivåskillnader, ojämn markbeläggning, svårforcerade ränndalar och trottoarkanter, samt övriga 
hinder i form av bristande kontrast- och varningsmarkering, bristande utformning av orienterande 
skyltning och bristande eller bländade belysning.

3.3 BOVERKETS BYGGREGLER
I Boverkets byggregler, BBR-BFS 2011:6, kan man läsa om vilka regler som gäller vid nybyggna-
tion på kvartersmark för att tomter avsedda för bebyggelse ska vara tillgängliga och användbara. 
Föreskrifterna i BBR gäller vid uppförandet av nya byggander,  för tillbyggda delar när en byggnad 
byggs till, vid mark- och rivningsarbeten samt för obebyggda tomter som ska förses med en eller 
flera byggnader. 

3.4 PLAN- OCH BYGGLAGEN
Plan- och bygglagen (PBL) är en lag i Sverige som reglerar planläggning av mark, vatten och byg-
gande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 
stadsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god långsiktigt hållbar 
livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.

I Plan- och bygglagen finns krav både på nybyggnad och ändring av allmänna platser avseende 
tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. I Plan- och bygglagen 
finns även krav på att enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet på befintliga 
platser ska åtgärdas.  
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3.5 VÄGARS OCH GATORS UTFORMNING VGU 2015
VGU, Vägar och Gators Utformning, är ett dokument som är frivilligt och rådande för kommuner, 
men obligatoriskt vid nybyggnation och större ombyggnationer som berör Trafikverket. 

VGU innefattar flera deldokument, vilka är:

• Krav

• Råd

• Stödjande kunskap

• Utformningsprocess 

• Vägmärken del 1&2

I VGU finns inga egna regler/råd avseende utformning av tillgänglighet utan dokumentet hänvisar 
uteslutande till Boverkets författningssamlingar HIN och ALM.

3.6 TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM FÖR MALMÖ
Malmö stad arbetar precis som andra kommuner i Sverige med tillgänglighet på allmänna platser 
och har som en del i sitt arbetet tagit fram ett tillgänglighetsprogram för Malmö. Tillgänglighets-
programet ska i kombination med Gatukontorets tekniska handbok alltid användas vid ny- och 
ombyggnation av allmänna platser i Malmö. 

Tillgänglighetsprogrammet utgör tillsammans med Gatukontorets Teknisk handbok och typrit-
ningar grunden för att utforma och bygga en offentlig miljö som är tillgänglig, trygg och använd-
bar för alla. Tillgänglighetsprogrammet bygger på Boverkets föreskrifter och allmänna råd och 
fungerar som ett samlat dokument för alla tillgänglighetsfrågor som rör ombyggnad av och 
nybyggnad på allmän platsmark. I dokumentet anges de krav som ställs på olika typer av platser 
och ytor jämte beskrivande texter, referensbilder och utdrag ur lagstiftningen. 

Tillgänglighetsprogrammet innehåller ett kapitel ”Utformning och riktlinjer för nybyggnad och 
ombyggnad”. I detta kapitel beskrivs de tekniska krav som ställs vid ny- och ombyggnation av sta-
dens allmänna platser och till varje avsnitt kopplas även utdrag ur den aktuella lagstiftningen. De 
paragrafer som det hänvisas till återfinns i Boverkets författningssamling ALM.

De områden som tas upp i tillgänglighetsprogrammet är badplats, belysning, busshållplatser, 
cykelbanor, gångpassager, gångytor, informationsskyltar, ledstråk, lekplatser, parkeringsplatser 
för rörelsehindrade med särskilt tillstånd samt angöring, sittplatser, toaletter, trappor och ramper 
samt växtlighet. Alla områden utom växlighet tas även upp i ALM. 

3.7 BYGG IKAPP
Sedan många år används Boken Bygg ikapp som referensverk inom tillgänglighetsområdet och 
är användbar för arkitekter, projektörer, planerare och entreprenörer. Boken är avsedd att kunna 
användas som uppslagsbok vid planering och projektering av byggnader och utemiljö samt vid 
undervisning. 

I boken redogörs för gällande bestämmelser samt för ytterligare krav som i möjligaste mån bör 
beaktas. Boken ger även exempel på lösningar samt ger en del motiveringar och förklaringar som 
syftar till att ge ökad kunskap om bakgrunden till kraven. Hur individuell anpassning kan under-
lättas berörs, men individuella anpassningsåtgärder behandlas däremot inte. 

Boken sätter teorin i ett samanhang genom att illustrativt visa utrymmesbehovet vid olika situa-
tioner. De i boken angivna minimimåtten utgår från de krav som ställs i Boverkets föreskrifter 
och allmänna råd. Måtten är dock endast vägledande och ibland otillräckliga. Detta beror på att 
människors behov varierar beroende på funktionsförmåga, vilka hjälpmedel som används, reha-
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bilitering, behovet av och tillgången till personlig hjälp osv. Det är alltså inte tillräckligt att enbart 
uppfylla minimikraven om man vill uppnå en miljö som fungerar bra för personer med alla olika 
typer och grader av funktionsförmåga.

3.8 PLANERING OCH UTFORMNING FÖR FOTGÄNGARE 
MED FOKUS PÅ PERSONER MED SYNNEDSÄTTNING - 
TRAFIKVERKET

Genom denna skrift vill Trafikverket bidra till att öka tillgängligheten och användbarheten till 
transportsystemets olika delar. Alla ska, oavsett förmågor, kunna ta sig fram i utemiljön. Genom 
referensbilder visas möjliga lösningar och metoder för att uppfylla föreskrifterna. Dokumentet 
kan användas som underlag för kommande styrande Trafikverksdokument. 

I handboken finns inga egna regler/råd avseende utformning av tillgänglighet utan dokumentet 
hänvisar uteslutande till Boverkets författningssamlingar ALM 2 och HIN 3.

3.9 SAMMANFATTNING AV LITTERATURSTUDIEN
De lagar och förordningar som finns inom tillgänglighet och som behandlar hur allmänna platser 
ska utformas så att alla ska kunna ta sig fram ohindrat är relativt heltäckande. De beskriver både 
vilka lagar som gäller när en plats ska nyanläggas eller vid ombyggnation, samt anger allmänna 
rekommendationer om hur någon kan eller bör handla för att uppfylla föreskrifterna. 

Handböckerna som finns inom området hänvisar huvudsakligen till Boverkets författningssam-
lingar ALM 2 och HIN 3, men har ibland även mer specifika förslag till hur platser ska utformas där 
det beskrivs mer utförligt. Många kommuner har även egna tillgänglighetshandböcker som inne-
håller typritningar där krav och riktlinjer för detaljutformning, mått lutningar, material m.m. finns.

En jämförelse mellan upplagorna ALM 1 (2004:15) och ALM 2 (2011:5) visar att de är väldigt 
snarlika. Endast små justeringar är gjorda i den nya upplagan av ALM 2. En jämförelse mellan upp-
lagorna av VGU visar att VGU 2004 beskriver mer allmänt om tillgänglighet på varje område och 
hänvisar inte heller till ALM eller HIN. I VGU 2015 står det tvärt om inget allmänt om tillgänglighet 
utan där hänvisas det uteslutande till ALM 2 och HIN 3 när tillgänglighetsbegreppet tas upp.

Litteraturen visar inga typexempel för kompletta utformningar, som exempelvis miljön kring ett 
övergångsställe, med specifika mått för bredder, placeringen av objekt, etc. Detta borde kunna 
inkluderas i litteraturen istället för att det som idag är kommunerna själva som tar fram detta i 
samband med de tekniska handböckerna. I nuläget finns ett visst tolkningsutrymme och variation 
i litteraturen som gör att lösningarnas kvalitet kan variera. 
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4 BRISTANALyS

4.1 STUDIE AV OLYCKSSTATISTIK
Malmö stad har gjort en sammanställning av olycksorsaker ur STRADA för åren 2008-2012  som 
underlag för deras trafiksäkerhetsstrategi. Sammanställningen visar att 87 % av alla skadade fot-
gängare beror på singelolyckor, varav den vanligaste olycksplatsen är gångbana/trottoar. Ca en 
femtedel av olyckorna är kopplade till vägutformningen, så som ojämn beläggning (kullersten), 
trappor, fasta föremål (betongsuggor, bommar, lyktstolpar, träd) och trottoar/kantsten. Den van-
ligaste utformningsorsaken är att fotgängaren har snubblat på en trottoarkant/kantsten, vilket 
står för mer än hälften av olyckorna som är kopplade till utformning.

Sammanställningen visar även att gruppen äldre, dvs de som är över 65 år, är överrepresenterade 
bland fotgängare som skadas i singelolyckor oavsett skadegrad. De skadas både oftare och mer 
allvarligt i trafikolyckor än andra åldersgrupper. Att de drabbas oftare beror bland annat på att 
äldre ofta har sämre rörlighet och nedsatt syn vilket gör att de påverkas mycket mer av ojämna 
gångytor som exempelvis uppstickande plattor och löst grus. Att konsekvenserna oftare blir värre 
för äldre beror på att de vanligtvis är fysiskt skörare än yngre.

I samband med sammanställningen konstaterades det att de platser i Malmö där flest äldre fot-
gängare skadas i singelolyckor är de centrala delarna, med viss koncentration till följande platser:

 • Linnégatan/Limhamns centrum 

 • Kring gågatan

 • omgivningen kring Regementsgatan/Mariedalsvägen (Ribersborg/Slottstaden/Hästhagen) 

 • Södervärn/Fisketorget-området.

 
Följande platser har valts ut för att studeras mer ingående i denna studien:

 • Regementsgatan, sträckan mellan Fridhemstorget och Slottsparken

 • Linnegatan, sträckan mellan systembolaget och Willys torg

 • Triangeln, norra uppgången

 
olycksstatistik från STRADA har inhämtats och analyserats för respektive plats. Urvalet är begrän-
sat till fotgängare som har skadats i singelolyckor under de senaste 10 åren. Resultatet från ana-
lysen är sammanställt i avsnitten nedan.

4.1.1 REGEMENTSGATAN
Regementsgatan är ombyggd år 2000. För åren efter ombyggnaden finns det totalt 95 singelo-
lyckor med fotgängare registrerade, varav 72 % (68 st) inkluderade en äldre fotgängare (>65 år). 

Av det totala antalet registrerade olyckorna på platsen har 29 % (28 st) en tydlig koppling till 
vägutformningen. Dessa olyckor visas på de två kartorna nedan. De vanligaste olycksorsakerna är 
att fotgängaren har snubblat på en trottoarkant eller pga ojämn kullerstensbeläggning. Ungefär 
30 % av olyckorna har inträffat i samband med att fotgängarna har passerat någon av de 10 över-
gångsställena längs den utvalda sträckan längs Regementsgatan.
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Översiktsbild från STRADA på urvalsområdets västra del på Regementsgatan.

Översiktsbild från STRADA på urvalsområdets östra del på Regementsgatan.

4.1.2 LINNÉGATAN
Linnégatan är ombyggd år 2002. Totalt 24 singelolyckor med fotgängare är registrerade på plat-
sen efter ombyggnaden, varav 79 % (19 st) inkluderade en äldre fotgängare (>65 år). 

Av det totala antalet registrerade olyckorna på platsen har 29 % (7 st) en tydlig koppling till vägut-
formningen. Dessa olyckor visas på kartan nedan. olyckorna har framförallt inträffat på grund av 
att fotgängarna har snubblat på upphöjda gatustenar, kantstenar och brunnar.

Översiktsbild från STRADA på urvalsområdet på Linnégatan.
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4.1.3 TRIANGELN, NoRRA UPPGÅNGEN
Platsen vid Triangelns norra uppgång är ombyggd år 2014. Totalt 14 singelolyckor är registerade 
på platsen efter ombyggnaden, där drygt hälften av olyckorna (6 st) inkluderade en äldre fot-
gängare (>65 år). 

Av det totala antalet registrerade olyckorna på platsen har 57 % (8 st) en tydlig koppling till vägut-
formningen. Dessa olyckor visas på kartan nedan. olyckorna har framförallt inträffat på grund av 
att fotgängarna har snubblat på upphöjda gatustenar, kantstenar och brunnar.

Översiktsbild från STRADA på urvalsområdet på Triangeln, norra uppgången.

4.2 PLATSSTUDIE
Vid ett besök på respektive plats studerades olycksplatserna i kapitel 4.1 för att se om olyckorna 
kunde kopplas till någon synbar utformningsbrist eller om de hade inträffat mer slumpartat. I 
samband med platsbesöken gjordes även en generell inventering av platserna för att identifiera 
potentiella olycksrisker.

Resultatet från platsbesöken är sammanställt i avsnitten nedan. Generellt för platserna är att 
många av de identifierade olyckorna inte kan kopplas till någon synbar utformningsbrist. San-
nolikt har dessa därför uppstått på grund av felanvändning av utformningen eller en lokal olägen-
het. Det är till exempel större risk att snubbla på en kantsten om vägbanan korsas utanför ett 
övergångsställe eller passage. I samband med platsbesöken identiferades dock en del generella 
utformningprinciper som kan skapa olägenheter och utgör potensiella olyckrisker. 

4.2.1 REGEMENTSGATAN
Följande problem har identifierats på gatusträckan:

 • Vattenansamling mellan olika funktionsytor. Vattenansamlingarna gör att gångbanans 
fulla bredd inte kan användas samt att våtlagda taktila stråk skapar olägenheter för 
synnedsatta.

 • Kullersten längs kantstenen skapar kant vid övergångsställe. 

 • Placering av brunnar mitt i gångstråk och på övergångsställe. 

 • Träd placerat mitt för övergångsställe. 
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T.h och t.v. Vattensamlingar mellan olika funktionsytor.

T.v. Vattensamling har blötlagt taktilt stråk vid en busshållplats. T.h Kullersten längs kantstenen 
skapar en kant vid övergångsstället.

T.v. Vattenansamling vid nollvisning, taktilt stråk i radie och träd placerat mittför övergångs-
stället. T.h.  Brunnar placerade på övergångsstället och kullersten längs kantstenen skapar en 
kant vid nollvisningen.

 • Sättningar vid plattor.

 • Övergångsställen i radie. Detta gäller endast längs vägens södra sida.
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4.2.2 LINNÉGATAN
Följande problem har identifierats på gatusträckan:

 • Gångstråket går över en yta med kullersten som saknar taktilt stråk.

 • Placering av brunn mitt i gångstråk och på övergångsställe.

 • Placering av skylt mitt i gångstråk.

 • Kullersten längs kantsten skapar kant vid övergångsställe.

 
Ingen vattenansamling observerades på platsen. Detta bedöms bero på att platsen ligger i lutning 
och därmed har en naturlig avrinning.

T.v. Gångstråket går över en yta med kullersten som saknar taktilt stråk. T.h Brunn placerad 
mitt i gångstråk och på övergångsställe.

T.v. Skylt placerad mitt i gångstråk. T.h Kullersten längs kantstenen skapar en kant vid över-
gångsstället.
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4.2.3 TRIANGELN, NoRRA UPPGÅNGEN
Följande problem har identifierats på platsen:

 • Dåligt uppmarkerade funktionsytor. Det är särskilt otydligt var passage med nollvisning och 
cykelpassage är, vilket försämrar passagernas användning.  

 • Placering av brunnar mitt i gångstråk och på passage. Detta är särskilt olämpligt mitt i ett 
taktilt stråk.

 • Placering av skylt mitt i taktilt stråk.

 • Vattenansamlingar i skarvarna mellan olika material. Detta är särskilt relevant när skarvarna 
är placerade mitt i gångstråk, exempelvis som på torget framför kyrkan. 

 • olika hållbarhet på beläggningen på bussgatan. Asfalten som används vid busshållplatsen 
är okej, medan asfalten söder om busshållplatsen har stora hål - detta trots att lika många 
bussar trafikerar hela sträckan. 

 • Taktilt stråk saknas på torget framför kyrkan.

 • Hög kantsten längs bussgatan, som dessutom varierar i höjd. Variationen i höjd beror på 
att brunnar är placerade längs kantstenen och att asfalten är utformade med fall in mot 
brunnarna. 

T.v. Dåligt uppmärkt passage med nollvisning och brunn placerad i taktilt stråk. T.h Skylt place-
rad i taktilt stråk.

T.v. Stora hål i asfalten på bussgatan i höjd med 7-Eleven. T.h Brunn vid kantsten skapar extra 
stor nivåskillnad.
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4.3 STUDIE AV BYGGHANDLINGAR
Bygghandlingar för Regementsgatan, Triangeln och Linnégatan har studerats efter platsbesöken. 
Resultatet visar att bygghandlingar kan se väldigt olika ut, både gällande läsbarhet och detalje-
ringsgrad. Platserna är dock byggda utifrån bygghandlingarna, med endast mindre justeringar. 
Nedan listas de brister som har identifierats i samband med studien av bygghandlingarna: 

Samordning

 • Redan i bygghandlingen finns lösningar som tyder på att samordningen och 
kommunikationen mellan olika kompetensområden är bristfällig. Detta visar sig bland annat 
i placeringen av träd, brunnar och övergångsställen.

 • Tillräcklig hänsyn har inte tagits vid drift och underhåll, framförallt gällande materialval. Det 
som projekteras är det som byggs, men det fungerar inte alltid i praktiken. 

Underlag

 • Bygghandlingarna är av varierande kvalitet och har ibland dålig läsbarhet på grund av 
linjetjocklekar och färgval. Generellt gäller att specifik information är svår att läsa ut då 
objekt ligger ovanpå varandra eller att objekt är alltför lika varandra.

 • Brunnar är inte höjdsatta.

 • Rena projekteringsmissar, exempelvis att taktilt stråk vid övergångställen placeras i radie 
närmst korsningen.

Genomförande

 • Antingen följs bygghandlingen utan att ifrågasättas (vid relativ tydlig bygghandling), eller så 
görs egna lösningar/avsteg som inte alltid är till det bästa (vid otydlig bygghandling).

Drift och underhåll

 • Nyasfaltering och andra justeringar kan påverka den ursprungliga utformningen. I de 
observerade tillfällena ser det inte ut som att det är taget hänsyn till den ursprungliga 
bygghandlingen vid efterföljande drift- och underhållsarbeten.

4.4 SAMMANFATTANDE BRISTANALYS
Studien av olycksstatistiken för ett antal utvalda platser i Malmö visar att många av olyckorna som 
är identifierade inte kan kopplas till någon synbar utformningsbrist utan sannolikt har uppstått på 
grund av felanvändning av utformningen eller en lokal olägenhet. 

olika platser har vanligtvis olika förutsättningar men resultatet av platsbesöken visar att bristerna 
huvudsakligen är generella. Bristerna kan dock förekomma i större eller mindre omfattning. Bris-
terna omfattar vanligtvis något av följande:

 • Brunnar (placering, funktion)

 • Materialval och ytskikt (skarvar, hållbarhet, funktion)

 • Användbarhet och läsbarhet (placering av föremål, uppmärkning av funktioner)

 
Brunnar

Vattenansamlingar på flertalet av platserna visar att vattenavrinningen är ett vanligt förekom-
mande problem. Brunnar placeras även mitt i gångstråk och taktila stråk.
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Materialval och ytskikt

Materialvalet påverkar hur utsatt utformningen är för eventuella driftproblem. Asfalt sätter sig till 
exempel inte på samma sätt som exempelvis plattor gör eftersom det är en mer homogen yta. 
Brunnar, skyltar, belysningsstolpar och andra objekt som tränger igenom ytmaterialet utgör också 
lokala svagheter. Varje skarv eller hål i materialet utgör en försvagning i ytan som gör den extra 
utsatt för vatten och belastning.

Användbarhet och läsbarhet

Detaljutformningen finns, men lösningarna är inte alltid genomtänkta sett ur ett användarper-
spektiv. Detta gäller huvudsakligen placeringen av tex brunnar, skyltar och taktilt stråk vid över-
gångställen som skapar fysiska olägenheter, men även läsbarheten genom hur väl olika funktio-
ner är uppmarkerade är betydelsefullt. 

Vissa av de identifierade bristerna har utvecklats till driftproblem över tid men grundar sig huvud-
sakligen i utformningen som helhet och hade sannolikt kunnat undvikas genom en bättre anpas-
sad och mer hållbar utformning.

Studien av bygghandlingarna visar att många av bristerna redan finns i underlaget och att de 
sedan vidareförs till färdig utformning. Drift- och underhållsåtgärder av den färdiga anläggningen 
kan också påverka den ursprungliga utformningen.
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5 FÖRDJUPANDE INTERVJUER
I detta kapitel dokumenteras vilka faktorer i arbetsprocessen som har påverkan på slutprodukten 
och därmed kan vara bidragande till att brister uppstår i bygghandlingarna och att de sedan även 
vidareförs till färdig utformning. Informationen är inhämtad genom intervjuer på 1-1,5 timme 
med ett urval av projektörer vid Tyréns och representanter för kommuner. I intervjuerna diskute-
rades tidigare erfarenheter inom området, samt att intervjupersonerna fick resonera kring tänk-
bara förbättringsåtgärder. 

Hos Tyréns intervjuades representanter vid följande avdelningar:

 • Gata/väg

 • Vatten

 • Stadsutveckling

Avdelningarna är valda utifrån att de har centrala roller i gatuutformningsprojekt och att bristerna 
som är identifierade i bristanalysen är relaterade till dessa kompetenser.

De tre kommunerna som deltog i intervjun visas i tabellen nedan. Urvalet av kommuner är valt så 
att det täcker in ett stort spann av befolkningsmängd med en större kommun, en mellanstor kom-
mun och en liten.

Kommunerna som deltog i intervjun sorterade efter folkmängd.

Intervjufrågorna täcker in följande områden:

1. Samordning inom/mellan projekt

2. Underlag (bygghandlingen som ett fysiskt dokument)

3. Genomförande

4. Uppföljning

5. Drift och underhåll 

Resultatet från intervjuerna är sammanställt i avsnitten nedan. 

5.1 DIALOG MED TYRÉNS

5.1.1 SAMoRDNING INoM/MELLAN PRoJEKT
Efter detaljplanen är många förutsättningar låsta. Det är därför viktigt att rätt kompetenser kom-
mer in tidigt i processen för att undvika nödlösningar i ett senare skede. Detta gäller framfö-
rallt frågor kopplat till avrinning och hantering av vatten. Detta är något som har blivit bättre de 
senaste åren.

Arbetet bedrivs oftast som parallell projektering. Gata/väg leder vanligtvis projekten, men sam-
arbetet med övriga kompetenser är dynamiskt och ingen har uttalat sista ordet utan lösningarna 
diskuteras gemensamt och saker löses efterhand. Det är generellt sett stor respekt mellan olika 
kompetenser. Upplägget bygger dock på att alla kan vara engagerade samtidigt i projektet. Kom-
munikationen är i det tillfället viktig och ett kontinuerligt utbyte av information under projektets 
gång är att föredra. Bäst produkt fås om projektdeltagarna sitter samlade, då personlig kontakt 
underlättar samarbetet samt att projektet vanligtvis får högre prioritering.

KOMMUN FOLKMÄNGD ÅR 2017

1. Malmö stad 333 633

2. Halmstads kommun 99 752

3. Sjöbo kommun 19 071
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Samarbetet är mer uppstyrt nu än innan med regelbundna möten med beställaren, kompletterat 
med interna avstämningsmöten som avtäcker behov av mer specifika teknikmöten. Fördelen med 
att samla kompetenserna i gemensamma möten är att deltagarna får inblick i varandras områden 
och kan bidra till varandras lösningar. Detta ökar kvaliteten på slutprodukten, ger bättre förstå-
else för de andras tid och ökar kompetensen inom gruppen.

I första hand ska produkten vara användbar (teknisk funktion) och kostnadseffektiv. om vissa 
specifika saker ska framhävas så prioriteras gestaltning. Gestaltning och funktion brukar dock 
vanligtvis vara i harmoni och det är sällan saker behöver väljas bort. Undantaget är tillgänglig-
hetskraven som inte kan kompromissa bort och som kan påverka gestaltningen. Beställaren har 
sista ordet om slutprodukten och vissa funktionskrav måste uppfyllas, men lösningen tas i övrigt 
huvudsakligen fram i dialog och slutprodukten är gemensam. 

För att skapa kontinuitet i projekten är det en fördel att ha samma personer i samma typ av pro-
jekt. För att säkerställa kompetensutveckling och erfarenhetsöverföring är det dock samtidigt vik-
tigt att även nya personer ingår i projektorganisationen.

I projekten eftersträvas en gemensam plattform. Genom att mötesupplägget är inplanerat redan 
från start skapas en gemensam bild av projektets upplägg och förväntningarna på projektdel-
tagarna. Hjälpmedel som exempelvis oneNote kan med fördel användas för att samla all viktig 
projektinformation på en och samma plats, tillgänglig för alla, samt att det kan användas som ett 
internt kvalitetssäkringssystem. Ett strukturerat arbetssätt innebär att det blir lättare för projekt-
deltagarna att flagga när saker inte fungerar som det är tänkt, tar längre tid, etc. Det ger även ett 
enat team mot kommunen och bäddar för en god stämning i projekten.

I projekteringsfasen kommer ändringar ofta i slutet av projekteringen, men ändringar kan även 
uppstå i byggskedet. Ändringar i sena skeden involverar vanligtvis många i projektet vilket ofta 
leder till ökad tidsåtgång och ökade kostnader. Vanligtvis har konsulten inte resurserna för att 
hantera en sådan ändring även om kommunen ger mer tid. För att undvika ändringar är det viktigt 
att lyfta alla frågeställningar som kan förutses så tidigt som möjligt i projektet. Ändringarna kan 
dock sällan förutses och kommer vanligtvis från beställaren, i detta tillfälle kommunen.

Några vanliga anledningar till att ändringar uppstår är:

 • Att projekt sväller då saker tillkommer efterhand som saker utreds. Mer utredning behöver 
oftast göras än vad det är förutsatt.

 • otydliga förfrågningsunderlag som lämnar tolkningsutrymme hos konsulten. Kommunen 
har inte tänkt färdigt vid beställning eller har inte tillräcklig information vid tidpunkten.

 • Tyckande och egna lösningar inom projektorganisationen (konsult och beställare). olika 
städer har också sin egna standard och de hänger inte alltid ihop med VGU.

 • Tekniska fel i handlingarna, vanligtvis pga stress. 

 • okunskap i projekteringen. Alla projektörerna har inte koll på vad som praktiskt går att 
bygga.

5.1.2 UNDERLAG
Kommunerna tar sällan fram bygghandlingarna själva utan det läggs vanligtvis ut på konsulter. 
Kommunerna brukar dock bistå med viss kompetens som exempelvis landskapsarkitekter, VA och 
belysning och ritar vissa delar själva.

Bygghandling 90 är styrande för hur bygghandlingen ska se ut, men den ger samtidigt visst tolk-
ningsutrymme. Beställaren ställer sällan några krav på att denna ska användas utan det är under-
förstått att den ska användas. 

Utseendet på bygghandlingen anpassas utifrån projektet och dess detaljeringsnivå. Det blir lätt 
rörigt när mycket information ska in på en ritning, därför är det ibland en fördel att dela upp infor-
mationen på flera ritningar. Detta gäller särskilt i de projekt som innehåller många detaljer. Gene-
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rellt sätt gäller att så lite som möjligt är specificerat på ritningen, utan att informationen istället 
samlas i den tekniska beskrivningen/mängdförteckningen.

Det finns rutiner för granskningsprocessen men oftast är det väldigt lite tid kvar i projekten för 
granskningarna. Det är vanligare att lösningarna stäms av kontinuerligt under projektets gång 
än att det genomförs samgranskningsmöten. Behovet av samgranskningsmöten är större vid 
komplexa projekt med flera kompetenser inblandade och komplexa frågeställningar. Slutgransk-
ningen sker genom att en oberoende granskare granskar alla handlingar översiktligt, som ett 
komplement till teknikgranskningarna. Den oberoende granskaren brukar vanligtvis inte delta i 
projekten men ska ha kunskap om alla kompetensområdena.

5.1.3 GENoMFÖRANDE
Till skillnad från Trafikverket handlar kommunerna inte upp byggplatsuppföljningen utan genom-
för denna själva. Konsulten är därför vanligtvis inte involverade i byggskedet mer än om vissa 
specifika uppgifter saknas eller behöver rådfrågas om. Dialogen med entreprenören sker då via 
kommunen. 

Utbytet av bygghandlingar mellan projektören och entreprenören sker via kommunen, vanligtvis 
per mail men ibland via en projektportal. Projektportaler används alltmer då filerna blir större, 
samtidigt som det är tidsbesparande då mängden mailkonversationer minskas. Samordningsan-
svaret för utbytet av bygghandlingar ligger hos kommunen.

Det byggs oftast efter rätt handling. Det är dock vanligt att kompromisser måste göras på plats, 
både på grund av saker som skulle kunna förebyggas och på grund av saker som är svåra att för-
utse. Vanliga orsaker är missar i projekteringen och att platsförutsättningarna har ändrats innan 
bygget har påbörjats. Generellt sätt är det en bra nivå på detaljeringsgrad i projekteringen. Vissa 
saker är enklare att ta på plats än att pengarna läggs på att detaljprojektera.

5.1.4 UPPFÖLJNING
Slutbesiktning görs vanligtvis och dokumenteras i protokoll, efterföljt av en garantisbesiktning 
efter 2 års tid. Konsulten deltar inte i slutbesiktningen utan denna sköts av kommunen. 

Slutresultatet följs sällan upp i syfte att se om produkten fungerar och används som det är tänkt. 
En uppföljning tillsammans med kommunen är särskilt aktuellt i samband med de större pro-
jekten, men svårigheten är att projekten ofta pågår under lång tid. Det innebär att projektor-
ganisationen sällan är samma under hela projektets gång samt att projektdeltagarna, både hos 
konsulten och kommunen, ofta har bytt arbetsplats när det är aktuellt för uppföljning. Det ligger 
huvudsakligen i konsultens intresse att behålla kontakten med kommunen och att följa upp hur 
projekten utvecklas och används över tid. Platsbesök kan ibland genomföras internt i samband 
med avdelningsträffar, kvartalsträffar, etc.

En gemensam erfarenhetsöverföring i projekten är vanligtvis svårt att få till på grund av det kon-
tinuerliga utbytet av resurser. Kontinuerlig erfarenhetsöverföring genomförs dock delvis under 
projektets gång, men detta görs i dialog och dokumenteras inte. om detta görs eller inte beror 
mycket på hur relationen mellan konsult och kommun är och personligheterna hos projektdelta-
garna.

5.1.5 DRIFT oCH UNDERHÅLL
På vilket sätt och i hur stor omfattning driften involveras i projekten är olika från kommun till 
kommun. Det ligger huvudsakligen i kommunens intresse att involvera driften då de ska drifta 
den färdiga anläggningen, men det råder samtidigt delat ansvar mellan konsult och kommun att 
uppmärksamma driftfrågor. Dialog om driften förs vanligtvis under projektets gång, men driftper-
sonalen bör involveras mer än vad som görs i nuläget. Kommunen har ibland även en material-
policy som driften har varit med och tagit fram. Denna är dock inte alltid fullständig utan saknar 
ibland relevant information som krav om mått, etc. 
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Lösningen är ofta en kostnadsfråga och med undantag av större satsningar är det vanligt att 
många mindre kostnader väljs framför en större investeringskostnad. Detta beror vanligtvis på 
kommunens budget och att kommunen behöver satsa mer pengar på vissa saker än andra. Det är 
dock viktigt att budgeten och ambitionsnivån i projekten harmoniserar och att det är möjligt att 
diskutera prioriteringar under arbetets gång. En öppen dialog mellan konsult och kommun är i 
det tillfället att föredra för att finna de lösningar som passar bäst för det specifika projektet.

Anläggskostnaden är vanligtvis styrande i projekten, medan det mer sällan tas hänsyn till drift-
kostnaden. Huvudsakligen används traditionella lösningar som man vet är ekonomisk försvarbara, 
men vissa frågor bör ändå diskuteras under arbetets gång. Anläggskostnader och driftskostnader 
bör framförallt ställas mot varandra när man väljer mellan olika lösningsalternativ.

5.2 DIALOG MED KOMMUNER

5.2.1 SAMoRDNING INoM/MELLAN PRoJEKT
I den stora kommunen delas ombyggnaderna in i två kategorier. Antingen kategoriseras ombygg-
naden som ”ombyggnadsprojekt” som följer en strikt projekteringsprocess eller som ”mindre 
ombyggnader” som genomförs som väldigt enkla bygghandlingar, exempelvis en handritad skiss 
på ett kartutsnitt. Generellt gäller att ombyggnaderna i kommunen ska förankras med nyckelkom-
petenser så som drift och underhåll och park/landskapskompetens.  Skillnaden mellan genomför-
andet av ett ”ombyggnadsprojekt” och en ”mindre ombyggnad” beskrivs nedan:

• ”ombyggnadsprojekten” genomförs med projekteringsmöten där det finns möjlighet till kon-
tinuerlig dialog. Granskning sker på avdelnings- och kompetensområdesnivå. Det finns en 
handbok som beskriver hur arbetsprocessen med en bygghandling ska gå till inom förvalt-
ningen, men denna är bara på en övergripande nivå.

• I de ”mindre ombyggnaderna” är det den som ansvarar för ombyggnaden som förankrar bygg-
handlingen hos drift och underhåll. Förankring hos andra kompetensområden görs utifrån 
behov och utifrån projektledarens bedömning. Standardlösningar utreds inte lika detaljerat 
som vid ombyggnadsprojekten och risken är därför att de ibland förenklas för mycket.

Denna indelning av ombyggnadsprojekten är inte lika utpräglad i den mellanstora och den mindre 
kommunen. En annan väsentlig skillnad är att det i den stora kommunen finns en egen projekte-
ringsgrupp som tar fram bygghandlingar för ombyggnader, medan det i mellankommunen endast 
finns några enstaka projektörer och landskapsprojektörer som hanterar bygghandlingar inom de 
aktuella kompetenserna. I den minsta kommunen saknas projektörer helt. Denna organisatoriska 
skillnad medför att merparten av bygghandlingarna i den mellanstora och lilla kommunen läggs 
ut på konsulter, medan endast ca 80-90 % av de större ombyggnadsprojekten och ca 50 % av de 
mindre projekten läggs ut på konsulter i den stora kommunen.

Fördelen med att ta fram bygghandlingar internt är att det medför intern utveckling. Kunskapen 
om det praktiska med efterföljande driftskostnader är vanligtvis också större hos kommunen än 
hos en konsult. Detta beror på att det är kommunen som underhåller den färdiga anläggningen 
medan konsulten sällan får återkoppling på det utförda arbetet. En annan nackdel med att ta 
in konsulter är också att det kräver mer av kommunen i form av granskning och uppföljning, 
samt att dialogen måste vara mer uppstyrd. Erfarenhetsöverföringen är vanligtvis också sämre vid 
användning av konsulter. De nämnda aspekterna är dock samtidigt beroende av kommunens stor-
lek. I den lilla kommunen där både kommunikationsvägen och beslutsgången är kortare blir även 
samarbetet med konsulten mindre komplex. 

Huruvida fokuset är på gestaltning eller funktion beror i den stora kommunen vanligtvis på vilken 
typ av projekt det är och vilken kompetens som är ”ägare” av projektet. Exempelvis kan det skilja 
beroende på om det är ett typiskt trafikprojekt, driftprojekt eller landskapsprojekt. Vid kompro-
misser är teknisk handbok styrande, men den ger inte alltid ett entydigt svar och då ligger ansva-
ret hos kompetensområdena som behöver komma överens. I den mellanstora kommunen styrs 
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fokuset huvudsakligen av vilka kompetenser som kommunens egna projektörer besitter. I den 
lilla kommunen är det framförallt de tekniska aspekterna som prioriteras. En nackdel med att låta 
gestaltning få styra framför funktion är att det inte alltid fungerar i praktiken vilket kan leda till 
dyra driftskostnader.

oberoende av kommunstorlek så uppstår ändringar i alla skeden och beror på olika saker som 
exempelvis oförutsedda händelser, ändrade förutsättningar eller politisk styrning. Vanligtvis 
minskar dock mängden ändringar efterhand som projektet fortlöper. I de större ombyggnadspro-
jekten hanteras alla ändringar i projekteringsmötena och dokumenteras i protokoll, medan änd-
ringarna i de mindre projekten huvudsakligen hanteras mer i stunden. I den lilla kommunen där 
även organisationen är mindre är lösningen vanligtvis tillräckligt genomtänkt vid projekteringen 
så att ändringarna inte blir så omfattande.

I den stora kommunen görs erfarenhetsöverföringen på kompetensområdesnivå och är då bero-
ende av hur kompetensområdets personal tillämpar det. Inom vissa områden, exempelvis trafik, 
används uppstyrda forum (möten med presentationer) där tidigare erfarenheter delas. Det finns 
även planmöten där problem i pågående projekt bollas. Viktiga förändringar som dyker upp i 
samband med erfarenhetsöverföringen förs in i teknisk handbok så att den kontinuerligt förbätt-
ras. I den mellanstora kommunen är man också relativt duktiga på erfarenhetsöverföring internt, 
men erfarenhetsöverföringen mot konsulten kan dock förbättras. I den lilla kommunen där orga-
nisationen är liten och kommunikationsvägen är kort sker den interna erfarenhetsöverföringen 
naturligt, samtidigt som ett nära samarbete med väletablerade konsulter ger ett kontinuerligt 
erfarenhetsutbyte.

5.2.2 UNDERLAG
I den stora kommunen finns det krav på de större ombyggnationsprojekten, både gällande hur 
bygghandlingarna ska se ut samt att granskningen är uppstyrt genom ett granskningsmöte med 
berörda kompetenser som dokumenteras med ett protokoll. För de mindre ombyggnaderna finns 
det däremot ingen rutin utan genomförandet och kvaliteten är mycket beroende av projektledaren 
eller den ansvarige handläggaren.

I den mellanstora kommunen där bygghandlingarna vanligtvis läggs ut på konsulter har kommu-
nen sällan några krav på bygghandlingen utan ansvaret läggs över helt på konsulten som får utgå 
ifrån sina egna befintliga mallar. Detta innebär att även om bygghandlingarna sällan skiljer sig åt 
till utseende kan kvaliteten variera mycket, framförallt när det gäller ritningar. Vid större projekt 
hinner inte kommunen granska alla handlingar utan måste lita helt på konsultens gransknings-
system.  

I den lilla kommunen där man utgår ifrån väletablerade samarbeten utgår kommunen helt ifrån 
det som är levererat sedan tidigare. Eventuella tilläggskrav som tillkommer på grund av projek-
tens varierande komplexitet kommuniceras muntligt. En teknisk handbok är överflödig i den min-
dre kommunen, men typexempel på specifika utformningar hade dock kunnat underlätta kom-
munikationen. 

Vid större justeringar av underlaget tas det alltid fram en reviderad bygghandling. Vid mindre 
revideringar stämplas förfrågningsunderlaget dock bara om till bygghandling för att spara tid och 
pengar. I den lilla kommunen där alla ändringar är av mindre art används endast omstämplings-
metoden.

5.2.3 GENoMFÖRANDE
Det byggs generellt sätt alltid efter rätt bygghandling. oberoende av kommunstorlek finns det 
alltid en entreprenadansvarig/byggledare (ombud) i de större ombyggnadsprojekten som säker-
ställer att det byggs efter rätt handling. Vid de mindre ombyggnaderna ligger ansvaret hos den 
enskilda projektledaren som har direktkontakt med entreprenören. 
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Utbytet av bygghandlingar mellan projektör och entreprenör anpassas efter komplexiteten i 
projektet, men det sker alltid via den entreprenadansvariga eller projektledaren. Vid de större 
ombyggnadsprojekten sker uppföljningen av entreprenören kontinuerligt via byggmöten. Vid de 
mindre ombyggnaderna görs uppföljningen först i efterhand i samband med besiktning. 

oavsett kommunstorlek så tvingas kompromisser ofta ske på plats, vanligtvis på grund av att 
grundkarta och inmätningar inte är tillräckligt detaljerade. De flesta av dessa brister hade kun-
nat förutses, men ofta är det enklare och mer kostnadseffektivt att justera på plats än att lägga 
mer resurser på projekteringen. Fler brister skulle dock kunna upptäckas i projekteringen genom 
större erfarenhet hos konsulten och bättre granskningsprocesser generellt.

5.2.4 UPPFÖLJNING
oavsett kommunstorlek görs vanligtvis en slutbesiktning av utformningen som dokumenteras 
med protokoll eller besiktningsmall. Detta kan dock brista när det gäller de mindre ombygg-
naderna då det saknas en bra och effektiv rutin för dessa. Generellt sett finns inte heller någon 
strukturerad uppföljning av om slutresultatet fungerar och används som det är tänkt, utan detta 
fås huvudsakligen via synpunkter som inkommer från trafikanter och allmänheten. Effektstudier 
i form av före-efter studier görs dock ibland för vissa utvalda platser. Avsaknad av uppföljning 
innebär att erfarenhetsöverföringen inom projekten ofta uteblir, särskilt i relationen med konsul-
ter, även om viss intern erfarenhetsöverföring sker naturligt.

5.2.5 DRIFT oCH UNDERHÅLL
I den stora kommunen är driften med under hela arbetsprocessen i de större ombyggnadsprojek-
ten, från förstudie till färdig anläggning, och är delaktig i alla beslut. Det görs även livscykelana-
lyser för att förutse driftkostnader. För de mindre projekten är arbetsgången inte lika strukture-
rad, vilket innebär en risk att driften glöms bort. 

Även i den mellanstora kommunen fokuserar man på att få med driften tidigt i arbetsprocessen. 
Då mycket av projekteringsarbetet läggs ut på konsulter är det dock viktigt att även konsulten 
uppmärksammar driftsfrågor så att ansvaret inte enbart ligger hos kommunen. I den lilla kom-
munen hålls driften informerad kontinuerligt genom tät kommunikation.

Valet mellan en större investeringskostnad kontra flera småkostnader för drift och underhåll som 
fördelas över tid beror på vilken funktion som efterfrågas. Temporära lösningar eller lösningar 
som inkluderar objekt som ändå kommer att behöva bytas ut inom en nära framtid behöver 
exempelvis inte samma hållbarhet som mer långsiktiga investeringar. Även budgeten är styrande 
och kan påverka utfallet, framförallt i den lilla kommunen. Generellt sätt är det lättare för kom-
munen att satsa på investeringar än drift. Detta beror på att kommunerna vanligtvis har bättre 
koll på investeringskostnaden än driften, framförallt i de tidiga skedena. 

5.3 SAMMANFATTNING AV INTERVJUERNA
Resultatet från intervjuerna med representanter från Tyréns och kommunerna visar på att ett 
antal olika faktorer i arbetsprocessen påverkar slutprodukten och att brister kopplat till dessa 
kan vara bidragande till att fel uppstår i bygghandlingarna. 

Ett strukturerat arbetssätt och kontinuitet i projektorganisationen skapar ett tryggt samarbete. 
Det är viktigt att skapa en gemensam plattform för informationsutbytet och projektet som hel-
het. Detta förutsätter att alla projektdeltagare, både hos kommunen och konsulten, har rätt kom-
petens för att kunna använda samma verktyg. I dagsläget finns det brister kopplat till detta, både 
internt mellan olika kompetenser och extern mellan konsult och kommun. 

Det är också identifierat brister gällande erfarenhetsutbytet inom projekten, framförallt mellan 
konsult och kommun. En gemensam erfarenhetsöverföring i projekten är vanligtvis svårt att få till 
på grund av det kontinuerliga utbytet av resurser då projekten ofta pågår över lång tid. Avsaknad 
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av uppföljning av slutprodukten är också en bidragande faktor till att erfarenhetsöverföringen 
inom projekten ofta uteblir. Kontinuerlig erfarenhetsöverföring genomförs delvis under projek-
tets gång, men sker då vanligtvis i dialog och dokumenteras inte. 

Det är viktigt att säkerställa att tidigare erfarenheter dokumenteras, exempelvis i teknisk hand-
bok och andra handledningsdokument, så att erfarenheterna inom branschen tas tillvara och 
vidareförs. Erfarenheterna är idag ofta personbundna vilket skapar problem när erfarna perso-
ner försvinner ur branschen.

När fasta rutiner saknas så blir kvaliteten personbunden. Framförallt efterfrågas bra rutiner för 
de mindre ombyggnaderna. olika kommuner har också sin egna standard och de hänger inte 
alltid ihop med VGU. Detta lämnar utrymme för egna tolkningar och lösningar inom projektor-
ganisationen, med risk för att kvaliteten blir varierande. 

Kommunerna lägger idag ut stor del av projekteringsarbetet på konsulter då de själva saknar 
tiden och/eller resurserna. I samband med detta lägger de också över en stor del av ansvaret 
på konsulten och förutsätter att de har rätt kompetens. Det är därmed viktigt att konsulterna 
kan säkerställa rätt kompetens och har bra och välfungerande granskningsrutiner. Kompeten-
sen hos konsulterna kan dock ibland upplevas som bristfällig, samtidigt som det sällan avsätts 
tillräckligt med tid i projekten för granskning. Det är vanligare att lösningarna stäms av konti-
nuerligt under projektets gång än att det genomförs samgranskningsmöten.

Kommunerna brukar vanligtvis bistå konsulterna med viss kompetens och ritar vissa delar av 
bygghandlingen själva. Detta gör dock koordineringen i projekten mer komplex och ställer 
högre krav på samarbetet mellan konsult och kommun. Framförallt saknar kommunerna den 
kontinuerliga kommunikationen mellan projekteringsmötena. 

För att undvika eller underlätta vid ändringar är det viktigt att alla frågeställningar som kan 
förutses lyfts tidigt i projektet. otydliga förfrågningsunderlag från kommunerna lämnar tolk-
ningsutrymmen hos konsulterna och är en vanligt bidragande faktor till att ändringar uppstår i 
projekten. Vanliga orsaker är att kommunen inte har tänkt färdigt vid beställning eller inte har 
tillräcklig information vid tidpunkten. 

Kompromisser tvingas ofta ske på plats vid byggnation och beror vanligtvis på grund av att 
projekteringsunderlaget inte är tillräckligt detaljerade. I de flesta fall är det dock enklare och 
mer kostnadseffektivt att justera detta på plats än att lägga mer resurser på projekteringen. 
Fler brister skulle dock kunna upptäckas i projekteringen genom större kunskap och erfaren-
het hos konsulten och bättre granskningsprocesser generellt. Projektörerna behöver exempel-
vis få bättre kunskap om vad som praktiskt går att bygga.

Överlag görs slutbesiktning, men det kan brista när det gäller de mindre ombyggnaderna där 
det vanligtvis inte heller skrivs något slutbesiktningsprotokoll. Anledningen är att det saknas 
en bra och effektiv rutin för dessa. Generellt sett finns inte heller någon strukturerad upp-
följning av om slutresultatet fungerar och används som det är tänkt, utan detta fås huvud-
sakligen via inkomna synpunkter från trafikanter och allmänheten. Avsaknad av rutiner för 
uppföljningen innebär att erfarenhetsöverföringen inom projekten också ofta uteblir, särskilt i 
relationen med konsulter, även om viss intern erfarenhetsöverföring sker naturligt.
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6 WoRKSHoP
Den 23 augusti 2018 genomfördes en workshop med Anna Carlsson, forskare vid Chalmers 
universitet, vars forskning inriktar sig på att öka säkerheten i trafikmiljön, med speciellt fokus 
på kvinnor, äldre och personer med funktionsvariationer. Under workshopen diskuterades bland 
annat vilka utmaningar som finns i dagens  fysiska utformningar sett till framförallt äldre gåen-
des mobilitet. Resonemanget från workshopen är sammanställt i detta kapitel, kompletterat med 
en förslagslista på fysiska åtgärder i kapitel 7.2.

Den största utmaningen vid att utforma säkra och välfungerande trafikmiljöer är att göra all-
mänheten medvetna om vad som påverkar mobiliteten. Detta gäller framförallt mobiliteten hos 
oskyddade trafikanter, där det råder stor kunskapsbrist i dagens samhälle. Likaså finns det bris-
ter sett till konsekvenstänkandet. Det finns exempelvis ingen standard för arbete på gång- och 
cykelbanor så som det finns för bilvägar, varken varken under själva arbetet eller vid återställan-
det efter arbetet.

Förutom en generell kunskapsbrist i samhället som påverkar hur vi planerar finns det även en del 
fysiska utmaningar som vi behöver hantera annorlunda. Dessa listas nedan.

Hårdgjorda ytor

Biologiskt sett är människan anpassad för att gå på mjuka material så som i skog, på gräs etc. 
Idag är underlagsmaterialet dock inte anpassat till människans fysiska förutsättningar utan till 
transportsektorn och dess framkomlighet, med en utveckling som har gått mot hållbara och 
hårda material på stora ytor. Det hårda underlaget innebär att fler allvarliga fallolyckor upp-
står hos framförallt oskyddade trafikanter än om gångytorna hade varit mjuka. För att motverka 
detta behöver underlagsmaterialet på framförallt gång- och cykelbanorna bli mer anpassat till de 
oskyddade trafikanternas behov.

Lutningar

I bristanalysen upptäcktes det att vattenavrinning är en stor brist på gång- och cykelbanor, då 
vattnet inte rinner undan som det ska. Det medför att det bildas vattenpölar som påverkar fram-
komligheten för de oskyddade trafikanterna och även leder till halkolyckor på vintern. En vanlig 
lösning på detta är att ha lutning på gång- och cykelbanorna som gör att vattnet lättare rinner 
undan. Denna lösning är dock inte optimal för personer med rullatorer, rullstolsburna och per-
mobilåkare som har nedsatta fysisk funktion och därmed lättare upplever obehag när de måste 
kompensera för lutningen. 

Kanter

Vid utformningen av gång- och cykelbanor avskiljs de ofta från fordonstrafiken genom en upp-
höjd kantsten. Kantstenen skapar framförallt problem för äldre med rullstol eller rullator då den 
skapar en barriär och är ett extra hinder att ta sig förbi. Kanstenen innebär även en extra snub-
belrisk för alla oskyddade trafikanter.

Drift och underhåll

I bristanalysen upptäcktes det att drift- och underhållsarbeten som nyasfaltering och andra juste-
ringar som görs utan hänsyn till den ursprungliga utformningen kan förändra ursprungsfunktio-
nen och skapa lokala olägenheter. Exempelvis kan kanter eller andra ojämnheter uppstå eller hål 
blir kvarglömda, vilket försvårar och skapar riskmoment för framförallt äldre och funktionsned-
satta. Det saknas i nuläget rutiner för underhållsarbetena som säkerställer att ytorna återställs 
till tänkta funktioner efter avslutade arbeten, med avseende på alla trafikantgrupper.

Vid snöröjning prioriteras vanligtvis gator och vägar där fordonstrafiken färdas framför gång- 
och cykelbanor. Detta är något som bör ses över då de oskyddade trafikanterna är mer utsatta 
och har svårare att ta sig fram vid dåligt underlag än fordonstrafiken. En svårighet är att gång- 
och cykelbanor generellt sett är svårare att drifta än gator då de har mer möblering. 
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Vintertid används sand för att minska halkrisken på gång- och cykelbanorna. Sand 
är dock inget som är prioriterat att tas bort när väl snön/isen smält bort, utan det 
har en tendens att bli liggandes en bit in på våren. Sand är något som ökar halkris-
ken när det inte ligger snö på marken och skapar därför ett problem på gång- och 
cykelbanorna på våren.
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7 ÅTGÄRDSKATALoG

7.1 ÅTGÄRDER KOPPLADE TILL PROCESSEN

7.1.1 BÄTTRE VERKTyG
Genomförandet är väldigt bra uppstyrt för de större ombyggnaderna men för de mindre ombygg-
naderna saknas en rutin för arbetet. En förenklad handledning för hur arbetet bör styras upp 
och vilka parametrar som inte får missas behöver göras tillgänglig. I handledningen bör även en 
checklista med vilka punkter som ska kontrolleras vid en besiktning finnas med. Även rutinen för 
själva besiktningsbiten för de mindre ombyggnaderna behöver förbättras. För att förenkla proces-
sen kan flera mindre ombyggnader besiktigas vid samma tillfälle. En dokumentation av erfarenhe-
terna kan ges till entreprenören och konsulten som erfarenhetsöverföring.

De tekniska preferenserna skiljer sig en del åt mellan kommunerna. Vissa kommuner har där-
för tagit fram tekniska handböcker i vilka det framgår vilka krav som gäller specifikt för den 
kommunen. För att undvika alltför mycket eget tyckande bör handböckerna dock ha en tydligare 
koppling till centrala dokument i samhället, exempelvis Vägar och gators utformning (VGU) och 
Boverkets författningssamlingar (HIN och ALM). De tekniska handböckerna bör också förbättras 
gällande den egna tydligheten, exempelvis genom att ha en prioriteringsordning i val av material 
och utformning som kan användas vid motstridigheter. Generellt sett bör den tekniska handbo-
ken vara ett större stöd i projekteringsarbetet - både vad gäller kulturen att använda teknisk hand-
bok i projekteringen och vid beslut men även att ha en rutin att rapportera avvikelser från teknisk 
handbok. 

Samordningsmodeller används vanligtvis endast i större och mer komplexa projekt, men det finns 
fördelar med att använda en förenklad variant även i mindre projekt. Några fördelar med en sam-
ordningsmodell är att den underlättar dialogen konsult-kommun-entreprenör, att all information 
finns samlad på ett ställe, att data kan hämtas ut direkt från modellen, att den kan användas 
som granskningsverktyg för att identifiera konflikter och att den underlättar dokumentationen. 
En samordningsmodell kan också göra att det fungerar bättre mellan de olika kompetenserna då 
användningen av samma programvara i projekteringsarbetet underlättar samarbetet.

De lagar och förordningar som finns inom tillgänglighet och utformning är relativt heltäckande, 
men saknar idag typexempel för kompletta utformningar. Det kan därför vara aktuellt att komplet-
tera den befintliga litteraturen med en exempelsamling som visar samlade trafikmiljöer, exempel-
vis vid ett övergångsställe, där olika funktionskrav sammanställs i en helhet. 

7.1.2 ÖKAD KoMPETENS
Erfarenhetsåterföring är något som det bör satsas mer på, både för att utveckla och förbättra 
framtida samarbeten men även för att öka kompetensen. Erfarenhetsåterföring mellan olika kom-
petenser är något som efterfrågas för att öka förståelsen mellan dem. Mellan kommun och kon-
sult behöver det också förbättras, då konsulten ofta glöms bort när entreprenören tar över arbetet 
i slutskedet. Det är viktigt att det avsätts tid för detta i samband med projektets genomförande då 
de inblandade fortfarande är närvarande. 

På grund av att projektgruppen vanligtvis förändras över tid är kontinuerlig kompetensutveckling 
och erfarenhersutveckling i samband med projektens genomförande att föredra framför en upp-
styrd erfarenhetsöverföring i slutet. Detta kan göras genom en blandad projektgrupp, där mer 
erfarna bistås av mindre erfarna, samt genom större fokus på gemensamma möten där de olika 
kompetenserna får bättre inblick i varandras områden och har större möjlighet till att bidra till 
varandras lösningar.  

Konsulterna behöver också bli mer inbladade i byggprocessen, framförallt för att få en ökad för-
ståelse för vad som faktiskt går att bygga men även för att underlätta informationsöverföringen 
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till entreprenören. Detta kan ske genom att konsulten deltar på byggmötena. Alternativt kan bris-
terna listas och informeras till konsulten i efterhand. Entreprenören bör också utbildas sett till 
detaljutformning av tillgänglighet för att öka kompetensen och förståelsen. 

För att både öka kompetensen internt hos konsulten och kommunen men också för att likrikta 
kompetenserna bör kontinuerlig utbildning bedrivas parallellt med projekten. Exempel på detta 
är att kompetensområdesvis bedriva interna grundutbildningar i branschspecifika dokument som 
exempelvis Vägar och gators utformning (VGU) och Bygghandling 90, samt att genomföra lunch-
seminarier och andra forum för att diskutera exempel och utbyta erfarenheter.

Ett bättre system behövs för att dokumentera tidigare erfarenheter, problem och lösningar för att 
därigenom bättre bevara och förvalta kompetensen som finns inom branschen. Det är ofta samma 
fel som görs men då erfarenheterna ofta är personbundna uppstår ofta problem i branschen när 
erfarna försvinner. Detta kan förebyggas genom att erfarenheterna kontinuerligt arbetas in i de 
tekniska handböckerna och rutinerna, så att dessa hela tiden utvecklas och förbättras.

För att underlätta informationsutbytet inom projekten behöver kommunen, konsulten och entre-
prenören ha tillräcklig kompetens för att kunna använda samma typ av programvaror. Teknik 
som skype, samordningsmodeller, projektportaler och 3D-modeller är utformade för att förenkla 
och förbättra projekten, men om inte alla projektdeltagare kan tillgodogöra sig informationen 
kan tekniken snarare riskera att ha negativ påverkan på projektet. Brister kopplade till detta före-
byggs enklast genom internutbildning. Det är även viktigt att det tidigt i projektet, i samband med 
exempelvis förfrågningsunderlaget eller uppstartsmötet, enas om vilka programvaror som ska 
användas i det specifika projektet. 

7.1.3 ÖKAD KVALITET
För att skapa mer enhetliga bygghandlingar som håller samma kvalitet oavsett konsult och som är 
lättförsteåliga för entreprenören bör det skapas en mer heltäckande standard i branschen för hur 
bygghandlingar (ritningar, mängdförteckning och teknisk beskrivning) ska se ut. Bygghandling 90 
som idag är styrande för hur bygghandlingen ska se ut omfattar endast ritningar och ger dess-
utom visst tolkningsutrymme.

De större ombyggnadsprojekten följer ofta en strikt arbetsprocess och granskningsrutin som 
säkerställer kvaliteten i projekten. För att säkerställa kvaliteten även hos de mindre ombyggna-
derna där arbetsgången inte är lika strukturerad bör det dock finnas en stående gransknings-
grupp hos kommunen. Granskningsgruppen som förslagsvis består av representanter från olika 
kompetensområden kan ansvara för att kontrollera att bygghandlingar för de mindre ombyggna-
derna håller tillfredsställande kvalitet.

Även konsulten måste bli bättre på att avsätta och kräva tid för granskning innan bygghandling-
arna skickas vidare till kommunen. De erfarna granskarna hos konsulten är ofta engagerade för 
sent i processen och bör engageras tidigare för att öka kvaliteten på projektet.

För att få en bättre slutprodukt och undvika att driftfrågor kommer först i slutet av projektet när 
handlingsutrymmet är begränsat behöver drift och underhåll bli ett mer kontinuerligt inslag i 
arbetsprocessen. Detta kan exempelvis göras genom att kommunens driftkrav finnas dokumen-
terade i en handbok och att drift finns med som en punkt på agendan för projekteringsmötena. 

Återkoppling till driften från andra kompetenser bör också bli bättre. Detta för att säkerställa att 
till exempel tillgänglighetsaspekten kommer med i underhållsåtgärderna så att utformningen inte 
mister de ursprungliga funktionerna vid framtida driftåtgärder.

Idag är det enbart specialister inblandade i processen från planering till byggnation även om det 
är brukarna som sedan ska använda den färdiga utformningen. Genom att få med brukarperspek-
tivet tidigt i projektet, exempelvis genom en workshop, kan värdefulla synpunkter samlas in som 
sedan kan ligga till grund för utformningen.

Det bör även läggas större fokus på livscykelanalyser och att satsa på mer hållbara lösningar från 
start även om det är dyrare. Exempelvis bör det tas med fler externa effekter i livscykelanalysen.
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7.1.4 EFFEKTIVARE ARBETSGÅNG
För att undvika eller underlätta framtida ändringar i projektet är det viktigt att förutsättningarna 
kartläggs redan innan projekteringen påbörjas. En viktig del i detta är att kommunerna levere-
rar förfrågningsunderlag som är tillräckligt detaljerade, alternativt att det genomförs ett utred-
nings-/skisskede innan detaljprojekteringen påbörjas där man tillsammans med konsulten enas 
om principerna. 

Idag är det vanligt att projekteringsarbetet delas upp mellan kommunen och konsulten, vilket 
är till fördel för den interna utvecklingen men samtidigt gör det arbetsprocessen mer ineffektiv. 
Konsulter har vanligtvis också bättre rutin för att ta fram bygghandlingar än kommunerna då de 
gör det oftare och därmed bättre kan säkra kvaliteten. Genom att lägga ut hela bygghandlingen 
på konsulten kan både tid och pengar sparas samt att risken för kommunikationsmissar minskar. 
Samarbetet mellan konsult och kommun ställer dock fortfarande krav på kommunikationen och 
inte minst på erfarenhetsöverföringen konsult-kommun.

Då i princip alla projekt sväller genom att saker tillkommer efterhand som det utreds är det 
viktigt att marginaler planeras in i det vardagliga arbete som kan användas för att hantera den 
utökade arbetsmängden. Det är också en fördel att vara mer än en person insatt i kritiska kompe-
tenser i projektet, exempelvis där den ene agerar stöd eller passiv backup, för att göra projektet 
mindre sårbart för förändringar. 

7.2 FYSISKA ÅTGÄRDER
De fysiska åtgärderna som presenteras nedan utgår främst ifrån problemen som blev identifie-
rade i workshopen, kapitel 6, men även från bristanalysen, kapitel 4.

Hårdgjorda ytor

För inomhusbruk finns det utvecklat ett förlåtande/stötdämpande golv, det vill säga ett golv 
som är hårt att gå på men som ger efter när något faller på golvet. Enligt tidigare tester så kan 
anvädning av detta innebära att skadorna som sker på äldreboenden kan minskas med upp till 
59 %. Förlåtande/stötdämpande beläggning är något som även håller på att utvecklas för asfalt 
för användning på trottoarer. Redan idag finns stötdämpande asfalt på lekplatser men det är för 
mjukt för att det ska fungera på trottoarer.

Lutningar

Som alternativ till att använda lutningar på gångytor för att leda bort vatten kan istället porösa 
material som sväljer vattnet användas. Detta är dock en lösning som är ny på marknaden och det 
saknas därför erfarenhet om hur det fungerar på sikt och om det kommer ner grus, alger etc som 
försämrar funktionen över tid.

Kanter

Istället för kantsten finns det alternativa lösningar som innebär att man kan avskilja en yta från 
en annan utan en fysisk kant. Exempel på detta är att använda olika ytbeläggningar eller att ha en 
målad kantlinje. Alternativt kan en fasad kantsten användas. Det är också viktigt att synliggöra 
fysiska kanter genom kontrastmarkering.

Drift och underhåll

Mobiliteten hos de gående påverkas i större grad av kvaliteten på underlaget än vad motorfor-
donen gör. Det är därför viktigt att ha ett välfungerande system för att identifiera och åtgärda 
undermålig kvalitet på gångytor, samt för att säkerställa att utformningen återställs till ursprung-
lig kvalitet efter avslutade underhållsarbeten. Detta finns för fordonstrafiken och bör tas fram 
även för gång- och cykeltrafiken, där minimikravet bör vara att återställa gång- och cykelbanorna 
till befintlig kvalitet eller bättre.
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Uppvärmda ytor/trottoarer är något som det forskas mycket om idag. Det är inte bara trafiksäk-
rare för oskyddade trafikanter då all is och snö smälter utan det är också fördelaktigt för drift- och 
underhållssektorn. Det skapas ofta problem för driften när det är ytor med mycket möblering och 
där kan uppvärmda ytor vara svaret på problemet. Med uppvärmda ytor skulle även problemet 
med sand på gång- och cykelbanorna åtgärdas.
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8 SLUTSATSER
Resultatet från studien visar att det framförallt är i övergången från teori till praktik som utform-
ningsbristerna uppstår och att bristerna oftast redan finns i bygghandlingen. 

För att i största möjliga mån undvika utformningsbrister och bättre främja äldre gåendes mobili-
tet är det viktigt att arbeta på två spår: 

• Förbättra projektgenomförandet så att det som byggs är välgenomtänkt och håller rätt kvali-
tet.

• Utveckla fysiska åtgärder för att få mer förlåtande detaljutformning, samt för att minska beho-
vet av drift och underhåll.

Den första punkten handlar huvudsakligen om att förbättra ett redan befintligt system, medan 
den andra punkten omfattar innovation och utveckling för att kunna ta nästa steg framåt. 

Idag är trafiksystemet anpassat efter fordonstrafiken och dess framkomlighet. De oskyddade tra-
fikanterna har fått stå tillbaka till förmån för fordonstrafikens behov och det är mycket arbete som 
kvarstår för att förändra detta. En viktig del i detta är att förändra sätter vi tänker på, framförallt 
genom att börja planera med de oskyddade trafikanterna i fokus och göra alla medvetna om vilka 
förutsättningar de har. Det är den mest utsatta gruppen av oskyddade trafikanter, de funktions-
nedsatta, som bör utgöra minimikraven då denna utformningen är fördelaktig för alla. Det finns 
idag mycket krav för fordonstrafiken men inte alls lika mycket för oskyddade trafikanter och detta 
bör tas fram.

Den ena delen av förbättringspotentialen ligger i att planera bättre, medan den andra delen hand-
lar om att bygga bättre. För att kunna bygga bättre måste vi frångå traditionella lösningar och dra 
nytta av det som finns på marknaden idag, men även bidra till att utveckla det som kan bli bättre. 
Forskning bedrivs kontinuerligt inom området i syfte att utveckla bättre utformningsteknik och 
materialprodukter. Men för att kunna tillgodogöra oss det som utvecklas måste det i första hand 
finnas en kännedom om det som utvecklas men även ett mod hos både planerare och kommuner 
om att våga satsa på ny teknik. Exempel på hur ny teknik kan implementeras i byggbranschen är 
genom:    

• Utbyte med omvärlden genom omvärldsbevakning, presentation av erfarenheter via olika 
forum och forskning.

• Pilotprojekt där ett finansiellt bidrag ges till industri, kommuner, rådgivare, etc i syfte att 
locka till att testa ny utformningsteknik och nya material.



33
Rapport

2018-12-06
SLUTSATSER



Tyréns AB, 118 86 Stockholm, www.tyrens.se
Tyréns AB, 118 86 Stockholm, www.tyrens.se


