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Sammanfattning 

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets skyltfond. Ståndpunkter 

och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet 

med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde. 

Syfte med detta projekt har varit att undersöka alternativa utformningar och material för 

kantstenar som helt eller delvis hjulburna fotgängare lättare kan detektera och forcera. 

Materialens eftergivlighet vid fall och passage har också beaktas. 

Resultaten visar att traditionella kantstenar oftast inte har högre halkrisk än andra gångytor, 

men att skillnader mellan dessa och bredvidliggande material kan föreligga som vid icke 

anpassad gång kan orsaka risk. Vid islag finns stor skaderisk. Uppåt 1000 fotgängare 

rapporteras skadas årligen på grund av kantstenar. Gångfartsområdet som liksom utformningen 

innan motorfordonens inträde i trafiken möjliggör barriärfri gångtrafik på slätt, homogent 

underlag bygger på att motorfordon håller ofarliga hastigheter och förmår undvika kollision 

med fotgängare. Ny teknik som fotgängardetektorer, autobroms och självkörande fordon som 

liksom den tidiga trafikmiljöns hästar hjälper kuskarna att undvika kollision med fotgängare, 

kan vara ett argument för en återgång till gemensamma ytor. Även ny teknik och alternativa 

ledstråk som räcken och varierad taktilitet som hjälper synskadade navigera utan att skapa 

farliga barriärer kan möjliggöra detta. För områden som inte lämpar sig som 

gångfartsområden, exempelvis spårvagns- och bussgator kan finnas behov av att begränsa 

fotgängares rörelser. Eftersom kantstenen inte har denna egenskap kan val av andra typer av 

barriärer, exempelvis växtbäddar vara mer effektivt, då passage försvåras samt att de även 

bidrar till ytterligare mål än trafiksäkerhet; såsom temperaturreglering vid värmebölja och 

vattenupptagning vid skyfall. 

2. Bakgrund 

2.1 Historisk perspektiv 

I historiskt perspektiv byggdes de första vägarna, exempelvis i Romarriket för soldater till 

fots. Huvudvägarna var stenbelagda och ofta grustäckta för att skona hästarnas hovar från de 

hårda ytorna. För fotgängare prioriterades kortaste väg, medan för frakt prioriterades minsta 

möjliga nivåskillnad. Hastigheter på dessa vägar var ca 70 km/dag för häst, 40 km/dag för 

mulor och 10 km/dag för oxe. Fotsoldater kunde röra sig ca 40 km/dag eller mer vid 

brådska, men vanligtvis ca 30 km/dag [1]. I Stockholm på 1800-talet var medelhastigheten 

för hästar 5-10 km/h och trafikolyckor var ovanliga, både på grund av de låga hastigheterna 

samt på grund av att hästarna kunde hjälpa kuskarna att undvika kollisioner [2]. På 1920-
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talet i och med bilismens framväxande började röster höjas för ökad separation av trafikslag. 

Man noterade att antalet döda i trafiken 1922 i USA var 75300 personer och att automobilen 

orsakade 18 % av dödsfallen. Man lyfte frågan om felet var vårdslösa chaufförer eller 

fotgängare eller om det var variationer av gatornas utformning eller reglering av trafik som 

var orsaken. Att barn under 15 utgjorde 37 % av de dödade (50 % i New York) indikerade 

att föreskrifter för fotgängarna inte räckte, utan att säkerhetslösningar i trafikmiljön var 

nödvändiga [3]. I Paris noterades 1924 att dödsfallen var färre än i London, trots högre 

trafikhastigheter, vilket förklarades med att fotgängarna var skrämda av de höga 

hastigheterna och höll sig undan. Trafiksäkerhetsåtgärder som diskuterades var bland annat 

övergångar, trafiksignaler samt borttagande av räcken, kurer och hästdragna fordon samt 

handdragna kärror för att främja parkering av bilar [4]. Under denna tid förändrades 

gaturummet radikalt. Innan automobilernas intåg tillhörde gatorna fotgängarna i högre grad 

och på äldre fotografier kan man ofta se ett livligt folkliv på gatorna, även om trottoarer 

finns. Figur 1 visar ett exempel på hur kantstenarna begränsade de hjulburna till gatorna, 

medan fotgängarna kunde välja vilken yta de ville nyttja; fristaden ovan kantstenen eller de 

större ytorna på gatorna.  

 

Figur 1 Vy över Södra Förstadsgatan i Malmö på 1890-talet (Wikipedia: okänd fotograf) 

När antalet dödsfall ökade, ökade motsättningarna mellan trafikantgrupperna; automobilerna 

sågs som inkräktare och innan trafiklagar var på plats dömde domstolar ofta chaufförer för 

dråp, oavsett omständigheter. Efter en dragkamp mellan fotgängare som ville begränsa 

automobilerna till ofarliga hastigheter och automobiltillverkarna som ville se ökad 

försäljning, skulle detta komma att förändras och fotgängarnas vistelse på gatan begränsades 

till korsningar, ofta på markerade platser och reglerade av trafiksignaler [5]. En intressant 

aspekt att beakta var att kantstenen också kom att separera kvinnliga och manliga trafikanter 

eftersom andelen kvinnliga förare till en början var så låg som en halv procent [6]. Detta till 

skillnad från exempelvis cykeln som av feministen Susan B. Anthony omnämnts gjort mer 

för att frigöra kvinnor än något annat i hela världen [7]. Skillnaden mellan de manliga och 

kvinnliga trafikanterna beskrevs 1922 i boken ”Automobilens skötsel och körning”: ”De, 

som vålla bilisten de största bekymren, äro dock lekande barn och nervösa fruntimmer… 

Damer äro ofta lika svåra som barnen, ty vid en hornsignal tappa de ej sällan helt 

koncepterna. Att de, efter att ha passerat tre fjärdedelar av gatan, utan vidare vända för att nå 

den gångbana de nyss lämnat, är intet sällsynt. Ja, två, tre gånger kunna de springa fram och 

tillbaka framför bilen. Stanna och låt dem komma uppå gångbanan!” [8]. Den fördelningen 

mellan könen på stadens ytor som skapades under denna tid finns kvar än idag i och med att 
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kvinnor i högre grad rör sig på trottoarer och mindre på gator än män [9]. En intressant 

iakttagelse är gångfartsområden som finns på vissa platser idag och som påminner om den 

tidiga stadsutformningen med fotgängare som inte begränsas till gångytor. I en studie vid 

LTH som undersökt trivsel, hastigheter och trafikantrörelser på sådana ytor och konstateras 

att gångfartsområden som inte är indelade; exempelvis genom beläggning i samma nivå 

uppmuntrar fotgängare att nyttja hela ytan, vilket bidrar till lägre hastigheter och ökad trivsel 

för de gående. Då gångfartsområden bygger på samspel mellan hjulburna trafikanter och 

gående krävs ett visst antal gående för att dessa ska bli lyckade [10]. Tidigare studier har 

också visat att säkerheten i gångfartsområden ökar, med minskning av personskadeolyckor 

med nästan 50 % [11]. 

2.2 Kantstenens funktion 

I kommunal VGU-guide som sammanfattar och förtydligar riktlinjer från exempelvis Boverket 

och Trafikverket finns hänvisningar till kantsten på ett flertal ställen; för synskadade: ”Vid 

övergångsställen och andra ställen som är avsedda för gåendes korsning av gatan bör kantsten 

finnas kvar vid sidan av utjämningen så att synskadade kan ta ut riktningen över gatan.”, för 

cyklister: ” Minsta bredd mellan kantstenar ska ur driftsynpunkt vara minst 3,75 m”, gång- och 

cykelkorsningar: ” Vid övergångsställe och annan ordnad gångpassage ska.. Kantsten som är 

4–6 cm hög.”, hållplats: ”Busshållplatsen ska vara tillgänglig för personer med 

funktionshinder. Detta innebär i praktiken en förhöjd kantsten…”, korsningar: ” Med hänsyn 

till risk för däckskador ska eventuell kantsten längs korsningskurvor vara fasade.” [12]. I 

Boverkets författningssamling, dit många kommuners tillgänglighetsplaner hänvisar står 

”Fysiska hinder såsom mindre nivåskillnader, ojämn markbeläggning, svårforcerade ränndalar 

och trottoarkanter skall undanröjas.” [13]. De alternativ till kantstenar som omnämns kunna 

fungera som ledstråk är räcken, gångmattor, ledstänger och skillnader i material [14]. 

Kantstenar är ifrågasatta. I Simrishamn föll en man på en kantsten som han uppmätte till 17 

cm i närheten av en busshållplats, i detta fall ifrågasatte mannen varför kantstenen inte hade 

en tydlig färgmarkering [15]. I Vimmerby råkade en kvinna i permobil illa ut på liknande 

sätt då en nivåskillnad vid kantsten inte markerats [16]. I Gävle har medborgarförslag 

lämnats in där en rörelsehindrad man påtalar att kantsten på mellan 12 och 15 cm är för hög 

för att rörelsehindrade ska kunna ta sig över och eftersöker lägre höjder på runt 5 cm samt 

kortare avstånd mellan övergångsställen med låga eller utfasade kanter. Dock har 

kommunens tekniska kontor där svarat att högre kanter behövs för att tydligt skilja biltrafik 

från fotgängare samt att kanten utgör en marginal när körbanan får ny asfalt [17]. I 

asfaltskolan står att läsa om kantstenars höjd: Traditionellt så är det vedertaget med 12 cm 

kantstenshöjd längs med gångbanor. Vid busshållplatser är det oftast 16 cm. De flesta 

väghållare har idag någon typ av nedsänkning för handikappanpassning vid 

övergångsställen. Vid dessa så går man stegvis ned till noll. Vidare beskrivs kantstenars 

huvudsakliga syfte vara vattenavrinning, skydd för gångtrafik, vägledning för synskadade 

och vägledning för plogbilar [18]. 

2.2 Skadade fotgängare 

Fotgängarna är utsatta i trafiken. Monica Berntman vid LTH uppskattar att det under 

perioden 2010 till 2013 i genomsnitt årligen skadats ca 13 800 fotgängare. Under 2013 

ökade antalet skadade fotgängare i en fallolycka med nästan 1 500 jämfört med de 

föregående tre åren [19]. Vidare konstaterar hon att fler kvinnor än män samt fler äldre än 

yngre fotgängare skadas allvarligt i fallolyckor. [19]. Majoriteten av fallolyckor med 

allvarligt skadade sker i tätort. Nästan fyra av tio har fallit på en trottoar, en andel som ökar 

till hälften om trottoar och GC-bana/väg betraktas tillsammans. Ungefär var fjärde allvarligt 

skadade har fallit vid passage av en gatusträcka och i kategorin ”utformning” anges 

trottoarkant/kantsten som den vanligaste orsaken [19]. Detta innebär omräknat att uppåt 

1000 personer per år rapporteras skadas som fotgängare på grund av kantstenar. Även andra 
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barriärer som gatsten omnämns orsaka olyckor. Ett intressant iakttagande är att prisbilden 

för gatsten är betydligt högre än för asfalt. SKL skriver också i sitt dokument ”Fallskador 

bland äldre” att orsaker till fall utomhus kan vara trottoarkanter, dåliga skor, halka etc. [20].  

Rollatorn uppfanns 1978 i Västerås av Aina Wifalk. Idag är Sverige det rollatortätaste landet 

i världen och det förskrivs ca 60 000 rullatorer per år [21]. SCB beräknade 2007 att 240 000 

personer använde rollator, bland dem ingick var tredje person över 80 år. [22]. 2014 fanns 

499 000 personer i åldern 80+ i Sverige, år 2030 beräknas antalet ha ökat till 826 000 och 

2060 så många som 1 210 000 [23]. Om kvoten rollatoranvändare kvarstår kan vi alltså 2060 

räkna med 720 000 rollatoranvändare, bara i åldersgruppen 80+. Anpassningar i 

infrastrukturen för helt eller delvis hjulburna fotgängare med begränsad muskelstyrka 

kommer alltså att bli alltmer aktuellt. Där spelar kantstenar (men även exempelvis bredd och 

beläggningen jämnhet) en central roll. 

Om man betraktar kollisionsolyckor internationellt finns en del gator omnämnda; några är 

Herzl Street i Rehovot, Israel [24], U.S. 441 Orange Blossom Trail, Florida, USA [25], 

Mehrauli Badarpur i Dehli, Indien [26], Oxford Street, London, UK [27] och korsningen 

Simonsgatan och Georgsgatan i Kampen, Helsingfors [28]. I Sverige brukar korsningen 

Kungsgatan–Sveavägen i Stockholm [29], Nobeltorget–Dalaplan i Malmö [30] och 

Aschebergsgatan i Göteborg [31].  

I Göteborg sker många av fotgängarolyckorna i kollision med spårvagn och en undersökning 

vid Umeå Universitet har visat 4 gånger högre risk för skador samt 9-15 gånger högre för 

dödsfall per fordonskilometer jämfört med buss [32]. Medelhastigheter för buss skiljer sig 

mycket. I Stockholm finns exempelvis mål på 20 km/h som medelhastighet, men idag kan 

den vara 11-12 km/h för stombussar i innerstaden och 20-25 km/h i ytterstaden. Detta kan 

jämföras med tunnelbanans 30-40 km/h och pendeltågets 60-70 km/h [33, 34]. I Göteborgs 

innerstad rör sig spårvagnar med en medelhastighet på 17,6 km/h, medan den utanför 

stadskärnan kan komma upp i medelhastigheter på 43 km/h inklusive hållplatsuppehåll [35]. 

Spårvagnens högsta tillåtna hastighet i Göteborgs centrum är 30 km/h, medan 50 km/h tillåts 

i blandtrafik utanför stadskärnan [36]. Om spårvagnen kör i 30 km/h är stoppsträckan nästan 

30 meter och vid 50 km/h kan den vara 50-80 meter [37]. 

Undersökningar visar att kollisioner mellan motorfordon och fotgängare sker på körbana 

[38]. Enligt nollvisionens filosofi bor fordons hastighet begränsas till 30 km/h där det finns 

en risk för kollision mellan oskyddade trafikanter och motorfordon [39]. Risken att dö vid 

kollision brukar anges till 1/10 för 30 km/h, 3/10 för 40 km/h, 7/10 för 50 km/h och mer än 

9/10 för 60 km/h [40]. För stoppsträcka brukar 30 km/h anges till 12,6 m, 50 km/h 25 m och 

60 km/h 32,4 m [41]. En oro som ibland uppstår när hastighetssänkningar diskuteras är ökad 

restid. Dock visar studier att hastighetsgräns bara har en marginell inverkan på restid i 

stadsmiljöer, då andra faktorer som trafik, kurvor och korsningar är bestämmande faktorer 

[42].  

3. Metod och material 

Projektet har undersökt befintliga och alternativa utformningar och material för kantstenar som 

rörelsehindrade samt helt eller delvis hjulburna fotgängare lättare kan detektera och forcera. 

Materialens eftergivlighet vid fall och passage har också att beaktats. Litteraturstudier, 

laboratorieförsök och fältförsök har utförts för att ta fram förslag till alternativ. 

De kantstenar som undersökts på lab är Granitkantsten RV6 Råkilad och Granitkantsten RV6 

Flammad inköpta från Stenbolaget. Även betong med beteckning C30/37 grov och fin 

undersöktes som jämförelse. Den grova betongen var fördelad med en Piazzakvast medan den 

fina betongen var fördelad med en spackelspade. Betongproverna erhölls från Peab. I 

utomhusmiljö undersöktes kantstenar på Drottning Kristinas Väg i Stockholm och jämfördes 

med intilliggande gatsten. 
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Materialens ytor analyserades okulärt samt med svepelektronmikroskop i lågvacuum. 

Friktionsmätningar utfördes med Mark II validerad till ASTM F2508 med friktionsvärden på 

referensytor A=granit: 0,10, B=porslin: 0,18, C=vinyl: 0,59 och D=keramik:0,78. 

Eftergivlighet uppmättes med HIC-mätare med provhuvud monterad på stativ. Testmetoden 

baserades på SS-EN 1177 Stötdämpande underlag för lekplatsens ytbeläggning, men 

modifierat för mindre provobjekt, då fyra separata provningspositioner med 250 mm till 

varandra och kanterna inte fanns att tillgå.  

4. Resultat 

4.1 Kantstenens funktion 

Kantstenar infördes bland annat ur ett trafiksäkerhetssyfte för att separera oskyddade 

trafikanter från motorfordon. Studier visar dock att uppåt 1000 personer per år skadas i 

fallolyckor på grund av kantstenar [19]. Kollisioner sker idag när fotgängare beträder körbanor 

[38]. Att olyckor inte sker på gångytor tyder på att dessa respekteras av motorfordon, men 

några studier angående om denna respekt minskar om kantstenen är frånvarande har inte 

återfunnits.  

Vid genomgång av gator som identifierats som farliga i Kapitel 2.2 återfanns olika 

trafiksituationer. Några visas i Figur 2. 

 

 
Herzl Street, Rehovot, Israel (Google maps) 

 
Orange Blossom Trail, Florida, USA (Google maps) 
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Mehrauli Badarpur, Dehli, Indien[43] 

 
Oxford Street, London, UK (Google maps) 

 
Simonsgatan och Georgsgatan i Kampen, Helsingfors (Google maps) 

 
Kungsgatan–Sveavägen i Stockholm 
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Dalaplan, Malmö (Google maps) 

 
Aschebergsgatan i Göteborg (Google maps) 

Figur 2 Platser med fotgängarolyckor 

I Figur 2 kan man se att kantstenar finns på de flesta av dessa ställen. I Rehovot och Dehli är 

de färgade, i Dehli dock bara mot mittremsan då trottoar saknas (denna har enligt referensen 

omvandlats till parkeringsplatser). I Rehovot, Dehli, London och Göteborg kan man i på 

bilderna se fotgängare korsa gatan utanför övergångsställen. I Stockholm ser man fotgängare 

som går mot rött. Flera av platserna finns på ställen där det är glest mellan övergångsställen 

och där man kan se tydliga målpunkter för fotgängare på var sida om vägen. I USA är en 

busshållplats synlig, vilken kan orsaka brådska för fotgängare att korsa i dess närhet. 

Kanstenarna verkar inte vara effektiv som barriär mot fotgängare. 

För att ytterligare undersöka kantstenars funktion och placering gjordes en studie av 

Stockholm, där olika utformningar identifierades (Figur 3). 
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J K L 

Figur 3 Exempel på kantstenar i Stockholm 

I Figur 3 framgår att kantstenen används på många olika sätt i Stockholm. 3A visar kantstens-

avgränsning mellan gående (representerat av plattbeläggning) och cykelbana (asfalterad). På 

denna sträcka syns ofta trafikanter med hjul (rollator, barnvagn, resväska etc.) använda den 

jämnare asfalterade ytan. 3B visar en gatukorsning där trottoar och cykelbana fortsätter i 

samma nivå över gatan och korsande fordon kör över kantstenarna. Vid denna typ av övergång 

finns fasning ibland längs hela bredden mot fordonen och ibland endast i mitten. Att låta 

fasningen finnas endast i mitten gör att fordonen korsar på mer begränsat område, men också 

att avståndet mellan motorfordon och cyklister minskar, då de samlas vid fasningen.  

I 3C syns ett exempel på gångfartsområde. I detta område finns ingen kantsten utom vid 

områdets början och slut då ofasad kantsten och bred fasad kantsten avskiljer den från gatan. 

Ytan markeras också av en avvikande plattbeläggning. För ett gångfartsområde brukar 7 km/h 

anges som maximal hastighet, men studie av fyra områden i Sverige visade 11,5, 12,5, 17,5 

respektive 25,0 km/h som medianhastighet [10]. Trots dessa hastigheter har inga rapporter på 

ökade antal olyckor återfunnits, vilket kan tyda på att beredskapen för fotgängare ändå skapar 

säkerhet. Som en jämförelse mot hastigheter i icke- gångfartsområden i Stockholm anges på 

Google maps att 6,8 km på Östermalm beräknas ta 21 minuter, vilket innebär en 

medelhastighet på 19 km/h, 4,0 km på Södermalm 13 min, d.v.s. 18 km/h och 3,0 km Vasastan 

– Kungsholmen 10 min, d.v.s. 18 km/h. Dessa exempel gäller när Google maps anger att det är 

mindre trafik än vanligt. Hastigheterna verkar alltså vara likvärdiga på traditionella stadsgator 

och gångfartsområden; men uppmärksamheten hos motorfordonen högre på de senare. 

Figur 3D visar kantsten som separation mellan oskyddade trafikanter och motorfordon. Här 

finns ingen kantsten mellan fotgängare och cyklister, utan istället en yta med smågatsten. 
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Området bredvid kantstenen har linjemarkerats för att uppmärksamma ytterligare. 3E visar 

kantstenar med olika funktion inom ett mindre område. Kantsten separerar oskyddade 

trafikanter från motorfordon. Den används också för att skapa vinkelräta kanter mot cykelbana 

i enlighet med riktlinjerna för synskadade beskrivna i Kapitel 2.2 . För övrigt är cykel- och 

gångyta här inte separerade av kantsten, utan dessa separeras av linjemarkering. Kantstenen 

används som separation mot gräsmatta. 3F visar kantsten som avgränsning mellan flerfilig 

körbana och mittrefug. Eftersom målpunkter för fotgängare finns på vägens båda sidor i form 

av busshållplats, idrottsanläggningar och bostadsområde är det här mycket attraktivt för 

fotgängare att korsa vägen. Kanstenen kompletteras med högt mittstaket för att skapa en 

effektiv barriär för att hindra fotgängare korsa körbanorna. Endast delar av gränsen mellan 

oskyddade trafikanter och motorfordon har försetts med kantsten. Den undre raden visar 

kantstenens funktion vid parkering. 3F visar en trafiksituation där kantsten ersatts av andra 

lösningar. Gångbanan har smågatsten och har ingen barriär mot cykelbanan. Mot körbanan 

som även den ligger i samma nivå finns pollare istället för kantsten. 3G visar flera kantstenar; 

en traditionell mellan cykelbana och vägbana samt en lägre kantsten i metall mellan cykelbana 

och gångbana. Den senare har förstärkts med streckad linje för att öka uppmärksamheten på 

nivåskillnaden. 3H visar kantsten kombinerad med andra typer av barriärer som betongpollare, 

avvikande beläggning samt vägbom. 3J visar bilar som parkeras på gatan bredvid kantstenen, 

medan 3K visar cykelparkering som avskiljs mot gatan med trottoar och kantsten. 3L visar 

bilparkering för funktionshindrade som också den avskiljs mot gatan med trottoar och 

kantsten. De sista två bilderna visar exempel på när fordon för att komma till parkering korsar 

kantsten och gångyta.  

I de flesta fall ovan är kantstenar gjorda med traditionella materialval och endast i vissa fall 

belysta ytterligare med linjer eller målning. Figur 4 visar några kommersiellt tillgängliga 

innovationer inom kantstensområdet; A) belysta kantstenar som marknadsförs av New Hope 

U.S.A Inc., and Smart Green Technologies L.L.C med syftet är att göra staden vackrare samt 

för att säkert guida förare och fotgängare [44] samt B) och C) kantstensramp/rullstopp av 

gummi [45, 46].  

 

 
 

 

A B C 

Figur 4 Innovativa kantstenar 

Dagens städer måste anpassas för klimatförändringar med hetare somrar och häftigare skyfall. 

En värmebölja i Sverige kan innebära 400 fler dödsfall än normalt och utan åtgärder riskerar 

dessa siffror öka [47]. I Stockholm leds hälften av nederbörden till reningsverk tillsammans 

med spillvatten och hälften leds till sjöar och vattendrag. Vid kraftig nederbörd riskeras 

översvämning och det kombinerade avloppsvattnet leds till vattendragen. Båda dessa problem 

kan minskas med växtlighet som både kan minska städernas värmeböljor och infiltrera 

nederbörd. Dock minskar andelen grönyta i staden [48].  

Om man betraktar kantstenen som en barriär eller separation mellan ytor med olika funktion 

kan även andra installationer fylla samma syfte. Figur 5 visar kombinationer av dessa behov. 
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A B C 

Figur 5 Växtbarriärer i Stockholm 

I Figur 5 visas växtlighet som barriär mellan fotgängare och motorfordon. I 5A finns kantsten 

mellan fotgängare och växtbarriär. Denna kantsten är tillräckligt bred och hög för att också 

fungera som sittyta och avsaknaden av målpunkter på kantstenens respektive sidor gör att 

snubblingsrisk minimeras. I 5B finns ett grusstråk mellan växtlighet och fotgängaryta, vilket 

enligt Kapitel 2.2 kan fundera som ledstråk och alternativ till kantsten. Här kan också noteras 

att gångytan är slät och vit utan skarvar men med viss ytstruktur som ger väggrepp mot 

skosulan. I 5C kan träden betraktas som pollare och bildar en effektiv barriär mellan 

motorfordon och gående. 

4.2 Material 

I Figur 6 visas fotografier på de undersökta materialen. 

 

   
A B C 

    

   
D.1 och D.2 E.1 och E.2 F.1 och F.2 

Figur 6 Undersökta material. A: Granitkantsten RV6 Råkilad, B: Granitkantsten RV6 Flammad, 

C: Betong C30/37 fin, D: Kantsten samt intilliggande gatsten på Drottning Kristinas Väg 45, E: 

Kantsten samt intilliggande gatsten på Drottning Kristinas Väg 13 (gamla delen). F: Kantsten 

samt intilliggande gatsten på Drottning Kristinas Väg 13 (nya delen). 

Som visas i Figur 6 uppmättes två ställen på Drottning Kristinas Väg 13. Detta på grund av att 

det där finns en övergång mellan ett nyare gångfartsområde, samt ett äldre 

trottoar/gatuområde. 

4.3 Friktion 

Friktionsmätningar genomfördes för att undersöka om kantstenarna är halare än 

bredvidliggande material, vilket skulle kunna förklara en del av kantstensolyckorna. Tabell 1 

visar resultatens från friktionsmätningarna. 

 

Tabell 1 Resultat från friktionsmätningar 
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Yta 
T 

(°C) Torr/blöt Friktion σ Yta 
T 

(°C) Torr/blöt Friktion σ 

A 6,2 våt yta 0,8525 0,015 A -7,9 blöt 0,24 0,01 

A 6,2 våt klack 0,8525 0,015 A -5 snö 0,20 0,02872 

B 6,05 våt klack 0,7825 0,009574 B -7,8 blöt 0,27 0,02380 

B 6,05 våt yta 0,8725 0,046458 B -7 snö 0,19 0,01155 

C 4,95 våt klack 0,995 0,005774 C -8,2 blöt 0,32 0,0258 

C 4,95 våt yta >1  C -8 snö 0,20 0,06831 

D1 -3,4 våt 0,2525 0,015 D2 -3,4 torr 0,7175 0,036856 

D1 -3,4 torr 0,8225 0,122848 D2 -3,4 våt 0,8525 0,045 

D1 4,3 torr 0,82 0,08165 D2 4,3 torr 0,8475 0,03594 

D1 4,3 våt 0,855 0,074162 D2 4,3 våt 0,8525 0,045 

E1 -3,4 våt 0,225 0,023805 E2 -3,4 våt 0,2375 0,022174 

E1 -3,4 torr 0,9275 0,022174 E2 -3,4 torr 0,75825 0,050122 

E1 3,5 torr 0,8425 0,015 E2 3,4 torr 0,64 0,029439 

E1 3,5 våt 0,9575 0,01893 E2 3,4 våt 0,81 0,08165 

F1 -3,7 våt 0,21 0,02582 F2 -3,7 våt 0,2325 0,039476 

F1 -3,7 torr 0,9625 0,015 F2 -3,7 torr 0,83 0,040825 

F1 3,3 torr 0,84 0,024495 F2 2,9 våt 0,78 0,039158 

F1 3,3 våt 0,89 0,036515 F2 2,9 torr 0,865 0,023805 

I tidigare studier har föreslagits gränsvärden enligt; grön (obetydlig halkrisk) över värdet på 

referensyta C (>0,59 med Mark II), gul (eller ”halkrisk”) mellan referensytor B-C (0,181-0,59 

med Mark II) samt röd (eller ”stor halkrisk”) vara under eller lika med referensyta B (≤0,18 

med Mark II). I labmätningarna (Yta A-C) kan man se att de i minusgrader vid väta (tunt 

isskikt) är gulklassade Vi snö är värdena än lägre och ligger där på gränsen till rödklassning. I 

fältmätningarna (D1 – F2) kan man se att de flesta kantstenar och omkringliggande ytor vid 

denna mätning var grönklassade när de var torra samt vid plusgrader. När väta och 

minusgrader förelåg var D1, E1, E2, F1 och F2 gulklassade. Här kan noteras att D2 inte var 

gulklassad vid väta och minusgrader, i och med detta sker en minskning i friktion vid passage 

från gångbana till kantsten vilken om den är oväntad, kan innebära extra fallrisk. 

4.4 Eftergivlighet 

Samtliga mätningar på kantsten med instrument som beskrevs i Kapitel 3 visade att materialen 

är för hårda för att värden ska uppnås. Detta omöjliggjorde jämförelse med andra material. 

5. Slutsatser och diskussion 

Kantstenens betydelse som barriär mot hjulburna fordon sträcker sig tillbaka till tiden före 

automobilerna. På denna tid var den inte ämnad som en barriär för fotgängare, utan denna 

trafikantgrupp valde var de rörde sig. I och med automobilens inträde och ett ökat antal 

påkörda och dödade fotgängare infördes säkerhetsåtgärder, som bland annat innefattade att 

begränsa fotgängare till gångytor. Detta medförde också en ökad separation mellan manliga 

och kvinnliga trafikanter, då en stor majoritet av automobilförarna var män. Denna separation 

består än idag, då kvinnor i högre grad än män rör sig på gångytor. I de riktlinjer som finns 

beträffande nyttjandet av kantstenar finns ett stort fokus på synskadade som kan använda dessa 

som ledstråk för att navigera, samt ta ut riktning exempelvis vid korsningspunkter. 

Vattenavrinning, skydd för gångtrafik och vägledning för plogbilar nämns också som 

kantstenens funktion. Studier visar att uppåt 1000 fotgängare årligen rapporteras skadas på 

grund av kantstenar. Det finns riktlinjer som nämner att kantstenar ska undanröjas för att skapa 
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ökad tillgänglighet för hjulburna. Det stora antalet skadade på kantstenar belyser behovet av att 

använda alternativa lösningar som fungerar för samtliga grupper.  

Studier av bildmaterial från olycksdrabbade vägavsnitt i städer i Sverige och världen visar att 

kantsten inte är en tillräcklig barriär för fotgängare. Statistik visar också att påkörningsolyckor 

sker på vägbana och inte på trottoar, vilket befäster denna iakttagelse. Målpunkter på olika 

sidor av vägar och långt mellan övergångar samt ojämn beläggning på fotgängarytor skapar 

fotgängartrafik på icke avsedd plats, vilket skapar stora risker då motorfordon rör sig snabbt 

och utan beredskap för fotgängartrafik. Undersökning av kantstenarnas materialegenskaper 

visar att halkrisken på dessa inte är nämnvärt högre än på omgivande material, men att det i 

vissa fall föreligger en skillnad som vid plötslig övergång och ej till halka anpassad gång kan 

orsaka risk. Tester på kantstenars eftergivlighet visar på stor skaderisk vid islag. Vid studier av 

alternativa utformningar av kantstenar återfanns på marknaden belysta kantstenar samt 

gummibarriärer och ramper som skulle kunna fylla samma funktion. Dock innefattar dessa 

fortfarande nivåskillnader och fallrisk samt risk för passage av fotgängare på icke avsedd plats.  

Gångfartsområdet som liksom utformningen innan motorfordonens inträde i trafiken möjliggör 

barriärfri gångtrafik på slätt, homogent underlag bygger på att motorfordon håller ofarliga 

hastigheter och förmår undvika kollision med fotgängare. Ny teknik som fotgängardetektorer, 

autobroms och självkörande fordon som liksom den tidiga trafikmiljöns hästar hjälper 

kuskarna att undvika kollision med fotgängare kan vara ett argument för en återgång till 

gemensamma ytor. Även ny teknik och alternativa ledstråk som räcken och varierad taktilitet 

som hjälper synskadade navigera utan att skapa farliga barriärer kan möjliggöra detta. För 

områden som inte lämpar sig som gångfartsområden, exempelvis spårvagns- och bussgator kan 

finnas behov av att begränsa fotgängares rörelser. Eftersom kantstenen inte har denna 

egenskap kan val av andra typer av barriärer, exempelvis växtbäddar vara mer effektivt, då 

passage försvåras samt att de även bidrar till ytterligare mål än trafiksäkerhet; såsom 

temperaturreglering vid värmebölja och vattenupptagning vid skyfall. 
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