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SAMMANFATTNING
Ambitionen med denna rapport har varit att undersöka hur gångfartsområden
ska vara utformade för att hastigheterna och funktionen i övrigt ska fungera
enligt regleringen.
Gångfartsområden, woonerf, skapades från början i Holland som ett sätt att
skapa fler friytor för vistelse i (befintliga) bostadsområden med tät
stadsbebyggelse där det inte bedömdes finnas tillräckligt med vistelseytor.
Genom att utforma gatorna för en låg hastighet kunde oskyddade trafikanter
tillåtas att vistas över hela ytorna mellan husen. Biltrafik tilläts på de
boendes/gåendes villkor. Förutom i bostadsområden har gångfartsområden
blivit vanliga på stadsgator med handel och mycket gångtrafik men som
saknar utrymme för breda gångbanor och/eller rena gågator inte är möjliga
av någon anledning. Regleringen gångfartsområde används även på gator
med relativt mycket bil- och/eller cykeltrafik.
Rapporten beskriver studier av åtta gator reglerade som gångfartsområde.
På fyra av gatorna har, förutom trafikmätningar, beteendestudier och
platsobservationer genomförts. Studien visar att det är svårt att utforma en
gata så att motorfordon framförs i gångfart, speciellt om tunga fordon
behöver komma fram. En tydlig zonering minskar gångtrafikanternas
nyttjande av hela gatans bredd och fordonsförarna förväntar sig en fri
körbana, väjning mot fotgängare minskar och hastigheterna ökar generellt.
Ingen av bostadsgatorna har en så låg hastighet att de kan upplevas som
tillräckligt trygga eller säkra för att, i enlighet med den ursprungliga wohnerfambitionen, inbjuda till vistelse eller lek. På de gator med handel som
studerats i centrala områden har, förutom utformningen, ett stort antal och
hög andel fotgängare betydelse för både väjningsbeteende och hastighet de
tider som det är mest fotgängare på platsen. Övriga tider kan hastigheterna
vara höga, vilket kan utgöra en risk speciellt om fotgängare förväntar sig låga
hastigheter och är vana vid att nyttja hela gaturummet.
Behov av angöring och framkomlighet för tunga fordon påverkar uformningen
och gör det svårare att få låga hastigheter. Med angöringsbehov längs ett
gångfartsområde finns det även en risk för personskadeolyckor i samband
med angöring, vilket bekräftas av studien.
Eftersom ingen av de studerade gatorna uppvisar tillräckligt låg hastighet
oavsett trafiksituation kan studiens ambition att visa hur utformning och
möblering kan se ut för att man ska få gångfart inte uppfyllas. Studien visar
dock att väjningsbeteendet mot fotgängare kan uppnås även vid något högre
hastigheter, speciellt om antalet fotgängare är stort och dominerar
gaturummet. Det blir också tydligt att den utformning som de studerade
gatorna har inte räcker för att uppnå lagens krav på hastighet och att det
behövs kraftfullare åtgärder för att klara det.
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56

1

INLEDNING

1.1

BAKGRUND

Gångfartsområden, wohnerf, skapades från början i Holland som ett sätt
att skapa fler friytor för vistelse i (befintliga) bostadsområden med tät
stadsbebeyggelse där det inte bedömdes finnas tillräckligt med
vistelseytor för framförallt barn. Genom att utforma gatorna för en låg
hastighet kunde oskyddade trafikanter tillåtas att vistas över hela ytorna
mellan husen. Biltrafik tilläts på de boendes/gåendes villkor. Konceptet har
därefter spritts till fler länder, ibland med något olika innerbörd. Till Sverige
kom regeleringen gångfartsområde (ursprungligen benämnda gårdsgator)
till Sverige i början av 90-talet, först som test i Haninge och
permanentades sedan.

Figur 1 Bostadsgata i Tyskland reglerad med gångfart

Efterfrågan på att bygga tät stad vid nyexploatering eller förtätning med
fler bostäder i täta stadsmiljöer utan tillräckligt friutrymme har bidragit till
att gångfartsområde blivit en reglering även vid nyexploateringar. Det finns
en önskan att gatorna ska användas för vistelse och inte bara transport.
Införandet av gångfartsområden sker inte sällan även utifrån ekonomiska
perspektiv. Ibland kan införande av gångfartsområde föranledas av att det
finns andra önskemål, som att skapa en ”plats”.
Gångfartsområden har också blivit vanliga på stadsgator med handel och
(önskemål om) mycket gångtrafik men som saknar utrymme för breda
gångbanor och/eller rena gågator inte är möjliga av någon anledning.
Regleringen gångfartsområde används även på gator med relativt mycket
bil- och/eller cykeltrafik. Rätt utformade kan gångfartsområden vara
positiva inslag i staden. Genom sin utrymmessnålhet kan de möjliggöra
utrymme för trevliga inslag som planteringar och sittplatser.
För att dessa ambitioner inte ska leda till fler olyckor och/eller otrygghet för
invånarna behövs kunskap om vilken utformning som krävs för att nå de
eftersträvade kvaliteterna, utan att ge avkall på trafiksäkerheten. Eftersom
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de ytor/gator som avsätts som gångfartsområde ofta är smala är
möjligheterna att rätta till eventuella misstag i efterhand begränsade.
Bättre kunskap om hur gångfartsområden kan/bör utformas är därför
viktigt för trafiksäkerheten i den moderna staden.

1.2

SYFTE

Syftet med projektet är att genom att studera några olika gångfartsområden
försöka ta reda på hur gångfartsområden behöver vara utformade för att
fordon ska framföras enligt trafikförordningen, det vill säga i gångfart och
med väjning mot fotgängare.

1.3

FRÅGESTÄLLNINGAR OCH HYPOTESER

För att nå syftet med projektet, att se hur omfattande åtgärder i gaturummet
måste vara för att fordon ska framföras i gångfart, undersöks följande
frågeställningar:
•
•
•

Hur ser de gator ut som regleras med gångfartsområde?
Vilka hastigheter förekommer?
Går det att se samband mellan olika utformningar, fordonens
hastigheter och väjningsplikten mot fotgängare?

Om möjliggt studeras även hur gångfartsområden fungerar för cyklister
och eventuellt andra önskade/oönskade effekter.
Hypoteser som testas i denna studie är:
•

•
•

1.4

Hur väl gångfartsområdena fungerar beror dels på flödet av olika
trafikanter och förhållande mellan olika flöden, dels fordonens
hastighet.
Fordonens hastighet antas vara beroende av gatornas ”möblering”
och utformning, exempelvis om gatan är böjd eller rak.
Olika beläggningars påverkan på bilförares och cyklisters hastighet
kan ibland överskattas.

AVGRÄNSNING

Projektet begränsas till att omfatta gator/platser som regleras som
gångfartsområde och som har funnits tillräckligt länge för att trafikanternas
beteenden ska ha befästs. Vidare avgränsas studien till åtta
gångfartsområden i fyra svenska storstäder. Dessa presenteras i avsnitt
2.2.1.

1.5

DEFINITION

Den svenska regleringen gångfartsområde har sitt ursprung i Woonerf, en
holländsk reglering som syftar till att möjliggöra vistelse för oskyddade
trafikanter på samma yta som biltrafiken. Woonerf appliceras främst på gator
i bostadsområden med små trafikmängder (100-300 f/tim i högtrafik) och
med litet behov av genomfartstrafik (Aspgård & Öhlund, 2007).
Gårdsgata den tidigare benämningen på gångfartsområde, infördes i Sverige
1994.
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Enligt Trafikförordningen (SFS 2019:119) 8 kap. 1 § gäller följande för
gångfartsområde:
1. Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart.
2. Fordon får inte parkeras.
3. Fordonsförare har väjningsplikt mot gående.
I Trafikförordningen anges inte någon exakt hastighetsbegränsning, men
generellt brukar gångfart antas vara 6–8 km/tim.
2017 gjordes en förkortning av lagtexten då punkt 2 tidigare löd ”fordon får
inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.”
Genom 10 kap. i Trafikförordningen har kommuner möjlighet att tillåta
parkering på särskilda platser genom lokala trafikföreskrifter, t.ex. på ett
gångfartsområde.
Enligt Trafikförordningen (SFS 2019:119) 8 kap. 8 § gäller även:
En väg eller ett område får förklaras som gångfartsområde
endast om det är utformat så att det framgår att gående nyttjar
hela ytan samt att det inte är lämpligt att föra fordon med högre
hastighet än gångfart.
Vägmärket för gångfartsområde visas i Figur 2 nedan.

Figur 2. Vägmärke för gångfartsområde. Källa: Transportstyrelsen, 2019.
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2

METOD

Studien är indelad i tre huvuddelar: Insamling av underlag inklusive urval av
gator att studera; mätningar och platsobservationer samt en analysdel. På
åtta utvalda gator genomfördes flödesmätningar av motordriven fordonstrafik
samt gång- och cykeltrafik. Av de åtta gatorna valdes fyra ut för vidare
studier med beteendestudier och platsobservationer.

2.1

INSAMLING AV UNDERLAG

2.1.1

Kunskapsöversikt

En mindre informationsinsamling har gjorts gällande trafikteknisk definition
av gångfartsområde. En kunskapsöversikt har även gjorts över liknande
studier av gångfartsområden samt vilka resultat dessa visar på.

2.1.2

Val och beskrivning av gator

I ett tidigt skede av utredningen har ett antal exempel på gator reglerade som
gångfartsområden letats fram och åtta av dessa valdes ut för närmare
granskning. Det visade sig svårt att hitta gator som både har en utformning
som kan antas ge gånghastighet och tillräckligt mycket trafik av alla slag för
att det ska vara meningsfullt att studera dem. Vi ville också att gatorna skulle
ha varit gångfartsområde tillräckligt länge för att vara befästa och för att det
skulle vara meningsfullt att studera olycksstatistik. Några av de gator som
ursprungligen var intressanta hade förvandlats till gågator medan andra föll
bort eftersom de inte antogs ha förutsättningar att fungera enligt regleringen,
vilket i några fal bekräftades vid kontakt med representatner för respektive
kommun.
De gator som valdes ut antogs ha förutsättningar för att i någon mån fungera
enligt intentionerna i lagstiftningen i alla fall på någon del av gatan. Utöver
dessa antaganden har gatorna valts så att de ligger i olika delar av landet
samt har olika typutformningar, typfunktioner och är byggda vid olika
tidsepoker.
Ett antal karaktäristika för gatorna som antas kunna påverka fordonens
hastighet och gatornas funktion enligt föreskriften har sammanställts och
utgjort del av grund för utvärderingen.
Tabell 1. Karaktäristika som sammanställts för de valda gatorna

Karaktäristika

Kommentar

Målpunkter båda sidor om gatan.

Finns det målpunkter på båda sidor om
gatan skapas en förutsättning för ett
korsande gångflöde. Med olika typer av
målpunkter kan gatan vara ett populärt
gångstråk under hela dygnet.

Gatans funktion i gatunätet.

Lokalgata med lite trafik borde
kunna ge lägre hastigheter
Gaturummets bredd kan påverka
hastigheten
Längden på gångfartsområdet kan
påverka hastigheten. Ett långt
område kan kräva mer
hastighetsdämpande åtgärder

Gaturumsbredd mellan
fasader/motsv
Gångfarstomtrådets längd
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Områdets huvudsakliga funktion

Bostäder och/eller handel

Ålder bebyggelse
(Nyare = < ca 20 år)

Nyare områden där gatorna byggts
med avsikten att bli
gångfartsområde eller äldre
områden där regleringen har införts
i efterhand kan påverka möjlig
utformning/möblering
Längsgående kan understryka
zonering, kan även användas för
shikaner/avsmalning
Lastangöring medför att gatan
behöver vara framkomlig för tunga
fordon vilket påverkar möjligheten
till hastighetsdämpning för
personbilar
Korta siktlinjer påverkar hastigheten
Påverkar hastigheten

Bilparkering på gata

Lastangöring på gatan

Siktlinjer bryts.
Körbana bryts m h a möblering
(shikaner)
Zonering, vad bidrar till ev
zonering
Ev avgränsad körbana

Tydliga entréer till området.

2.1.3

Zonering kan göras med olika
längsgående beläggning och/eller
möblering/plantering/parkering
Bredden på av avgränsad körbana
om den avviker från gatans bredd
En avgränsad körbana uppmuntrar
inte fotgängare att nyttja hela
gaturummet
Kan påverka hastigheten

Intervjuer

För att få veta mer om hur de olika gatorna fungerar och har fungerat över tid
har tjänstemän i de fyra kommuner (Uppsala, Stockholm, Göteborg och
Malmö) där de studerade gångfartsområdena är lokaliserade intervjuats.
Förutum allmänt om hur gatorna fungerar och om trafikanternas beteenden
har förändrats över tid tillfrågades tjänstemännen om det hade gjorts några
förändringar i utformningen sedan regleringen infördes och om det hade
framkommit synpunkter på regleringen.

2.1.4

Olycksdata

Uppgifter om trafikolyckor som har inträffat på de utvalda gatorna har
hämtats från STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition). Uttaget
omfattade personskadeolyckor som rapporterats till polisen och/eller
sjukvården under femårsperioden 2013 – 2017.
Avsikten med att analysera olycksdata är att få en bild av vilka typer av
olyckor som inträffar längs gångfartsområdena. Tillsammans med övriga
analyser, framförallt av hastighetsdata, utgör olycksanalyserna ett underlag
för att bedöma (möjliga) samband mellan gatornas utformning och hastighet.
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2.2

MÄTNINGAR OCH OBSERVATIONER

2.2.1

Valda gator

Utifrån arbetet med insamling av data som presenteras i avsnitt 2.1 gjordes
följande urval av gator där mer detaljerade mätningar och studier skulle
genomföras:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dragarbrunnsgatan 24 (del 1), Uppsala kommun
Dragarbrunnsgatan 43 (del 2), Uppsala kommun
Förmansvägen, Stockholms stad
Gullmarsplan, Stockholms stad
Magasingatan, Göteborgs stad
Rundbäcksgatan, Göteborgs stad
Snapperupsgatan, Malmö stad
Rodergatan, Malmö stad

Eftersom två gångfartsområden längs Dragarbrunnsgatan har valts ut för
vidare analys omnämns dessa som del 1 och del 2.
Gatorna beskrivs i avsnitt Bilaga1 Sammanfattande tabell över valda
gångfartsområden.

2.2.2

Slangmätningar motordriven fordonstrafik

Som en del av studien genomfördes slangmätningar på de åtta utvalda
gatorna. I så stor utsträckning som möjligt har mätpunkterna lokaliserats där
hastigheten antas vara låg. Slangmätningarna genomfördes under en vecka.
Slangmätningarna ger både hastigheter och flöden för motorfordon. Syftet
med mätningarna var främst att se om den eftersträvade låga hastigheten
nås, men också för att kunna jämföra antalet motordrivna fordon med antalet
fotgängare och cyklister.
Från slangmätningarna har medelhastigheter, 85-percentiler samt de högsta
timmedelvärdena hämtats. Timmedelvärden har använts eftersom det inte är
möjligt att ur mätningarna få fram de faktiska maxhastigheterna. Eftersom de
högsta timmedelhastigheterna i flera fall endast omfattar ett eller ett par
fordon är de i praktiken desamma som maxhastigheterna. De högsta
timmedelvärdena är det intressantaste måttet eftersom det visar hur väl
utformningen stöder en låg hastighet även när andra faktorer, som till
exempel trängsel, inte påverkar hastigheten. Skillnaden mellan
medelhastighet/85-percentil ger också en indikation på om till exempel stora
fotgängarflöden påverkar bilarnas hastigheter mer än själva utformningen.
Med slangmätnng kan det vara svårt att mäta riktigt låga hastigheter,
speciellt vid köbildning när fordonen kan stå stilla. Det innebär att
mätresultaten på vissa gator inte omfattar alla fordon och att
medelhastigheter och 85-percentiler kan redovisas med (något) för höga
värden om bortfallet är tillräckligt stort

2.2.3

Flödesmätningar gång- och cykeltrafik

Flödesmätningarna för gång- och cykeltrafik gjordes med hjälp av filmningar
under tre dygn (torsdag till lördag) under samma veckor som
slangmätningarna utfördes.
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Syftet med flödesmätningarna av gång- och cykeltrafik var att få en bild av
antalet oskyddade trafikanter, dels jämfört med antalet fordon dels jämfört
med gatans funktion och utformning.

2.2.4

Beteendestudier och platsobservationer

Beteendestudier och platsobservationer genomfördes på fyra av de åtta
gatorna. Gatorna valdes utifrån vilka som hade lägst medelhastighet och 85percentil enligt slangmätningarna samt ett högt fotgängarflöde.
Syftet med beteendestudierna var att beskriva interaktioner mellan
bilar/fotgängare och cyklar/fotgängare. Detta gjordes med hjälp av en
förenklad metodik med utgångspunkt i den så kallade konflikttekniken
(utvecklad vid Lunds Tekniska Högskola). Resultatet från beteendestudierna
kan inte jämföras med resultatet som skulle ha erhållits vid konfliktstudier
vad avser risk för olycka men ger en bild av i vilken grad som
fordonsförarnas väjningsplikt mot fotgängare efterlevs.
Beteendestudien genomfördes under två timmar per plats. Observatören
registrerade under studien interaktioner mellan fotgängare och cykel
respektive motorfordon. Med hjälp av protokollet beskrevs hur interaktionen
såg ut. En trafikant kan agera/väja genom att stanna (inbromsning), gå/köra
åt sidan (väjning) eller springa/köra snabbare (accelerera). För varje
observerad konflikt beskrevs situationen utifrån typ av trafikanter, typ av
väjningsbeteende samt av vem och när väjningsbeteendet skedde.
Tabell 2. Protokoll som användes vid beteendestudierna.
Interakti
on
Person
b

Nr

Fordon
Lastb
il

Fordon
kommer*
Cyk
el

Möte

Ikap
p

Sid
a

Vem agerar
Fordo
Fot
Båd
n
g
a

Hur agerar
Broms
Väje
ar
r

Nära
olyck
a

Fotg
åld
B,V,Ä

Komment
ar

1
2
3
4
5

I samband med beteendestudierna observerades även om fotgängare rör sig
över hela ytorna samt om olika ytor används av olika trafikantgrupper.
Resultatet antecknades och gatorna fotograferades.
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3

KUNSKAPSÖVERSIKT

I den så kallade livsrumsmodellen (upphovsman S-O Gunnarsson som bland
annat beskrivs i ”Rätt fart i staden” ingår det Integrerade frirummet vars
funktion är den som vill uppnås med regleringen Gångfartsområde.
Integrerat frirum är ett stadsrum som är prioriterat för gående och cyklister.
Här får fordonstrafikanterna köra, men i gångfart. Gående och cyklister
känner att de är prioriterade men biltrafik accepteras. Det integrerade
frirummet är ofta reglerat som ett gångfartsområde. Ofta ligger det i
stadskärnan eller är ett centralt stadsrum för handel och kulturutbud. Det
integrerade frirummet kan också vara en del av det lokala gatunätet i
stadens bostadsområden. Ett område där de boende är så många att de kan
ta stadsrummet i anspråk och göra det till en del av det gemensamma
uterummet. (Attraktiva stadsrum för alla – Shared space. Trafikverket 2010).
I VGU Råd beskrivs gångfartsområden i avsnitt 8.3.2 Gångfartsområde på
följande sätt:
Fordons hastighet påverkas av att infarter hastighetssäkras och att
ytan möbleras i zoner så att bilförares möjlighet att gena begränsas.
Ledstråk bör anslutas till gångnät och göras tillgängliga genom att
hantera nivåskillnader och lutningar.
Markering av parkeringsplatser kan vara av avvikande material.
Parkeringsplats bör vara tydligt skyltad.
Fredad zon är särskilt viktig för personer med funktionsnedsättning
men även för t.ex. barn.
Där ges alltså ingen vägledning om hur ett gångfartsområde behöver vara
utformat för att nå de låga hastigheterna, anvisningen om fredade zoner kan
också tyckas strida mot intentionerna i regeleringen.
I avsnitt 8.7.2.1.1 ges dock tydliga anvisningar för hur sidoförskjutningar med
avsmalning bör placeras för att ge en mycket låg hastighet (< 5 km/timme).
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Figur 3 Beskrivning i VGU råd om hur sidoförskjutningar behöver utformas för att ge hastigheter
under 5 km/timme för lastbil respektive personbil.

Som framgår av figuren och tabellen krävs betydligt stramare utformning för
att personbilar skall få så låg hastighet jämfört med tunga fordon, med en
sådan utformning är gatan inte framkomlig med tunga fordon.

3.1

TIDIGARE STUDIER

Det har skrivits en del om shared space, gångfartsytor/gårdsgator och
liknande utformningar. Vanligen innehåller handböcker och rapporter hur
gångfartsområden är tänkta att fungera, mer sällan om hur de ska
utformas för att man ska få de eftersträvade hastigheterna och
beteendena. Ännu ovanligare är det med uppföljningar över tid. Några
före-efterstudier har dock publicerats. Enligt norska Trafikekonomiskt
Institut, TØI (2010), har de flesta studier dock brister och/eller
övervärderar trafiksäkerhetseffekter eller andra önskade effekter.
Framförallt påpekas att efterstudierna är gjorda under kort tid. Flera av
studierna är inriktade på antal olyckor före och efter, trots att olyckor är ett
mått med stort inslag av slumpvariation och som också kan ha påverkats
av andra faktorer. (TØI, 2010)
Skvallertorget, Norrköping
En utvärdering har gjorts av Skvallertorget i Norrköping. Infarten till torget
är hastighetsdämpande och biltrafikens framkomlighet begränsas av en
timglashållplats anlagt norr om torget. Cirka 200 meter norr om torget finns
det sedan tidigare ett signalreglerat övergångsställe. Även om bilarnas
hastighet är låg är den väsentligt högre än fotgängarnas och den hastighet
som eftersträvas på gångfartsområden. Skvallertorget var när studien
gjordes heller inte reglerat som gångfartsområde. Enligt utvärderingarna
fungerade det dock ofta på samma sätt vad gäller interaktionen
bil/fotgängare. Av utvärderingen framgår bland annat att hastigheten har
stor betydelse för väjningsbeteendet. Vid hastigheter under 15-20
km/timme väjer nästan alla bilister för fotgängarna. (Vägverket, 2007)
Göteborg
Trafikkontoret i Göteborgs stad lät 2002 ta fram en studie1 där det ingick
en sammanställnng av fjorton gårdsgator i olika kommuner. Motivet till
studien var att Göteborg hade problem med att utforma gatorna så att de
uppfyllde lagkravet på att utformningen skulle förhindra höga hastigheter.
1

Gårds och gågator (Rapport nr 5:2002)
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Studien visade att detta var en svårighet även i andra kommuner. I flera
fall tyder utformningarna på att man visserligen har haft intentionen att
sänka hastigheterna men inte att integrera trafikslagen.
Best practices ved design af Shared Space, Aaalborg Universitet2
Genom litteraturstudier och studier av bland annat 12 shared spaceområden
kommer man fram till att gårdsgator/shared space fungerar bäst på gator
med färre än 4000 fordon per dygn (ådt) och en medelhastighet på högst 23
km/timme. Rekommendationerna är bland annat en maxhastighet 27
km/timme, upphöjda entréer till området, täta sidoförskjutningar och att det
ska vara gator med handel och de ska uppmuntra till vistelse, till exempel
med många sittplatser. Gatsten som beläggning rekommenderas inte
eftersom det dels är svårt att gå på, dels orsakar buller.
Låt gatorna blomma, Luleå kommun
I handboken ”Låt gatorna blomma” som beskriver försök med och riktlinjer för
utplacering av blomlådor som hastighetsdämpare på bostadsgator visas
följande mått för relationen mellan gatubredd och avstånd mellan hinder som
ska ge en sidoförskjutning. Den eftersträvade hastigheten var i detta fall
högst 30 km/timme på gatorna.

Figur 4 Måttangivelser i ”Låt gatorna blomma”.

Flera kommuner har eller har haft möjighet att placera ut blomlådor på
bostadsgator och har då mått angivna för hur det ska ske. Anvisad
placering brukar vara att körbanan begränsas till fyra meter och att
avståndet mellan blomlådorna anpassas efter gatans bredd.

2

Vendel Larsen, (2008), Best practices ved design af Shared Space,
Aaalborg Universitet, Aalborg
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Figur 5 Mått mellan blomlådor på 7 meter bred gata. Mått mellan blomlådepar 100 meter.
(exempel från Hoforshus AB)

Freiburg, Tyskland
En studie av gångfartsområden i stadsdelen Vauban i Freiburg, Tyskland,
visade att de upplevdes tillräckligt trygga och säkra för att barn skulle
kunna vistas och leka på dem3. De boende talade om säkerheten och
lugnet på ett positivt sätt. Den begränsade framkomligheten för bilar
tillsammans med en mobilitetsinriktad parkeringsstrategi har även lett till
ett halverat bilägande i stadsdelen, jämfört med det genomsnittliga
bilägandet i Freiburg. De negativa aspekter som lyftes fram i rapporten var
att cyklister över lag höll en för hög hastighet i låghastighetszonerna och
att även genomfartstrafik höll en för hög hastighet. Det senare problemet
åtgärdades sedan med förbättrad skyltning och pollare som inskränkte
möjligheten för genomfartstrafik. (Sommer & Wiechert, 2014).

3.2

INTERVJUER MED KOMMUNALA TJÄNSTEMÄN

Utöver de synpunkter om respektive gata som de intervjuade tjänstemännen
lämnat för respektive gata (se Beskrivning av valda gångfartsområden) har
några av de intervjuade personerna lämnat lite allmänna synpunkter på
deras erfarenheter av gångfartsområden.
Malmö stad får ta emot synpunkter från invånare som anser att det körs
för mycket och för fort på gångfartsområden som inte är möblerade. Det
har visat sig att boende vid gångfartsområden ofta har förväntningar om
att gatorna i stort sett ska vara bilfria, vilket sällan stämmer överens med
verkligheten. Genomfartstrafik förekommer med både bil och cykel och
även om hastighetsmätningar visar att hastigheterna är låga upplever
boende och de som rör sig på gatan att det körs för mycket och för snabbt,
man känner sig inte trygg på gångfartsområden. Det är även svårt för barn
och synskadade att förstå vad som gäller.
Eftersom man på ett gångfartsområde får köra på hela ytan kan biltrafiken
komma väldigt nära entréer m.m. vilket kan upplevas som obehagligt. På
smala gator i Malmö har även erfarits att hushörn körs sönder. Det kan vara
viktigt att tänka lite extra på hur gatan möbleras och att det finns
förgårdsmark så att detta undviks. Att möblera ett gångfartsområde kan dock
leda till målkonflikter mellan sänkt hastighet och framkomligheten för t.ex.
sopbil. Konflikter mellan ledningsdragning, plantering av träd och
avsmalningar kan även uppstå.

3

http://www.divaportal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A548023&dswid=3505
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Stockholm stad har tagit fram riktlinjer för gångfartsområden. Riktlinjerna
kommer att uppdateras efter utvärderingen av fallstudier vid Pippi
Långstrumps gata.
Representanten för Göteborgs stad menar att lågfartsgata kan vara en mer
relevant lösning för bostadsområden med mindre gångtrafik än i city.

4

BESKRIVNING AV VALDA
GÅNGFARTSOMRÅDEN

4.1

SAMMANSTÄLLNING

De gator som har ingått i studien och vilka analyser som har gjorts framgår
av Tabell 3, en större sammanfattning finns i Bilaga 1.
Tabell 3 De studerade gatorna

Gata

Stad

Slang

Film

Platsobservationer

Dragarbrunnsgatan del 1

Uppsala

X

X

Dragarbrunnsgatan del 2

Uppsala

X

X

X

Förmansvägen

Stockholm

X

X

X

Gullmarsplan

Stockholm

X

X

X

Magasinsgatan

Göteborg

X

X

X

Rundbäcksgatan

Göteborg

X

X

Snapperupsgatan

Malmö

X

X

Rodergatan

Malmö

X

X

En sammanställning av gatornas utformning, som beskrivs närmare i
kommande avsnitt, finns i Bilaga 1

4.2

DRAGARBRUNNSGATAN DEL 1, UPPSALA

Två gångfartsområden på Dragarbrunnsgatan ingår i studien. Det norra av
dem, som visas som nr 1 i Figur 6, omfattar en sträcka om tre kvarter mellan
Klostergatan och Drottninggatan. Även anslutande gator är reglerade med
gångfart. Dragarbrunnsgatan har ytterligare två delar som har
gångfartsreglering. Det mittersta avsnittet, som markeras som nr 2 i kartan,
beskrivs i nästa avsnitt.
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Figur 6. Gångfartsreglering på Dragarbrunnsgatan i Uppsala markerad med lila och WSP
numrering av de i denna rapport ingående delarna (Källa: NVDB, bearbetad av WSP).

Gångfartsområde 1 på Dragarbrunnsgatan är ca 240 meter långt längs
Dragarbrunnsgatan, ca 70 meter på Klostergatan, ca 85 meter på S:t
Persgatan och ca 65 meter på Påvel Snickares gränd vid Rådhuset.

Figur 7. Norra infarten till Dragarbrunnsgatans gångfartsområde

Gatan inleds i norr med en torgbildning mellan Klostergatan och St
Persgatan. En lätt upphöjning och beläggning med betongplattor avgränsar
gångfartsområdet, se Figur 7. Det är cirka 25 meter brett mellan
byggnaderna, men pelare inkräktar delvis. En markerad, delvis avgränsad,
yta med uteservering, cykelparkering med mera begränsar den körbara ytan
till en cirka 9 meter bred gata längs den sydvästra fasaden. Området är
zonerat med olika plattläggning, de räfflade ledstråksplattorna upplevs som
en avgränsning mellan köryta och gångyta, vilket kan utsätta synsvaga för
risker. Vid entréer har pollare placerats för att förhindra trafik intill fasaden.
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Söder om torget är gaturummet cirka 14 meter brett, arkader utökar dock
den gångbara ytan med ytterligare cirka 3-5 meter. Cykelparkeringar minskar
körbanans bredd. Gatan är lång och rak med fri siktlinje, inga fasta hinder
försvårar för den som vill att köra fort, även om miljön signalerar att det är en
gata där hastigheten bör hållas låg.

Figur 8 Den södra entrén till det norra gångfartsområdet på Dragarbrunnsgatan.

Enligt Uppsala kommun fungerar regleringen generellt bra, den har gynnat
butiksetableringar längs gatan och den lockar många gående. Tyärr används
gatan för genomfart med biltrafik och cyklister som färdas på gatan har i
regel hög fart. Trots detta anser kommunen att det finns en större acceptans
för blandningen av trafikantslag nu efter några år än vad det gjorde i början
när regleringen var ny i Uppsala. Alltjämt är det dock svårt för
funktionshindrade, främst synskadade.
Utformningen på gatan varieras genom att vissa cykelplatser tas bort på
sommaren för att ge plats för uteserveringar.

4.3

DRAGARBRUNNSGATAN DEL 2, UPPSALA

Det mellersta av gångfartsområdena på Dragarbrunnsgatan omfattade när
studien gjordes av två kvarter längs Dragarbrunnsgatan, ca 160 meter,
mellan Smedsgränd och Bangårdsgatan se nr 2 i Figur 6. Området har
senare utökats norrut så att det sträcker sig till Vaksalagatan.
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Figur 9. Dragarbrunnsgatan i höjd med nummer 43 (del 2).

Figur 10. Entré söderifrån till Dragarbrunnsgatans mellersta gångfartssträcka (del 2).

Längs denna del av Dragarbrunnsgatan är gaturummet smalare än den
sträcka som ingår i del 1, det är cirka 12 meter mellan fasaderna. Även här
finns cykelparkeringar och uteserveringar som avgränsar de körbara ytorna.
Leveranser sker längs gatan och det finns in- och utfarter till garage.
Området är zonerat med olika typer av marksten samt ledstråk och dränering
som visuellt delar in gatan i gångytor och köryta. Raksträckorna bryts genom
att cykelparkeringar och uteserveringar ligger på ömsom olika sidor av gatan,
det är möjligt att mötas där det inte finns ”möblering” som begränsar.
Placeringen är anpassad till tunga fordon vilket innebär att påverkan på
personbilars hastighet inte är lika stor. Måtten är generösare än de som
anges i VGU.
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4.4

FÖRMANSVÄGEN, STOCKHOLM

Förmansvägen i Årstadal ligger nära Liljeholmen i Stockholm.

Figur 11. Förmansvägens gångfartsdel markerad med lila (Källa: NVDB).

Den del av Förmansvägen som är reglerad med gångfart är ca 80 meter lång
och är vinklad mitt på sträckan. Gaturummet är 18 meter brett mellan
fasaderna respektive mellan fasad och den park som angränsar till gatans
östra del. Entréerna till gångfartsområdet är tydliga med kantstensöverfart
och plattbeläggning över hela ytan. Området är zonerat genom olika typer av
plattbeläggning, bitvis kantsten (vid längsparkering), pollare samt träd och
möblering som bildar en cirka 6,5 - 7 meter bred körbana förutom
parkeringsraden. Utformningen ger trafikanterna dubbla budskap, å ena
sidan signalerar markbeläggningen att fotgängare och bilar ska samsas på
hela ytan, å andra sidan är det tydligt var bilar och fotgängare förmodas vara.

Figur 12 Förmansvägen (Källa Kartago, Stockholms stad)
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Figur 13. Förmansvägens gångfartsområde

Stockholms stad upplever inte att de får mycket synpunkter från allmänheten
angående utformningen men uppger att det finns en risk att gående rör sig
längs med sidorna på gatan och att biltrafiken håller sig i mitten. Att gatan
inte används som ett gångfartsområde på grund av utformningen.
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4.5

GULLMARSPLAN, STOCKHOLM

Den studerade delen av Gullmarsplan är en genomgående gata som
förbinder Gullmarsvägen med Grafikvägen. Gatan är en del av det större torg
som utgör Gullmarsplan, även gatan är reglerad och skyltat som
gångfartsområde, det framgår dock inte i NVDB.

Figur 14. Gullmarsplans gångfartsområde markerad med lila enligt NVDB (Källa: NVDB).

Det är ett relativt stort område som har sin enda gatuanslutning via
gångfartsområdet på Gullmarsplan vilket medför att gatan har relativt mycket
genomfartstrafik. Parkering och angöring på gatan och kring torget är
omfattande, även där det inte är anvisat. Gullmarsplan är en
kollektivtrafikknutpunkt med buss, tunnelbana och tvärbana med
verksamheter och service. Den aktuella sträckan har ett relativt stort
korsande gångflöde.
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Figur 15 Flygfoto över Gullmarsplan (Källa Stockholm stad Kartago)

10264451 • Gångfartsgator - skyltfonden | 25

Figur 16. Gångfartsområde Gullmarsplan.

Figur 17. Entré till gångfartsområde Gullmarsplan.

Gatudelen är cirka 90 meter lång och cirka 19–22 meter bred. Entréerna till
gångfartsområdet är otydliga trots en påkostad utformning där körytorna har
samma beläggning av granitsten i mönster som resten av torget. Gatan är
dock zonerad med gångbanor längs fasaderna, avgränsade med kantsten
samt pollare och annan beläggning. Det finns också tre anordnade
gångpassager vilket understyker att hela ytan inte är för fotgängare. De två
som finns i gatans ändar har annan stenbeläggning, kantsten och vita plattor,
den södra passagen är även upphöjd. I höjd med torget finns en passage
med liknanden beläggning som gatan i övrigt. På samtliga platser är gatan
avsmalnad och passagerna är markerade med pollare. Utformningen
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inbjuder inte fotgängare att gå över hela gatan och stämmer inte med
intentionerna för gångfartsområden.
I intervjun med stadens tjänstemän framförs att gatan har relativt mycket
trafik, dels för att torget är en viktig målpunkt, dels för att gångfartsområdet
leder till gatunätet innanför. Enligt staden fungerar inte gångfartsområdet helt
optimalt och staden kommer att studera platsen för att eventuellt förändra
regleringen. Stadens upplevelse är att hastigheten är relativt låg bland annat
eftersom gatan har mycket rörelse. Beläggningen skiljer sig mellan köryta
och gångbana, dessutom skapar längsparkering, angöringsbehov, pollare
och kantsten en separering mellan motorfordon och oskyddade trafikanter
som inte är önskvärd i ett gångfartsområde eftersom gångtrafikanter naturligt
ska kunna använda hela ytan.

4.6

MAGASINSGATAN, GÖTEBORG

Gångfartsregleringen på Magasinsgatan i Göteborg ingår i ett större område
där flera gatusträckor har gångfartsreglering eller är gågator. Magasinsgatan
går i nordsydlig riktning i västra delen av området.

Figur 18 Gångfartsgatureglering Magasinsgatan i Göteborg. Gångfartsregleringar är markerade
med lila i NVDB kartor. (Källa: NVDB).

Magasinsgatan, som regleras med gångfart mellan Lilla Torget och Södra
Larmgatan, är en lång, ca 320 meter, smal och rak innerstadsgata i en äldre
stadskärna med centrumverksamhet och bostäder. Gaturummet är mycket
smalt, cirka sju meter mellan fasaderna, men på två ställen vidgas
gaturummet för platsbildningar. Det är mycket aktiviteter med uteserveringar,
butiker och angöringsbehov längs den centrala delen av gatan. Bänkar,
cykelställ, blomkrukor och uteserveringar påverkar biltrafikens
framkomlighet.
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Figur 19. Magasinsgatan.

Figur 20. Magasinsgatan.

Gatubeläggningen utgörs på merparten av gatan av smågatsten samt
långsgående borgarsten som ger en slätare yta att gå på, men gatan upplevs
inte speciellt zonerad och synintrycken signalerar gågata. Utformningen visar
tydligt att detta inte är en gata där biltrafik prioriteras. Både den norra och
den södra entrén till gatan markeras med kantstensöverfarter.
Göteborgs stad uppger att Magasinsgatan är en av många
gångfartsområdesgator som hänger samman i ett system i Göteborgs
innerstad. Fordonsförarna är vana vid att ta den hänsyn som krävs i den täta
stadsmiljön. Staden har successivt sedan mitten av 1990-talet byggt ut detta
gångfartssystem i samverkan och samfinansiering med fastighetsägarna.
Magasinsgatan är idag mycket livlig under större delen av dagen och även
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delvis på kvällarna. Här ligger många butiker/verksamheter som skyltar ut i
gatan, restauranger med uteserveringar och även en hel del arbetsplatser på
de övre våningarna i husen. Allt detta bidrar till många gående och det är
också fotgängarna och stadslivet som helt dominerar gatubilden.
Ombyggnaden och omskyltningen till gångfartsområde har starkt bidragit till
dagens livliga och stadsmässiga situation. Staden uppger dock att
förhållandena innan ombyggnad var sådana att allt talade för att det skulle bli
en lyckad satsning – läget mitt i city, med stor gåendepotential och
blygsamma trafikmängder. Magasinsgatan är tvärgata till Kungsgatan som är
Göteborgs tunga gågate-stråk.
Staden uppger att själva utformningen av gatorna har ifrågasatts eftersom
lagstiftningen har haft avsikten att det tydligt ska framgå att fotgängare kan
röra sig på hela bredden i ett gångfartsområde. Magasinsgatan med flera
gator i Göteborg city är utformades på ett mer traditionellt sätt som kan
uppfattas som att gående ska röra sig längs fasaderna. Stadens erfarenhet
är dock att utformningen av Magasinsgatan ger mycket låga hastigheter tack
vare (knagglig) gatsten, korta kvarter, avsaknad av genomfartstrafik, många
gående och en del cyklister som tillåter sig att ta plats, många uteserveringar
och entréer och en på det hela taget livfull miljö. Med andra förutsättningar –
framför allt färre gående och fler bilar – kanske utfallet hade blivit ett annat.

4.7

RUNDBÄCKSGATAN, GÖTEBORG

Rundbäcksgatan är en ca 225 meter lång gata i en del av Kvillebäcken som
byggts ut efter 2010. Hela gatan är gångfartsområde och även den korsande
gatan, Gamla Tuvevägen, är gångfartsområde kvarteren före och efter
korsningen med Rundbäcksgatan.
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Figur 21. Rundbäcksgatan Göteborg. Gångfartsområde markeras med lila i NVDB. (Källa:
NVDB)

Figur 22. Entré till Rundbäcksgatan från Gustaf Dalénsgatan. Foto: WSP.

Det är cirka 16 meter mellan fasaderna. Entréerna till gångfartsområdet är
tydliga. Trots enhetlig plattbeläggning upplevs gatan som zonerad eftersom
planteringar och parkeringsplatser avgränsar en smal körbana i mitten av
gatan som är rak med en lång fri siktlinje längs hela gatan. De gröna ytorna
längs gatans ena sida, avgränsar ett skyddat stråk där fotgängare kan röra
sig utan konflikter med fordon. När bilar är parkerade finns ytterligare ett
stråk som skyddas från rörlig fordonstrafik mellan fasad och uppställda
fordon.
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Figur 23. Rundbäcksgatan öster om Gamla Tuvegatan. Foto: WSP.

Öster om Gamla Tuvevägen finns en större torgbildning som delvis är
planterad.
Enligt Göteborgs stad fungerar gatan mest som en vanlig lågfartsgata.
Bilarna och parkeringarna dominerar intrycket av gatan och det finns få
verksamheterna längs sträckan, det är mest bostäder. De gående är relativt
få och rör sig i huvudsak längs fasaderna. Den planterade trädraden
uppfattas som att det är en köryta för bilar på ena sidan och en yta för
gående på den andra. Stadens bedömning är att gatan inte fungerar som ett
gångfartsområde är tänkt att fungera. Om det på sikt blir fler verksamheter
och fler boende i området kan dock Rundbäcksgatan mycket väl komma att
fungera bättre som gångfartsområde. Som det är nu hade den lika väl eller
hellre kunnat regleras som en lågfartsgata.

4.8

SNAPPERUPSGATAN, MALMÖ

Snapperupsgatan är en bågformad lokalgata, delvis med en park på ena
sidan. Gatan ligger i Carolikvarteren som är en central del av Malmö där det
finns flera gångfartsgator.
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Figur 24. Snapperupsgatan (Källa: NVDB).

Gatan är cirka 90 meter lång och gaturummet är ca 13-15 meter mellan
husen, mellan byggnaderna i den södra delen finns också en plantering som
avgränsar körytan som är i linje med parken. Den tillgängliga gatans bredd är
cirka sju meter.

Figur 25 Snapperupsgatan. (Flygfoto Malmö stad)

Figur 26. Snapperupsgatan.

Beläggningen är jämn med betongsten över hela ytan och det är ingen
zoonering med utpekade gång- eller körytor. Fotgängarna kan dock även
välja att gå mer skyddade i parken. Pollare som skyddar fasadens hörn från
påkörning ger även ett skyddat utrymme för fotgängare.
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Figur 27. Entrén i söder till Snapperupsgatan. Foto: WSP.

Enligt Malmö stad uppfyller utformningen inte riktigt kriterierna för ett
gångfartsområde eftersom det inte är någon möblering på gatan, men
uppfattningen är ändå att gatan fungerar hyfsat bra. Staden har fått in en
handfull ärenden gällande för mycket trafik och att det körs för fort på gatan.
De senaste åren har det rapporterats tre singelolyckor med gående.

4.9

RODERGATAN, MALMÖ

Gångfartsområdet på Rodergatan i Malmö är ca 330 meter långt och ingår i
ett större områden med gångfartsgator och kvartersgator med utformning för
en låg hastighet. Gatan är i huvudsak rak, men med ett par
sidoförskjutningar i den norra delen. Gatan är cirka tio meter bred med
bebyggelse på ena sidan och räcke mot vattnet på den andra sidan, på
några platser smalnas gatan av med planteringar längs med vattnet.
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Figur 28. Rodergatan Malmö (Källa: NVDB).

Figur 29. Rodergatan.
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Figur 30. Entré vid Rodergatan.

Entrén till Rodergatan är inte särskilt markerad då även de gator den
ansluter till är reglerade med gångfart. Gatan är tydligt zonerad med
marksten på körytor och betongplattor i avvikande färg närmast fasaderna.
Det finns även längsgående parkering och låga kantstenar som förstärker
skillnader i användningen av gatan. Gatans utformning, med otydliga entréer,
zonering, kanter samt långa, fria siktlinjer gör att den inte upplevs som ett
gångfartsområde där fotgängare bjuds in att nyttja hela gaturummet.
I Västra Hamnen (Bo01-området) har Malmö stad haft mycket klagomål på
biltrafiken. De boendes förväntningar på lugna och tysta områden har
krockat med den trafik som Västra Hamnen som mötesplats har dragit till sig.
Invånarna har klagat på för mycket biltrafik och för höga hastigheter. Enligt
staden uppfyller inte Rodergatans utformning med en separat gångbana och
längsparkering reglerna för hur ett gångfartsområde ska se ut. Gatan är
dessutom rak och utan möblering. Man upplever sig inte som prioriterad som
fotgängare och hastigheten på biltrafiken är högre än gångfart. Gatan
fungerar alltså inte så bra som gångfartsområde. Sommaren 2017
placerades två gummigupp ut på Rodergatan som test. De boende ansåg
dock att de inte hade någon effekt på buskörandet. 2018 gjordes ett nytt
försök med tillfälliga åtgärder angränsande gator stängdes av med fysiska
hinder för att förhindra ”cruising/rundkörning”. På Rodergatan sattes det
återigen ut gummigupp på två platser. En grundligare utvärdering gjordes
efter 2018. De boende i Bo01-området ansåg inte att farthindren hade löst
situationen och angav också att det är svårt att cykla där. Invånarna önskade
en cykelbana och efterfrågade aktiva farthinder. Under 2019 infördes avgift
dygnet runt på parkeringsplatserna.
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5

TRAFIKMÄTNINGAR

5.1

FLÖDEN

Biltrafikflödet mättes med slangmätning på samtliga åtta gator under sju
dygn i följd. Gående och cyklande mättes med hjälp av filmning under tre
dygn, torsdag – fredag samma veckor som slangmätningarna. Av Tabell 4
som visar på den genomsnittliga dygnstrafiken under de uppmätta dygnen är
det stor skillnad mellan flödena på de ingående gatorna.
Tabell 4. Flöden per dygn i genomsnitt per trafikslag.

Gata

Dygnstrafik
Motorfordon Cykel

Dragarbrunnsgatan del 1
Dragarbrunnsgatan del 2
Förmansvägen
Gullmarsplan
Magasinsgatan
Rundbäcksgatan
Snapperupsgatan
Rodergatan

2 499
2 244
588
5 521
227
418
244
529

Gående

4 485
4 242
97
195
339
56
154
154

4 829
15 201
2 071
2 520
6 713
536
799
96

Om man lägger in andelarna oberoende av storleken på flödena i ett diagram
kan man tydligare se vilket eller vilka trafikslag som dominerar på respektive
gata.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Gående %

Cykel %

Motorfordon %

Figur 31 Fördelningen mellan gående, cyklande och motorfordon på de enskilda gatorna

På Dragarbrunnsgatan del 2, Förmansvägen, Magasinsgatan och
Snapperupsgatan dominerar gångtrafiken och utgör 67-92% av det totala
flödet. På Gullmarsplan och Rodergatan dominerar biltrafiken, men det är
stor skillnad på antalen på de olika gatorna. Dragarbrunnsgatan är den enda
gatan med ett stort cykelflöde, på del 1 är cykeltrafiken ungefär lika stor som
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gångtrafiken vilket förklaras av att gångflödet är cirka 30% av vad det är på
del 2 av gatan medan gång- och cykelflödet är i samma storleksordning.
Tabell 5 visar andelen tung trafik som andel av det totala antalet
motorfordon. De tre gator, Dragarbrunnsgatan del 2, Gullmarsplan och
Magasinsgatan, som har högst andel tung trafik har även högst andel
fotgängare.
Tabell 5. Andelen tung trafik vid mätpunkterna.
Plats
Dragarbrunnsgatan del 1
Dragarbrunnsgatan del 2
Förmansvägen
Gullmarsplan
Magasinsgatan
Rundbäcksgatan
Snapperupsgatan
Rodergatan

Andel tung trafik
9%
12%
8%
12%
16%
3%
8%
5%

I ett gångfartsområde med stora fotgängarflöden finns i regel många
målpunkter såsom restauranger, butiker och andra mötesplatser, vilka är i
behov av regelbundna leveranser. När antalet bilar i ett gångfartsområde
med många målpunkter är lågt blir andelen tung trafik högre i relation till det
totala antalet motorfordon. Det är därför inte oväntat att andelen tung trafik är
högre på de gator med högst antal fotgängare.

5.2

MOTORFORDONS HASTIGHETER

Tyvärr har det inte varit möjligt att mäta cyklisternas hastigheter varför
endast motorfordonens (i praktiken bilarnas) hastigheter redovisas och
analyseras.
Det kan vara svårt att mäta riktigt låga hastigheter, till exempel för fordon i
kö. Hastigheter under 10 km/timme har inte uppmätts på hälften av gatorna,
vilket kan vara mätfel som innebär att det saknas fordon i låga hastigheter.
Känslighetsanalyser och observationer på plats ger dock att det sannolikt
inte påverkar medelhastighet eller 85-percentil annat än marginellt på
Dragarbrunnsgatan. På Gullmarsplan kan det påverka
hastighetsmätningarna vissa timmar (läs fredag eftermiddag) men bedöms
inte nämnvärt påverka mätresultatet i sin helhet.

5.2.1

Medelhastighet, 85-percentiler och maxhastigheter

Tabell 6 visar motorfordonens medelhastigheter, 85-percentil och max
medelhastighet per timme för de sju dygn som mätningarna gjordes.
Tabell 6 Hastighet i km/tim för respektive mätpunkt

Gata

Medelhastighe
t (km/h)

85percentil
(km/h)

Max
timhastighe
t (km/h)

Dragarbrunnsgatan del 1

18

23

32

Dragarbrunnsgatan del 2

14

18

32

Förmansvägen

17

21

27
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Gullmarsplan

15

18

21

Magasinsgatan

13

18

26

Rundbäcksgatan

18

23

29

Snapperupsgatan

17

22

41

Rodergatan

21

27

35

De tre gator med lägst medelhastighet (13–15 km/tim) är också de gator som
har högst antal fotgängare. Två av dessa gator, Gullmarsplan och
Dragarbrunnsgatan har också betydligt högre biltrafikflöde än övriga gator.
En indikation på hur fort det går för ett flertal förare att framföra motorfordon
och hur effektiv den hastighetsdämpande utformningen är är 85-percentilen.
På alla de studerade gatorna är 85-percentilen högre än gångfart, vilket
motsvarar ca 6–8 km/tim. På de tre gator som har lägst 85-percentil;
Dragarbrunnsgatan del 2, Gullmarsplan och Magasinsgatan, är den 18
km/timme, vilket är betydligt snabbare än gångfart. På fyra av gatorna är 85percentilen över 20 km/timme, vilket närmast kan likna cykelhastighet. På
Rodergatan är 85-percentilen nästan 30 km/timme.
Den högst uppmätta medelhastigheten per timme visar ännu tydligare om
det är utformningen eller andra faktorer som påverkar hastigheterna. Av
Tabell 6 framgår att den högsta tim-medelhastigheten är betydligt högre än
gångfart och för de flesta gator även betydligt högre än 85-percentilen vilket
tyder på att det är möjligt att köra ganska fort och att hastighetsspridningen
är stor. Den enda gata där det är liten skillnad mellan medelhastighet, 85percentil och maxhastighet är Gullmarsplan.
Av Tabell 7 framgår vid vilka tidpunkter de högsta medelhastigheterna
uppmättes och hur många fordon som passerade under den timmen. Den
timme med högst medelhastighet inföll för samtliga gator nattetid då få
fordon passerade. I några fall har endast ett fordon passerat under aktuell
timme vilket innebär att det är den faktiska maxhastigheten som uppmättes.
Tabell 7. De högst uppmätta medelhastigheterna under en timme och antal fordon som
passerade. (Dragarbrunnsgatan 24= Del 1, Dragarbrunnsgatan 43= Del 2)

Den gata som utmärker sig mest är Snapperupsgatan, där tre bilar en
torsdag natt mellan 02:00-03:00 hade en medelhastighet på 41 km/tim. Lägst
maximal medelhastigheten noteras på Gullmarsplan en måndag natt mellan
kl. 01:00-02:00. Under tidsperioden uppmättes ett påtagligt större antal
fordon jämfört med övriga gator. Antalet är dock så litet att det inte behöver
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ha haft någon påverkan på enskilda fordons hastighet eller
medelhastigheten.
Rundbäcksgatan högsta medelhastighet är 29 km/tim som uppmättes från ett
fordon. Utöver vad som framgår av Tabell 7 uppmättes en medelhastighet
strax under 29 km/tim för fem bilar som körde på Rundbäcksgatan mellan kl.
22:00-23:00 en torsdag. En tidpunkt när det är troligt att gångtrafikanter kan
befinna sig på gatan. Något som inte framkommer av Tabell 7 är att 23
fordon höll en medelhastighet om 32 km/tim en fredag mellan kl. 03:00-04:00
på Dragarbrunnsgatan del 1.

5.2.2

Hastighetsspridning

Hastighetssridningen kan också vara ett mått på hur väl utformningen stöder
en låg hastighet.
Figur 32 visar de upmätta hastigheterna i spann om 5 km/timme.
Magasinsgatan har störst andel motorfordon (22 %) som håller en hastighet
om 5–10 km/tim vilket är betydligt mer än övriga gångfartsområden.
Magasinsgatan visar även, tillsammans med Dragarbrunnsgatan del 2 och
Gullmarsplan, på en hög andel som håller hastigheten 10–15 km/tim. På
Dragarbrunnsgatan del 2, Gullmarsplan och Magasinsgatan håller 60-70%
av bilförarna 15 km/timme eller lägre. På övriga gångfartsområden håller en
stor andel 15 km/tim eller högre, till exempel framförs 60 % av biltrafiken på
Rodergatan snabbare än 20 km/tim.
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

5-10 km/tim

10-15 km/tim

15-20 km/tim

20-25 km/tim

25+ km/tim

Figur 32 Hastighetssridning i spann om 5 km/timme.

På gatorna i Uppsala och Stockholm har inga hastigheter under 10 km/timme
uppmätts vilket kan vara ett mätfel. Det påverkar dock inte hur många fordon
som har framförts i högre hastigheter, men kan ge en missvisande bild av
hastighetsspridningen.

5.2.3

Fördelning över dygnet

Vi har även gjort en jämförelse mellan medelhastigheterna under fyra timmar
nattetid respektive mitt på dagen, dvs de tider när få respektive relativt
många fotgängare kan förväntas, se Tabell 8.
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Tabell 8. Medelhastighet över fyra timmar mellan kl. 01:00-05:00 respektive kl. 11:00-15:00.

På alla gator utom Rundbäcksgatan, är hastigheterna högre nattetid än
dagtid, i några fall är skillnaden relativt stor. Detta tyder på att andra
förhållanden är den fysiska utformningen påverkar hastigheten dagtid, det
gäller speciellt på gator med stor skillnad mellan dag och natt, som
Dragarbrunnsgatan, Magasinsgatan, Snapperupsgatan och Rodergatan.

6

OLYCKSDATA FRÅN STRADA

Olycksstatistik är ett trubbigt verktyg för att analysera hur gångfartsgator
fungerar, dels eftersom trafikolyckor generellt inträffar sällan – speciellt om
fordonsflödet är litet, dels eftersom det inte säger något om hur trafikanterna
agerarar för att undvika olyckor. Till detta kommer att olyckor med lindriga
skador, framförallt gående och cykel singel inte alltid rapporteras i STRADA
eftersom de kan tas om hand utanför akutsjukhusen. Olycksrapporter från ett
gångfartsområde kan dock ses som en indikation på om gatan fungerar som
tänkt. I de låga hastigheter och med de väjningsregler som gäller bör det inte
förekomma kollisioner som medför personskadeolyckor. Ofta används ojämn
beläggning med till exempel gatsten som en del i gestaltningen för att erhålla
lägre hastigheter, det finns dock en risk att ojämnheterna orsakar fallolyckor.
Gåendes fallolyckor och cykelsingelolyckor kan tyda på att beläggningen är
för ojämn eller att det finns kanter som är svåra att upptäcka. Beskrivningen
av de inrapporterade olyckorna bekräftar att ojämnheter, otydliga kanter etc
har orsakat eller bidragit till flera av fall-/singelolyckorna men halka är också
en vanlig faktor.
Uttag ur STRADA har gjorts för femårsperioden 2013 - 2017. En
sammanställning framgår av
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Tabell 9. Mer än hälften, 25 av de 46 registrerade olyckorna, var fotgängares
fallolyckor (halka, ojämnt underlag etc.). Av dessa hade 9 personer skadats
måttligt och övriga 16 lindrigt. Den näst vanligaste olyckstypen var cykel
singel, sju personer skadades i cykelsingelolyckor varav en måttligt och
övriga lindrigt. Utöver fall-/singelolyckor hade det rapporterats fem olyckor
där fotgängare blivit påkörda av motorfordon och tre olyckor där cyklister har
blivit påkörda.
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Tabell 9 Sammanställning av olyckor registrerade i STRADA.Olyckstyper: S=Singelolycka
motorfordon, U=Upphinnandeolycka motorfordon, F= Fotgägnare/Motorfordon,
C=Cykel/Motorfordon, G0=Gående fallolycka, G1= Cykel singel, G3=Fotgängare/Cyklist,
G4=cykel/cykel. Skadegrad: M=Måttligt, L=Lindrigt
Olyckstyp

S

U

F

Gata / Skadegrad

L

L

M

C
L

Dragarbrunnsg N

M

G0
L

M

3

Dragarbrunnsg S

1

1

1

Magasingatan

5
1

L

M

4

Förmansvägen
Gullmarsplan

G1

3

G3
L

M

L

Tot

M

M

3
1

2

1

1

3

1

5

3

10

6

9

4

5

11

16

2

3

3

3

6

1

1

1

1

2

2

34

46

1

1

10

5

Rundbäcksg

1

Summa

1

1

Snapperupsg

L

1

Rodergatan

Totalt

G4

1

1

9

16

1

6

1

1

1

12

1

Flest olyckor har rapporterats från Gullmarsplan. En sannolik orsak är
exponeringen, dvs både stort gång- och bilflöde. På Gullmarsplan har det
också förekommit flera olyckor där fotgängare blivit påkörda av motorfordon.
Lägger man ihop de båda sträckorna på Dragarbrunnsgatan har det dock
sammanlagt inträffat fler olyckor där. Olyckorna mellan cyklister och bilar
(varav en tung lastbil) på Dragarbrunnsgatan har uppkommit i samband med
att motorfordonen har stannat/parkerat, till exempel backat eller att
förardörren öppnats. I övrigt utmärker sig Dragarbrunnsgatan genom att där
har inträffat flera cykelolyckor, både singelolyckor och kollisioner med
motorfordon eller cyklister. Utfallet bekräftar att det är en gata med ganska
mycket trafik av olika slag som behöver samsas om utrymmet och att det kan
leda till olyckor.
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7

BETEENDESTUDIER OCH
PLATSOBSERVATIONER

Beteendestudier och platsobservationer har genomförts på fyra av de åtta
gatorna:
•
•
•
•

7.1

Dragarbrunnsgatan Del 2, Uppsala
Förmansvägen, Stockholm
Gullmarsplan, Stockholm
Magasinsgatan, Göteborg

BETEENDESTUDIER

Förutom låg hastighet, gångfart, är en av de viktiga trafikreglerna för
gångfartsområden att (alla) fordon ska väja för gående. Hur och vem av
trafikanterna som väjer vid en annalkande konfliktsituation har noterats i
beteendestudierna. Som framgår av Tabell 10 har de flesta fotgängarna
interaktioner med personbliar, på Dragarbrunnsgatan är det också vanligt
med interaktioner med cyklar. På alla gator utom Gullmarsplan är den
vanligaste åtgärden för att undvika olycka att endera parten väjer. Som
framgår av Figur 33 är det vanligen fordonen som väjer på
Dragarbrunnsgatan och Magasinsgatan medan det vanligen är fotgängaren
som väjer på Gullmarsplan och Förmansvägen.
Den gata där det förekom flest interaktioner med cykel var
Dragarbrunnsgatan där det noterades 42 interaktioner, vilket är över 40% av
det totala antalet interaktioner. I dessa interaktioner väjde cyklisten 27
gånger (dvs i 64% av fallen), vid 14 tillfällen väjde fotgängaren och vid ett
tillfälle båda parter. På Magasinsgatan var det fler interaktioner med cyklar
än med bilar, i cirka 90% av de interaktionerna väjde cyklisten, i övriga båda.
Tabell 10. Sammanställning av interaktionerna på de fyra gatorna.

Gata

Interaktion med
(Fordon)

Gata

Personb Lastbil Cykel

Vem agerar
Fordon

Fotg

Hur agerar
Båda

Bromsar Väjer

Dragarbrunnsgatan
Del 2

53

3

42

73

20

5

46

54

Förmansvägen

13

0

0

4

7

2

5

9

167

2

3

67

92

13

143

42

22

6

31

37

0

22

29

57

Gullmarsplan
Magasinsgatan

Väjningsbeteendet blir tydligare i ett diagram, se Figur 33.
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Figur 33 Vem väjer fordonet (bil, cykel) eller fotgängaren?

7.1.1

Dragarbrunnsgatan del 2

Vid platsobservationen framfördes fordonen i låg hastighet och för det mesta
var det fordonsföraren som agerade. Bilförare bromsade för fotgängare, men
även väjning förekom. En ofta förekommande interaktion var att cyklister
väjde för fotgängare utan att sakta ner farten. Nästan 9 av 10 av de
fotgängare som var inblandade i interaktionen var personer i yrkesverksam
ålder, ett fåtal var äldre och vid ett tillfälle väjde en vuxen och ett barn i en
interaktion där en olycka var nära att inträffa. Sammanlagt noterades fem
nästan-olyckor under de två timmar som konflikter noterades. Vid fyra av
dessa tillfällen var det fotgängaren som agerade för att undvika en olycka.
Två av nästanolyckorna var mellan fotgängare och personbil, tre med cykel.
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Figur 34. Dragarbrunnsgatan i Uppsala.

Figur 35 Dragarbrunnsgatan

7.1.2

Förmansvägen

De flesta fotgängare valde att gå längs med husfasaderna, få nyttjade hela
gångfartsområdets bredd. De fotgängare som skulle korsa gångfartsområdet
gav företräde till motorfordonen eller väntade in att motorfordonen skulle
stanna innan de passerade.
Inga cyklar eller lastbilar förekom under studien. De flesta bilarna höll en
högre hastighet än gångfart vilket kan förklara att endast i fyra av de 13
interaktionerna var det enbart bilföraren som agerade. Parkeringsplatserna
längs gatan hade hög omsättning, framförallt i anslutning till förskolan.
Majoriteten som rörde sig i gångfartsområdet var vuxna men även sällskap
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med barn och vuxna förekom. Ett fåtal barn rörde sig ensamma i området.
Vid ett tillfälle var en olycka nära att inträffa då ett barn (utan vuxen) kom
springandes samtidigt som en bil inte saktade in för barnet.

Figur 36 Förmansvägen

7.1.3

Gullmarsplan

På Gullmarsplan genomfördes beteendestudierna i form av två entimmespass vid olika tillfällen, dels en fredag förmiddag, dels en fredag
eftermiddag. Antalet interaktioner och hur de gick till fördelat på förmiddag
respektive eftermiddag framgår av Tabell 11.
Fotgängare rör sig i huvudsak på gångbanorna längs med fasaderna och de
som korsar gatan gör det rakt över, vanligen på någon av de anordnade
gångpassagerna. De interaktioner som sker är nästan uteslutande från
sidan, endast i enstaka fall kom ett fordon i kapp eller mötte en fotgängare.
På förmiddagen var det måttligt med biltrafik och relativt få fotgängare som
rörde sig längs eller tvärs gatan, biltrafiken dominerade gaturummet. Hälften
av de personer som interagerade/var i konflikt med ett motorfordon var äldre.
Bilförare och fotgängare agerade ungefär lika ofta, i några fall agerade båda
parter. Väjning var i lika stor grad inbromsning som väjning. Det noterades
inte någon nästan-olycka
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Figur 37 Gullmarsplan fredag förmiddag

På fredagseftermiddagen var det mycket tät biltrafik med stillastående
köer/trängsel i båda riktningar. Inga fotgängare gick i ”körbanan” annat än för
att korsa gatan. De flesta fotgängare korsade gatan antingen i korsningen
med Gullmarsvägen eller vid ingången till Hemköp/Systembolaget cirka 25
meter från korsningen. Vid Gullmarsvägen fungerade passagen som om det
hade varit ett övergångsställe, väjningen mot fotgängarna sammanföll dock
vanligen med väjning mot korsande biltrafik. De flesta fotgängarna
”kryssade” mellan bilarna, bilförarnas väjningsbeteende var i stor
utsträckning påverkat av trängselsituationen, om de inte hade väjt för
fotgängaren hade de ändå inte kunnat köra mer än några få meter längre
fram. Trots det behövde över 60 % av fotgängare väja. Nästan samtliga
fotgängare var vuxna, med stort inslag av äldre. Inga barn rörde sig
ensamma på eller längs gatan. Vid två tillfällen inträffade nästan-olyckor, i
det ena fallet var en rullstolsburen person inblandad, i det andra en äldre
person.
Tabell 11 Interaktionerna på Gullmarsplan på förmiddagen respektive eftermiddagen

Fordon
Tid

Vem agerar

Personb Lastbil Cykel Fordon Fotg

Hur agerar

Båda Bromsar Väjer

FM

13

1

0

5

6

3

8

8

EM

154

1

3

62

86

10

135

34

Totalt

167

2

3

67

92

13

143

42
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Figur 38. Gångfartsområdet på Gullmarsplan en fredagseftermiddag. Motorfordonen dominerar
ytan. Foto: WSP.

7.1.4

Magasinsgatan

Under den studerade tidsperioden förekom förhållandevis få bilar, och de
bilar som förekom höll en låg hastighet. Uppskattningsvis förekom det 5-600
fotgängare, 20 bilar och 20 cyklar per timme. Flertalet fotgängare var i
arbetsför ålder, en del barnvagnar förekom också.
Fotgängarna dominerade ytan. Gatan upplevdes som säker för samtliga
åldersgrupper eftersom fordonen framfördes i låg hastighet samt agerade i
en klar majoritet av interaktionerna. I många fall bromsade och/eller väjde
både fordon och fotgängare. Motorfordonen höll generellt en låg hastighet,
även om flera körde något fortare än gångfart.

48 | 10264451 • Gångfartsgator - skyltfonden

Figur 39 Många verksamheter längs gatan gör att det förekommer mycket leveranser även med
tunga fordon på Magasinsgatan. Enligt trafikmätningarna utgör 16% av trafiken tunga fordon.

Figur 40 Fotgängarna dominerar gaturummet på Magasinsgatan.

7.2

HUR NYTTJAR FOTGÄNGARE GATURUMMET?

På Dragarbrunnsgatan och Magasinsgatan rörde sig fotgängarna över hela
gatan och dominerade ytan när platsbesöken gjordes. Fotgängarna både
korsade och stannade mitt i gatan. Motorfordonen anpassade sig efter
fotgängarna.
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På Förmansvägen och Gullmarsplan gällde det omvända, motorfordonen
dominerade och fotgängarna fick anpassa sig och höll sig intill fasaden när
de gick längs med gatan.
Iakttagelserna på plats stämmer bra överens med de filmningar som har
gjorts. Till exempel kan man se att fotgängare går längs fasaderna även i
lågtrafiktid (sena kvällar, tidiga morgnar).

Figur 41. På Magasinsgatan dominerar fotgängarna och tar för sig av hela gaturummet. Foto:
WSP.

7.3

HUR FUNGERAR GÅNGFARTSOMRÅDENA FÖR
CYKLISTER?

Som presenterats i avsnitt 5.1 har Dragarbrunnsgatan ett stort antal cyklister
som passerar de båda mätpunkterna, jämfört med de övriga gatorna. Vid
Dragarbrunnsgatan del 1 (nr 24) är andelen cyklister lika stor som andelen
gångtrafikanter (ca 40% vardera). Även på Dragarbrunnsgatans del 2 (nr 43)
och på Rodergatan är andelen cyklister relativt stor, ca 20% av det totala
flödet.
Vid beteendestudien noterades interaktioner mellan cyklister och fotgängare
på följande gator.
Tabell 12. Antal och andel cykel- och gångtrafik på gator där interaktioner noterats. (Antal och
andel bilar redovisas ej i tabellen.)

Vilken typ av interaktion som gjordes, vem som agerade samt hur, är
sammanställt i följande tabeller. I tabellerna nedan står * för
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Tabell 13. Interaktioner mellan cykel och fotgängare på Dragarbrunnsgatan 43.

Tabell 14. Interaktioner mellan cykel och fotgängare på Magasinsgatan.

Regleringen gångfart innebär att cyklister ska cykla långsamt, vilket innebär
att gångfartsområden inte är lämpade som stråk för pendling eller annan
cykling med krav på hög hastighet och god framkomlighet.
Dragarbrunnsgatan är ett viktigt cykelstråk som också har många
cykelparkeringar. Cyklisterna tar för sig av gaturummet och håller ofta en
realativt hög hastighet. Trots detta så väjer cyklisten i merparten av de
studerade interaktionerna. Även på Magasingsgatan så väjer cyklisterna. Att
det på de få timmar som studierna varade noterades nästanolyckor mellan
fotgängare och cyklister tyder på att gatorna inte fungerar så bra, det kan
vara otydligt hur medtrafikanterna kommer att agera eller hur de förväntar sig
att man själv ska agera. Olycksstatistiken från STRADA bekräftar att gatorna
inte är helt säkra för cyklister, trots de relativt låga hastigheter som biltrafiken
har.

8

ANALYS

De studerade gatorna kan grovt delas in i två kategorier; bostadsgator i
nyare områden där gatorna från början varit tänkta som gångfartsområden
(gårdsgator) och centrala gator med handel i äldre områden där reglering
och utformning införts i efterhand. Undantaget är Snapperupsgatan som är
en gata i ett äldre område med i huvudsak bostäder.

8.1

BOSTADSGATORNA

Till dena kategori gator hör Rodergatan i Malmö, Förmansvägen i Stockholm
samt Rundbäcksgatan i Göteborg. Eftersom
Wohnerf/Gårdsgata/Gångfarsområde ursprungligen togs fram för att utöka
möjligheterna till lek och samvaro i bostadsområden och dessa gator är
byggda med syftet att regleras med gångfartsområde skulle man kunna
förvänta sig att dessa gator skulle ha en utformning som ger låga hastigheter
och där fotgängare rör sig fritt över hela gaturummet. Detta är dock inte
fallet. Såväl dagtid som under lågtrafiktid är hastigheterna långt över gångfart
och fotgängarna för sig i huvudsak längs med fasaderna. Gatorna är
möblerade och har planteringar, men dessa avgränsar, tillsammans med
parkeringsplatser, på ett tydligt sätt en köryta från gångytor längs fasaderna.
Ingen av gatorna har en möblering eller utformning som tvingar bilförare att
hålla en låg hastighet.
Bortsett från att man på Rodergatan i efterhand har lagt ut gummigupp så
förekommer det inte gupp, som är det effektivaste sättet att få låga
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hastigheter. Vid infarterna till Förmansvägen och Rundbäcksgatan är det
dock låga kanstensöverfarter som kan ge en viss hastighetsdämpning.
Samtliga av de tre gatorna har partier med avsmalningar som inte möjliggör
möte, men vid så låga trafikflöden (4-600 bilar/dygn) som förekommer på
dessa gator är möten så ovanliga att avsmalningar inte kan förväntas ha
någon större effekt på hastigheterna. Rodergatan har ett par
sidoförskjutningar av gatan (främst i norr), men de är relativt ”snälla” och
raksträckorna är långa.
Snapperupsgatan har inte mycket möblering, men gatan svänger vilket bryter
siktlinjen, även på Förmansvägen bryts siktlinjen ungefär på mitten. Detta är
uppenbarligen inte tillräckligt för att sänka hastigheterna till gångfart eftersom
de uppmätta högsta medelhastigheterna är relativt höga (27 respektive 41
km/timme).
Man kan fråga sig om de som utformat gatorna har vinnlagt sig om att
genom utformningen få gånghastighet på motorfordonen? Oavsett har man
inte lyckats. Den valda utformningen kan ha flera orsaker till exempel;
bristande kunskap om utformningens effekt, behov av framkomlighet för
tunga fordon eller att snöröjning och halkbekämpning påverkar utformningen.
I helt nya bostadsområden, som är fallet med Förmansvägen, Rodergatan
och Rundbäcksgatan borde det vara möjligt att planera så att sophämtning
och varuleveranser inte behöver ske via gator som ska regleras som
gångfartsgator. Halkbekämpning kan ske med små fordon som inte har
större utrymmesbehov än personbilar. För snöröjning kan det vara svårt att
få tillräcklig tyngd på plogbladen på små snöröjningsredskap, men
sopsaltning är ett alternativ. Ett annat sätt att lösa snöröjningen skulle kunna
vara att delar av gatans möblering kan flyttas/tas bort under vintern. För
brandfordon kan placering av brandskåp påverka tillgänglighetsbehovet och
det kan också vara möjligt att ha möblering som kan flyttas/öppnas av
räddningstjänstens personal. Platser för korttidsparkering, som kan placeras
så att de påverkar hastigheten, är relativt lätta att utrymma vid behov.

8.2

GATOR MED HANDEL

Gemensamt för de gator som ligger i äldre, centrala områden och har mer
handel är att gång- och/eller bilflödet är högre än på bostadsgatorna.
Utformningen varierar mellan gatorna, på Dragarbrunnsgatan del 2 och
delvis på Magasinsgatan har möblering använts för att få till chikaner i
hastighetsdämpande syfte, tunga fordons framkomlighetsbehov påverkar
dock hastighetsdämpningen. Tillsammans med de stora gångflödena ger
utformningen relativt låga hastigheter dagtid. Under lågtrafik är hastigheterna
dock betydligt högre vilket visar att utformningen inte räcker till. Dagtid
fungerar i praktiken fotgängare och övriga trafikanter som levande farthinder.
Även om det tycks fungera kan man ifrågasätta om det är etiskt försvarbart,
dessutom finns det en risk – som även påtalas av kommunerna – att det
upplevs som otryggt och exkluderar personer med funktionsnedsättningar.

8.3

HYPOTESER

Innan arbetet startade fanns några hypoteser:
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•

•
•

Hur väl gångfartsområdena fungerar beror dels på flödet av olika
trafikanter och förhållande mellan olika flöden, dels fordonens
hastighet.
Fordonens hastighet antas vara beroende av gatornas ”möblering”
och utformning, exempelvis om gatan är böjd eller rak.
Olika beläggningars påverkan på bilförares och cyklisters hastighet
kan ibland överskattas.

Samtliga hypoteser utom den om cyklisters hastighet har mer eller mindre
bekräftats i denna stude. Om flödet är tillräckligt stort påverkas hastigheten,
men det krävs att gångflödet dominerar för att bilförare (och cyklister) ska
anpassa sig till

8.3.1

Hur väl gångfartsområdena fungerar beror dels på flödet
och förhållandet mellan olika trafikanter, dels fordonens
hastighet

Hypotesen stärks av denna studie. Det finns en korrelation mellan hög andel
gångtrafikanter, höga flöden och låga hastigheter. Exemplet Gullmarsplan
visar dock att det inte räcker med låg hastighet för att fordonsförare ska väja
mot fotgängare. Detta kan i Gullmarsplans fall dels bero på gatans
utformning, dels att biltrafikflödet är stort och dominerar över fotgängarflödet.
Studien visar också att fler fotgängare än fordon inte ensamt påverkar
fordonens hastighet eller väjningsbeteendet. För att fotgängare ska fungera
som ”levande farthinder” behövs ett stort gångflöde som behöver ta en stor
del av gatans bredd i anspråk samt visst stöd i utformningen/möbleringen.
Det finns helt enkelt inte utrymme för motorfordon att ta sig fram i högre
hastigheter när ett stort antal trafikanter rör sig på samma yta.
Som konstaterat i studien av Skvallertorget i Norrköping fungerar
väjningsreglering i hastigheter upp till cirka 15 km/tim, detta bekräftas i
denna studie – förutsatt att fotgängarflödet både är tillräckligt stort och
dominerar över fordonstrafiken i antal.
Av de gator där det har gjort beteendestudier fungerar fordonens
väjningsplikt mot fotgängare bäst på Magasinsgatan (samtliga fordon agerar
- ensamt eller samtidigt med fotgängaren) och Dragarbrunnsgatan (fordonet
agerar i cirka 78% av interaktionerna). Vad har dessa gator gemensamt och
vad skiljer dem från Gullmarsplan och Förmansvägen? Medelhastigheten är
något lägre än på de andra gatorna, 13-14 km/tim jämfört med 15-17 km/tim,
men medelhastigheterna är betydligt högre än den önskade gångfarten.
Dock är varken 85-percentilen eller den högsta medelhastigheten per timme
lägre än på övriga gator. Tvärt om har Dragarabrunnsgatan den högsta
timmedelhastigheten på 32 km/timme och Gullmarsplan den lägsta på 21
km/timme av de fyra gatorna, Magasinsgatan och Förmansgatan har ungefär
samma högsta timmedelhastighet, 26-27 km/timme. Förmansvägen har 85percentilen 21 km/timme medan övriga har 18 km/timme.
Om man jämför hastigheter och väjningsbeteende ser det ut som att vid
medelhastigheter under 15 km/timme väjer fordonsföraren, medan
fotgängare anpassar sitt beteende och/eller väjer vid högre
medelhastigheter.
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Tabell 15 Väjningsbeteenden och hastigheter (observera att

Gata

Magasinsg

Förmansv Gullmarsplan Dragarbrunns
gatan Del 2
Medelhast
13
17
15
14
85-perc
18
21
18
18
maxhast
26
27
21
32
Vem väjer?
Fordon alltid Fotg ca 70% Fotg > 60%
Fordon 80 %
Att det inte är så enkelt ser man om man även jämför med flödet. För att
fordonen ska väja behövs även ett stort gångflöde som (kraftigt) dominerar
över fordonsflödet.
Gata
Gata
Dragarbrunnsgatan Del 2
Förmansvägen
Gullmarsplan
Magasinsgatan

Dygnstrafik

Flöde

Vem väjer

Motorf Cykel Gående Totalt
2 244 4 242

15 201 21 687 Fordon 80 %
2 071 2 756 Fotg ca 70%

588

97

5 521

195

2 520

227

339

6 713

8 236 Fotg > 60%
Fordon alltid
7 279

Trots att alla gator utom en i huvudsak saknar gångbanor avgränsade med
kansten samt har en enhetlig beläggning med marksten eller gatsten över
hela ytan är flera tydligt zoonerade. Zooneringen består främst av olika
beläggning i längsgående stråk, men den består i flera fall även av möblering
eller pollare som skapar skyddade stråk för gångtrafikanter närmast
fasaderna, i några fall skyddar pollare även fasaderna från påkörning.
Gullmarsplan sticker ut med både kansten och pollare som skyddar
gångstråk längs fasaderna. Längsgående skyddade stråk där pollare och
möblering ersätter kantstenens funktion skapar trygga och säkra utrymmen
för oskyddade trafikanter, vilket sannolikt framförallt uppskattas av barn,
äldre och personer med nedsatt funktionsförmåga. Utformningen motverkar
dock intentionen att fotgängare ska känna sig trygga och vara säkra om de
nyttjar hela gatans bredd. Man kan också ifrågasätta vinsten med att ta bort
kantstenen om den behöver ersättas av pollare eller liknande för att gatorna
ska vara trygga och säkra för fotgängare.
Magasinsgatan och Dragarbrunnsgatan har ingen eller otydlig zonering och
en möblering som påverkar den körbara ytan, även om möbleringen inte är
tillräcklig för att ge en låg hastighet under lågtrafiktid. Möbleringen,
tillsammans med miljön som präglas av handel, målpunkter på båda sidor
om gatan och ett stort antal fotgängare som till stor del dominerar
gaturummet gör att fotgängarna tar för sig av gaturummet vilket i sin tur
sannolikt påverkar fordonsförarnas väjningsbeteende.
Förhållandena på Förmansvägen visar dock att det inte fäcker att gående
utgör en majoritet av dem som förflyttar sig längs gatan för att de ska ta för
sig av hela gaturummet eller för att fordonen ska väja för gående. Under den
uppmätta maxtimmen gick nästan 3 gånger så många personer (cirka 300)
längs med gatan som det sammanlagda antalet bilar och cyklar (drygt 70
respektive 30). Den tydliga zoneringen tillsammans med gott om plats för
fotgängarna på de skyddade ytorna längs fasaderna ger inte fotgängarna
något incitament att ta för sig över hela gatans bredd. På Förmansvägen
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passerar endast fem personer per minut under maxtimmen, att jämföra med
35 personer per minut på Dragarbrunnsgatan och 20 på Magasinsgatan.

8.3.2

Fordonens hastighet är beroende av gatornas
”möblering” och utformning

På de studerade gatorna påverkar utformningen fordonens hastighet men
inte i sådan utsträckning att den leder till att fordon framförs i gångfart. De
utvalda gångfartsområdena har olika utformning och omfattningen av
hastighetsdämpande åtgärder varierar, men det är möjligt att hålla en för hög
hastighet på samtliga gator.
Man skulle kunna tänka sig att gatans längd har betydelse för fordonens
hastighet, det är svårare att hålla en låg hastighet länge. Det går dock inte att
se något samband mellan gångfartsområdets längd och de hastigheter som
förekommer, förutom Rodergatan som är längst och har de högsta
medelhastigheterna dag- respektive nattetid, högst medelhastighet och 85percentil. Magasingsgatan som är ungefär lika lång har de lägsta
hastigheterna vilket tolkas bero på flödet, relationen mellan gång- och
fordonsflöden, möbleringens utformning och placedring samt att gatan inte är
tydligt zoonerad.
En annan faktor som kan ha större betydelse än gångfartsområdets totala
sträcka är hur långt man behöver köra längs gatan och orsaken till att man
kör på gatan. Ren genomfartstrafik, som endast passerar en gata utan något
ärende kan antas hålla en högre hastighet än den som skall stanna till längs
gatan eller är på väg till/från parkering. För de som har ett ärende längs
gatan kan den faktiska körsträckan snarare än gångfartsområdets totala
längd spela roll, det vill säga avståndet mellan tvärgator som leder till gator
med högre hastighetsgräns. Denna tanke stöds om man jämför
hastigheterna på Rodergatan, där det finns få tvärgator eller målpunkter,
med Dragarbrunnsgatan och Rundbäcksgatan där det dels är ganska tätt
mellan tvärgatorna och även finns målpunkter i form av garage längs
gatorna. Längs Dragarbrunnsgatan förekommer det dessutom omfattande
angöring vilket kan påverka hastigheterna.
Två av gatorna, Snapperupsgatan och Förmansvägen, är svängda vilket
begränsar siktlinjen till cirka halva gatans längd (50 meter), båda dessa gator
har hastigheter betydligt över gångfart. Den siktsträckan kan därför inte
anses tillräckligt kort för att ge hastigheter i närheten av gångfart, i alla fall
inte med den bredden och avsaknad av hastighetsdämpande möblering.

8.3.3

Olika beläggningars påverkan på bilförares och cyklisters
hastighet överskattas.

Hypotesen bekräftas/stärks. Samtliga gator har en beläggning med någon
form av marksten, antingen av betong eller smågatsten (i mönster). De gator
som har beläggning av smågatsten hör till de gator med lägst hastigheter
både dagtid och nattetid, vilket skulle kunna betyda att beläggningen har en
viss hastighetsdämpande effekt. Effekten är dock inte tillräcklig för att nå
gångfart. De gator som har en mer ojämn beläggning har även fler fallolyckor
rapporterade. Även om gångflödet på de gatorna är relativt stort och
olycksrapporteringen kan ha brister är det en faktor att beakta vid val av
utformning. På Gullmarsplan, som är en av de gator som har gatsten finns
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det även kantsten som kanske kan vara svårare att uppfatta när gatans
beläggning är av smågatsten.

9

SLUTSATS

Det är svårt att utforma så att motorfordon framförs i gångfart, speciellt om
tunga fordon behöver komma fram. Ingen av de studerade gatorna har en
utformning som säkerställer gångfart oavsett trafiksituation. I de fall som det
förekommer sifoförskjutningar är de betydligt rymligare än anvisningarna i
VGU. Studien bekräftar att en avvikande beläggning inte är tillräckligt för att
få låga hastigheter. Eftersom ingen av de studerade gatorna uppvisar
tillräckligt låg hastighet kan studiens ambition att visa hur utformning och
möblering ska/kan se ut för att man ska få gångfart inte uppfyllas. Studien
visar dock att väjningsbeteendet mot fotgängare kan uppnås även vid något
högre hastigheter, speciellt om antalet fotgängare är stort och de dominerar
gaturummet. Hypotesen att utformningen har betydelse för hur
gångfartsgatorna fungerar kvarstår dock. En tydlig zonering minskar
gångtrafikanternas nyttjande av hela gatans bredd och fordonsförarna
förväntar sig en fri körbana, väjning mot fotgängare minskar och
hastigheterna ökar generellt.
Ingen av bostadsgatorna har en så låg hastighet att de kan upplevas som
tillräckligt trygga eller säkra för att, i enlighet med den ursprungliga wohnerfambitionen, inbjuda till vistelse eller lek. På de gator med handel som
studerats i centrala områden har, förutom utformningen, ett stort antal och
hög andel fotgängare betydelse för både väjningsbeteende och hastighet de
tider som det är mest fotgängare på platsen. Övriga tider kan hastigheterna
vara höga, vilket kan utgöra en risk speciellt om fotgängare förväntar sig låga
hastigheter och är vana vid att nyttja hela gaturummet.
Angöringsbehov med tunga fordon påverkar uformningen och gör det
svårare att få låga hastigheter. Vid nyplaneringsfall bör godsmottagningar,
soprum och andra funktioner som behöver nås med tunga fordon inte
placeras mot gångfartsområden. Med angöringsbehov längs ett
gångfartsområde finns det även en risk för personskadeolyckor i samband
med angöring.
Förbättrad kunskap om hur gångfartsområden fungerar – eller inte fungerar –
till dem som planerar och utformar gator behövs för att regleringen skall
fungera som avsett. Framförallt behövs det handböcker och/eller andra
tydliga anvisningar med mått på hur utformningen behöver se ut för att
erhålla gångfart. För att ta fram sådana anvisningar kan det behövas
forskning där uppbyggande av försöksgator ingår.
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Bilaga 1: Sammanställning över studerade
gångfartsområden
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