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Sammanfattning
I en stad finns det platser som de flesta av invånarna upplever ligger långt borta – även 
om det faktiska avståndet är kort. Och andra platser som mentalt känns överkomliga att 
till exempel promenera till även om det är en bra bit att gå. Vad beror detta på? Orien-
terbarhet? Siktlinjer? Upplevelser under vägen? Omgivningarnas karaktär? 

Gående är en förutsättning för en attraktiv stad och allt fler kommuner arbetar för att 
öka gåendet och för att få invånare såväl som besökare att röra sig till fots på olika 
platser, mellan målpunkter och stadsdelar. Ibland lyckas det och ibland lyckas det inte. 
Detta projekt är ett försök att komma närmare svaret på vad som påverkar människors 
uppfattning om gångavstånd och hur gående uppfattar olika omgivningsfaktorer.  

Studien genomförs i Alingsås, en stad i Västra Götaland med med cirka 25 000 invånare 
och en äldre, levande stadskärna. Idén till projektet föddes genom diskussioner om en 
parkering i Alingsås som kommunen vägvisar bilister till – Centrumparkeringen. Den 
ligger 100 meter från huvudgatan och 400 meter från köpcentret på huvudgatan. Trots 
det används denna parkering i relativt liten utsträckning jämfört med andra parkeringar 
runt centrum vilket skulle kunna bero på att den upplevs ligga längre från centrum. 

Syftet med studien är att ta reda på hur människor bedömer gångavståndet till olika 
platser jämfört med det faktiska avståndet och huruvida olika omgivningsfaktorer på-
verkar den uppfattningen. I förlängningen kan sådan kunskap användas för att främja 
gående i en viss riktning och knyta ihop olika målpunkter och platser i staden.

Studien genomfördes genom att tolv gångstråk med startpunkt på gågatan i Alingsås 
valdes ut. Stråken inventerades, fotograferades och de faktiska gångavstånden mättes. 
Sedan genomfördes 120 intervjuer genom att intervjuaren stod vid utgångspunkten för 
stråken och ställde frågor om stråkens längd, hur ofta den intervjuade går stråket samt 
hur den uppfattade stråket. De intervjuade fick också beskriva gångstråken med tre ord. 

Följande har framkommit genom studien:

• Denna studie tyder på att det inte finns några enkla samband mellan människors
uppfattning om gångavstånd och omgivningens faktorer, varken den upplevda
omgivningen eller den objektiva.

• Den viktigaste parametern för människors mentala gångavstånd är det faktiska
gångavståndet.

• Människor överskattar gångavstånden men de är bra på att bedöma gångstråks
längd i förhållande till varandra, både i meter och genom en värderande bedömn-
ing av om det är kort eller långt.

• Studien visar att avstånd på mer än en kilometer bedöms som långa medan de
under en kilometer bedöms som korta – i en stad av Alingsås storlek, cirka 25
000 invånare.

• De som promenerar ett visst stråk ofta upplever det som en snabbare promenad
än de som går där sällan.

• Stråk som går utmed högtrafikerade gator omnämns främst med negativa ord
till skillnad från de andra stråken. Det vanligaste är att de benämns som tråkiga.
Trafikerade gator är också det som människor undviker utöver parkområden på
natten.
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Förord 
Författarna tackar för det ekonomiska stöd från Vägverkets jubileumsfond 
som möjliggjort denna forskning. Tack även till Tyréns AB, som också bidra-
git ekonomiskt. Det har varit ett spännande och berikande projekt som har gett 
några svar och belyst ytterligare en mängd frågor om gående, gångavstånd, 
vägval och gåendes upplevelse av omgivningen. En ökad kunskap om gående 
är en viktig pusselbit i arbetet mot ett hållbart samhälle. Denna studie är ett 
litet bidrag på den vägen. 

Vi tror att resultaten kommer vara intressanta för landskapsarkitekter, trafik-
planerare, fysiska planerare, folkhälsoplanerare och andra som arbetar med 
gående. Resultaten kommer presenteras på Transportforum i Linköping 2016 
och spridas internt på Tyréns samt till Tyréns kunder. 
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Inledning

Bakgrund
I en stad finns det platser som de flesta av invånarna upplever ligger långt 
borta – även om det faktiska avståndet är kort. Och andra platser som mentalt 
känns överkomliga att till exempel promenera till även om det är en bra bit att 
gå. Vad beror detta på? Orienterbarhet? Siktlinjer? Upplevelser under vägen? 
Omgivningarnas karaktär? 

Gående är en förutsättning för en attraktiv stad och allt fler kommuner arbetar 
för att öka gåendet och för att få invånare såväl som besökare att röra sig till 
fots på olika platser, mellan målpunkter och stadsdelar. Ibland lyckas det och 
ibland lyckas det inte. Detta projekt är ett försök att komma närmare svaret 
på vad som påverkar människors uppfattning om gångavstånd och hur gående 
uppfattar olika omgivningsfaktorer.  

Studien genomförs i Alingsås, en stad i Västra Götaland med med cirka 25 
000 invånare och en äldre, levande stadskärna. Idén till projektet föddes 
genom diskussioner om en parkering i Alingsås som kommunen vägvisar bi-
lister till – Centrumparkeringen. Den ligger 100 meter från huvudgatan och 
400 meter från köpcentret på huvudgatan. Trots det används denna parkering 
i relativt liten utsträckning jämfört med andra parkeringar runt centrum vilket 
troligtvis beror på att den upplevs ligga längre från centrum. 

Syfte
Syftet med studien är att ta reda på hur människor bedömer gångavståndet till 
olika platser jämfört med det faktiska avståndet och huruvida olika omgiv-
ningsfaktorer påverkar den uppfattningen. I förlängningen kan sådan kunskap 
användas för att främja gående i en viss riktning och knyta ihop olika mål-
punkter och platser i staden.
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Olika kvaliteter för gångstråk
Gångstråkens kvaliteter kan även delas in under fyra rubriker, tillgänglighet, 
orienterbarhet, trygghet och attraktivitet och det är dessa kvaliteter denna stu-
die utgått ifrån under inventeringen av stråken. 

Tillgänglighet
Tillgänglighet i gatunätet har visat sig vara av betydelse för var människor 
väljer att röra sig (Hillier 1996). Tillgänglighet anger den ”lätthet” med vilken 
medborgare, näringsliv och offentliga organisationer kan nå det utbud och ak-
tiviteter som de har behov av eller önskar. Tillgänglighet brukar mätas genom 
restider, avstånd, täthet, hinder och kostnader för att nå önskad destination. 
(Boverket m.fl 2015). För gående handlar det bland annat om genhet, barriärer, 
hinder och korsningspunkter med andra trafikslag.

Genhet brukar mätas genom en genhetskvot, det verkliga gångavståndet delat 
med fågelvägen till målpunkten. En genhetskvot under 1,25 brukar räknas 
som god kvalitet för gående. (Trafikverket m.fl. 2013)

Barriärer kan vara både fysiska och mentala. Infrastruktur som järnväg och 
större vägar är ofta barriärer för gående men även vattendrag, storskaliga 
kvarter och byggnader samt brist på gångytor kan leda till barriärer för gåen-
de. Mentala barriärer kan bero på otrygghet, okunskap eller vana. Det kan till 
exempel vara en park eller ett öde stråk som undviks av en del gående under 
dygnets mörka timmar eller att gå vägar man inte gått förut.

Vad som är hinder i gånginfrastrukturen varierar beroende på vem det är som 
går. Till exempel kan trappor och smala passager vara hinder för rullstols-
burna eller gående med rollator eller barnvagn, branta backar kan vara hinder 
för en del och ojämnt underlag för andra. 

Andra trafikslag, främst motorfordonstrafik men även cykeltrafik påverkar 
tillgängligheten för gående. Ett sätt att beskriva prioriteringen av gaturummet 
för olika trafikanter är genom begreppen från Livsrumsmodellen (SKL 2009). 
I Livsrumsmodellen kategoriseras gatans ”väggar” och ”golv” för att bedöma 

Litteratursammanställning

Omgivningens påverkan på valet att gå och cykla
En studie om färdvägsmiljöers betydelse för gång, cykling, hälsa och väl-
befinnande har använt den vetenskapligt beprövande metoden ACRES (The 
Active Commuting Route Environment Scale) för att studera om miljöerna 
stimulerar till gång och cykling. Studierna visar att gröna och vackra miljöer 
stimulerar till gång och cyklande medan avgaser, trängsel i blandtrafik och 
färdvägar som kräver många riktningsförändringar hämmar gång och cyk-
lande. Studien konstaterar att inverkan av dessa faktorer är stor. (Trafikverket 
2012)

En annan studie visar att utformningen av gaturummet, grönytor och este-
tiska inslag samt vädret har stor inverkan på huruvida fotgängare väljer att gå 
eller inte. (Methorst m. fl., 2010)

Omgivningens påverkan på vägval
Ett flertal studier handlar om fotgängares vägval. Även där har man konsta-
terat att avstånd är den viktigaste parametern (otydligt om man syftar på fak-
tiska avstånd eller upplevda avstånd). Säkra korsningspunkter, motorfordons-
flödenas storlek och hastighet är andra viktiga parametrar liksom gångytans 
bredd och branthet samt om det finns backar. Andra parametrar som påverkar 
är attraktivitet (underhåll och belysning), komfort (bullernivå, växtlighet och 
sol/skugga). Syftet med promenaden, hur vältränad man är samt humör på-
verkar också vägvalet. Det sker en konstant avvägning mellan avstånd och 
kvalitet. (Methorst m. fl., 2010)

I en amerikansk studie om gångavstånd, vägval och omgivningsfaktorer 
studerade man människor som gick till tågstationer på morgonen. Studierna 
genomfördes genom enkätintervjuer med karta samt inventering av gångvä-
garna. Studien visade på att den absolut viktigaste faktorn för fotgängarnas 
val av färdväg var avstånd och tid. De gående i studien gick till tåget som en 
del i sin pendelresa. Trafiksäkra korsningar var den näst viktigaste faktorn 
följt av estetiska faktorer och närvaro av andra människor. (Schlossberg, M. 
m fl., 2007)

Skattning av gångavstånd
I samma studie bad man respondenterna uppskatta hur långt de gått samt mar-
kera gångvägen på en karta. 93 % av de tillfrågade markerade gångvägen på 
kartan enligt instruktionerna. Det visade sig att medelskillnaden mellan det 
skattade avståndet och det faktiska avståndet var litet då de allra flestas skatt-
ningar låg väldigt nära det faktiska avståndet. 25 % av de svarande skattade 
dock fel med minst 50 % av avståndet. Viktigt att poängtera är dock att vägen 
de skattade var deras dagliga pendelväg – det är mycket troligt att de har en 
bättre uppfattning om dess längd än en väg de går mer sällan.  (Schlossberg, 
M. m fl., 2007)

Den viktigaste indikatorn för gång- 
och vistelsekvalitet är hur mycket yta 
gående har till förfogande, tätheten 
av gångnätverket, antalet gator 
med låga hastigheter, mängden  
parkeringsplatser och tillgänglighet 
till kollektivtrafik. 

(Methorst m. fl., 2010)

Genhetsmåtten enligt TRAST (Trafikverket och SKL 2013)

13

gångbar stad – att skapa nät för gående

Så här kan ett 
gångnät byggas 
upp

5. Kontrollera genheten

Kontrollera genheten genom att jämföra avstån-
det längs verklig gångväg från några punkter inom 
området med fågelvägen till målpunkten (genhets-
kvot). Ligger måttet inom ramen enligt trast? Sak-
nas det någon länk som kan ge kortare väg? Resulta-
tet noteras på karta.

Figur 8. genhetsmåtten i trast 

6. Finns det hinder längs vägen?

Finns det hinder längs vägen? Det kan vara gator 
med höga bilflöden som medför omvägar eller som 
måste korsas. Bedöm barriäreffekten med hjälp av 
sambanden i figur 9.

Flöde, bilar/tim Hastighet Barriärstorlek

<25 30 ingen

<100 30 obetydlig

<300
100–500

50
30 liten

300–800
>500

50
30 måttlig

oberoende
>800

70
50 stor

Gående till

Barriärens storlek

obetydlig liten måttlig stor

större lekplats

Lågstadieskola

närbutik/kiosk

Busshållplats

Högstadieskola

Lokalt centrum

Figur 9. Barriäreffekter.  

Källa: Arbetsmaterial från Boverkets arbete med Tråd 1995.

Kvalitet avseende gångnätets genhet

Nättyp

Genhetskvot

>1,5 1,25–1,5 <1,25

Lokalnät  
för gående

röd gul grön

Exempel från centrala Malmö, genhetskvot 1,10
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jektiva upplevelsen av säkerhet.  På offentliga platser handlar 
det både om brott och mänskliga faktorer samt trafiken och 
andra miljömässiga faror.  (Trafikverket 2013)

Attraktivitet
Medvetet eller omedvetet väljer människor att gå på platser 
där det är attraktivt, trivsamt och bekvämt. Gående är mer 
påverkade av upplevelsen av omgivningen än andra trafikan-
ter. Gående ställer därför högre krav på estetik, är mer påver-
kade av tex buller, väderförhållanden och andra omgivnings-
faktorer än andra trafikanter. (Trafikverket 2013) 

Gående attraherar andra gående och närvaro av andra männ-
iskor är viktigt för en attraktiv gångmiljö. (Gehl 2010) För-
utom folkliv är småskalighet, grönska, vatten och sollägen 
exempel på faktorer som påverkar attraktiviteten. 

Prioriteringen mellan trafikslagen är avgörande för vilket 
stadsliv som kan tänkas uppstå på en plats. (SKL m.fl. 2009) 
Dimensioneringen av gatuutrymmet genom exempelvis gån-
gytans bredd är också av största vikt för förutsättningarna 
för gatuliv. 

De mest använda platserna behöver dock inte vara de mest 
populära platserna eftersom målpunkter och nödvändiga 
aktiviteter som kollektivtrafik och handel också styr gång-
flödena i stor utsträckning. I Göteborg till exempel är Nord-
stan, Avenyn och Brunnsparken några av de mest använda 
platserna men det är inte de platserna folk tycker mest om. 
(Göteborgs Stad 2012) 

Skillnaden mellan gångflödet på 
sommaren och på vintern kan ses 
som ett mått på hur attraktiv gång-
miljön är. På vintern är det mest 

”nödvändiga” gångrörelser medan 
det på sommaren är en blandning 
mellan ”nödvändiga” och ”frivilliga” 
gångrörelser. 

(Gehl Architects, 2005) 

I flertalet studier runt om i världen 
har sittplatser visat sig vara det enk-
laste och mest effektiva sättet att 
göra en plats mer vistelsevänlig.

(Whyte 1980)

hur väl gatans utformning och hastighet stämmer överens med stadsrummets 
potential. Gator som har många målpunkter och vistelseytor för gående på 
ömse sidor men ändå är prioriterade för biltrafik blir en barriär för gående 
och stadslivet.  

Orienterbarhet 
Orienterbarhet är också en del i begreppet tillgänglighet. Ett orienterbart gång-
nät är ett med lättförståelig och självförklarande struktur och olika landmär-

ken som gör det enkelt att orientera sig. (Trafikverket 2013) Ett orienterarbart 
gångstråk har god sikt, få riktningsförändringar och/eller tydlig vägvisning. 
Orienterbarhet kan även uppnås genom att det finns något att följa, exempel-
vis ett vattendrag, en allé eller liknande. 

Orienterbarheten kan mätas genom antalet riktningsförändringar. Forskning 
har visat att antalet riktningsförändringar är lika viktigt som gångavståndet 
för att förstå hur människor upplever tillgänglighet. (Göteborgs Stad, 2012)

Trygghet 
Trygghet är ett av våra grundläggande mänskliga behov och innebär att känna 
sig fri från rädsla, oro, osäkerhet och obehagskänslor. Trygghet är den sub-

Faktorer som påverkar tryggheten:

 - Överblickbarhet

 - Att bli sedd

 - Befolkade rum

 - Känsla av tillhörighet

 - Mänskliga olikheter, tex ålder, kön

 - Trafiken – hastighet och utformning

 - God skötsel

Figuren visar på de olika kategorierna av gaturum. (Göteborgs stad m.fl. 2012)
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2. Centrala Göteborg — förutsättningar

2.3.3. Gaturummens prioritering av trafikanter

Bakgrund

För att gatan ska vara trafiksäker för gående och 
cyklande bör gatans utformning vara tydlig. Gaturum-
mens prioritering av trafikanter är också en förutsätt-
ning för vilket sorts stadsliv som kan tänkas uppstå och i 
vilken grad som gående och cyklister bekvämt kan röra 
sig fritt i staden. 

Metod

Här kartläggs gaturummens prioritering av trafikanter 
med hjälp av ”Livsrumsmodellen” (Trivector 2012).   I 
livsrumsmodellen kategoriseras ”golvets”, dvs själva 
gatans utformning och ”väggarna”, gatans omgivning, 
var för sig. Det görs för att undersöka hur väl utform-
ningen av gatan svarar upp emot omgivningens stads-
livspotential. Gator som är prioriterade för bilar men 
som samtidigt är kantade av caféer eller offentliga torg 
innebär i många fall en barriär och begränsar gatans 
attraktivitet från ett stadslivsperspektiv.

Frirum  Integrerat               Mjuktrafikrum            Integrerat                Transportrum    
                             frirum                                                   transportrum

PRIORITERAD
NÄRVARO

SAMSPEL
SAMSPEL

NÄRVARO
PRIORITERAD

FRÅNVARO
ÄGER

Gaturummens prioritering av trafikanter

Figur 22. Figuren visar på de olika kategorierna av gaturum. (Trivector 2012)

Kategoriseringen i kartan på nästa sida utgår från 
utformningen av gaturummets ”golv” och hur detta 
bedöms påverka trafikanternas användning av gaturum-
met. Bedömningen graderas från helt gångprioriterat 
(s.k frirum) till helt bilprioriterat (transportrum). 
   Till frirum räknas bilfria platser. Integrerade frirum 
är gaturum där cyklister och gående är prioriterade. Hit 
hör bl.a. shoppingstråk som Vallgatan. Mjuktrafikrum 
bygger på ett samspel och kräver därför en låg hastighet 
för bilar. Mjuktrafikrum bör vara lätta att korsa för 
gående. Integrerade transportrum har en trafikutfor-
ming som tydligt prioriterar bilar eller kollektivtrafik 
men där det finns plats för gående och cyklister intill. 
Rena transportrum är rum för enbart motorfordonstra-
fik.  
   I kartan har också gator markerats där ”golven” är 
mindre gångprioriterade än vad omgivande ”väggar” 
uttrycker. 
 

Resultat
Många av de mest tillgängliga, använda och händelse-
rika stråken har ett ”golv” som samtidigt gör dem svåra 
att korsa för gående.
Analysen av trafikrummet klargör hur stråk som 
exempelvis Avenyn och Västra Hamngatan har ett ”golv”, 
dvs en gatuutformning, som prioriterar kollektivtrafiken 
eller bilar framför de gående. Denna situation minskar 
möjligheten för gående att korsa gatan och minskar 
därmed också kontakten mellan gatans båda sidor. 
Utifrån stråkens många lokaler i gatuplan, de betydande 
gångflödena och den höga tillgängligheten i gatunätet 
som helhet är dessa exempel på stadsmiljöer där en mer 
gångprioriterad gatuutforming bättre skulle förvalta 
stråkens stora stadslivspotential. 

Centrum innanför Vallgraven och Haga utgör mycket 
gångprioriterad stadsdelar - men med betydande trafik-
barriärer runt omkring
I analysen klargörs den långt gående trafiksepareringen 
i vissa av de mest centrala delarna av Göteborg. Centrum 
Innanför Vallgraven utgör näst intill ett reservat för 
gående, cyklande och kollektivtrafik, medan gatorna 
kring centrum är desto mer bildominerade.  

Gaturummen längs evenemangsstråket är generellt min-
dre prioriterade för gående
Den östra delen av centrala Göteborg är i regel mer 
prioriterad för bilar än i övriga stadsdelar. Detta ger 
bl.a. evenemangstråkets begränsade förutsättningar för 
stadsliv och också en svag kontakt mellan stråkets olika 
sidor. 

ÄGER
FRÅNVARO
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att mäta människors attityder eller värderingar. En jämförelse av de intervjua-
des bedömning av avståndet i meter med deras värdering av avståndet kan 
därmed ge en bild av hur de upplever gångvägen. Denna fråga var likadan i 
samtliga 120 enkätintervjuer.

Sedan följde mer detaljerade frågor om tre stråk per intervju. För att täcka in 
alla tolv stråken fanns således fyra olika frågeformulär som besvarades av 
cirka 30 personer per forumlär. Slutligen fanns två frågor om personens ålder 
och postnummer – för att kunna avgöra var personen bor. 

De mer detaljerade frågorna om varje stråk gick ut på att personen fick upp-
skatta hur långt det är att gå till målpunkten, hur lång tid det tar och hur 
ofta de går (eller cyklar) dit. Sedan fick de rita in vilken väg de skulle gå 
på en karta. De fick svara på om det finns något de undviker när de går dit 
och beskriva promenaden med tre ord. Slutligen fick de bedöma hur väl nio 
påståenden stämmer med deras upplevelse av stråket på en femgradig skala – 
stämmer inte alls till stämmer mycket väl. Följande nio påståenden fick de ta 
ställning till:

1. Det går snabbt att gå dit

2. Det finns mycket att titta på

3. Det är folkliv utmed vägen

4. Det är grönska utmed vägen

5. Det är en tråkig väg att promenera

6. Det är störande trafik utmed vägen

7. Det är lätt att hitta dit

8. Det är en bra promenadväg

9. Det är en trevlig väg att promenera

Ungefär 30 intervjuer genomfördes för varje stråk.

Mätning av avstånd och beräkning av tid
De faktiska avstånden mättes på karta. Ett par av stråken kontrollmättes 
genom att de promenerades med GPS. GPS-mätningen stämde mycket väl 
överens med kartmätningen. Gångtiden beräknades som en gånghastighet på 
5 km/h. 

Analys
Datan från intervjuerna stansades in och analyserades. Informationen från 
inventering och avståndsmätning sammanställdes och uppfattningen om 
omgivning samt gångavstånd jämfördes med den faktiska omgivningen och 
avståndet för de olika stråken. Kvalitativa beskrivningar och analyser genom-
fördes liksom kvantitativa analyser med Excel och SPSS (Statistical Package 
for Social Sciences) där antalet svarande så tillät.  

Som utgångspunkt för studierna valdes en korsning mitt på gågatan i cen-
trala Alingsås, Kungsgatan-Nygatan. Tolv målpunkter valdes ut. Sex av dem 
är centrala parkeringsplatser, tre av dem är längre stråk till köpcentrum och 
ett kafé utanför centrum och de tre sista är målpunkter utmed de långa stråken. 
Anledningen till att tre av stråken valdes som delstråk till de längre var för att 
ha en möjlighet att få fram skillnader mellan delsträckor på de längre stråken. 
Målpunkterna till delstråken valdes i möjligast mån där stråken byter karaktär.  

Inventering
Samtliga stråk inventerades och fotograferades. Vid inventeringen noterades 
kvaliteterna som beskrivits i litteraturkapitlet: tillgänglighet, orienterbarhet, 
trygghet och attraktivitet. 

Intervjuer
Intervjuerna genomfördes som vägkantsintervjuer i korsningen Kungsgatan-
Nygatan, den plats som stråken utgår från. Den intervjuade fick först bedöma 
var och ett av de tolv stråken, på en femgradig Likert-skala, om de upplever 
promenaden som väldigt kort eller väldigt lång. Likert-skala används ofta för 

Metod

Val av platser

Förenklad kartbild som visar startpunkten för samtliga stråk, korsningen Kungsgatan-
Nygatan, samt alla tolv målpunkter.

OpenStreetMap - Tyréns
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Stråket till parkeringen vid Afzeliiskolan

0 50 m

N

Snabba fakta om stråket

Gångavstånd: 165 m

Antal riktningsförändringar: 0

Genhetskvot: 1

Handel och begränsad biltrafik
Gångfartsområde med beläggning av gatsten 
och gångbanehällar. Aktiva fasader med många 
butiker.

Allén längs Norra Ringgatan
Stråket korsar Norra Ringgatan, där den separe-
rade gång- och cykelvägen är en bred grusbelagd 
yta, genom en allé av välvuxna lindar.

Parkeringen vid Afzeliiskolan
Parkeringsplatsen ligger norr om  stadskärnan, 
i ett grönstråk med glest med större byggnader. 
Den gamla skolan är numera bostadahus.  För 
att nå fram till parkeringen måste man korsa den 
enkelriktade Norra Ringgatan via en otydlig 
korsning med stora asfaltsytor.

Beskrivning av stråket
Afzeliiparkeringen har drygt 200 parkeringsplatser, de flesta med fyratimmar-
sparkering. Den ligger norr om stadskärnan ett par kvarter från den plats som 
alla stråken utgår från. För att komma till parkeringen går man rakt norrut, två 
kvarter på Nygatan och korsar då de enkelriktade gatorna Drottninggatan och 
Norra Ringgatan. Det är ingen riktningsförändring. 

Bedömning av avstånd och tid
Det är 165 meter från utgångspunkten till Afzelli-parkeringen. En av 31 in-
tervjuade uppskattade rätt avstånd (+-10%), tolv personer uppskattade vägen 
som kortade och 18 personer uppskattade avståndet som längre.  

Det tar 1,5-2,5 minuter att gå till Afzelii-parkeringen (4-6 km/h). Hela 20 av 
de 31 intervjuade uppskattade denna gångtid, sex personer uppskattade att det 
tar kortare tid och sex personer att det tar längre tid. 
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Uppskattat gångavstånd respektive gångtid från samtliga besvarade enkäter för aktuellt 
stråk. Faktiskt gångavstånd respektive gångtid (beräknat på gånghastigheten 5 km/h) 
redovisas i en rosa stapel.

Spindeldiagram som redovisar hur framträdande de definierade upplevelsevärdena längs 
stråket bedöms vara. Ett värde nära cirkelns periferi innebär att de som svarat på enkäten 
anser att parametern är framträdande längs stråket. 
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Upplevelse
De intervjuade är helt samstämmiga om att det går fort att gå till parkeringen 
och att det är lätt att hitta. Gångsträckan upplevs också i stor utsträckning som 
en trevlig, bra promenadväg med relativt mycket folkliv och utan så mycket 
störande trafik. 

Grönska och mycket att titta på ligger alla på mitten, dvs i medel tycker de 
intervjuade varken att det stämmer eller inte stämmer, att dessa parametrar 
finns utmed gångstråket. Siffrorna visar dock att variansen vad gäller grönska 
är stor medan den är väldigt liten vad gäller mycket att titta på. Det innebär 
att de intervjuade antingen tyckt att det var mycket grönska eller inte alls hållt 
med om detta. Däremot har de varit relativ eniga om att det varken är mycket 
eller lite att titta på. 

De ord som sticker ut för det här stråket handlar alla om att det är lättillgäng-
ligt, kort, rakt, nära, bra, snabbt, trevligt, enkelt. Utöver det finns några ord 
som beskriver innehållet i stråket, affärer, blommor, kullersten och trottoar-
pratare är några exempel på sådana. Några få negativa ord nämns också varav 
tråkig är det vanligaste, ojämn och skakig är andra exempel.

30 av 31 personer uppger att de inte undviker något utmed detta stråk. En per-
son nämner att hen undviker Ringgatan på grund av trafiken. 

Sammantaget
De intervjuades upplevelse av det här stråket stämmer väl överens med in-
venteringen. De vanligaste orden som kom upp, kort, rak, nära, tyder dock 
på att de i första hand ser gångstråket som en transportsträcka. Beror detta 
på gångstråket eller målpunkten? De flesta hade en god uppfattning om såväl 
avstånd som gångtid. Det som sticker ut mest är att gångvägen till målpunkten 
uppfattas som lättillgänglig. 

Stråket till Stora torget

Stora torget
Stor öppen platsbildnng med gamla anor i cen-
trala Alingsås. Träd längs långsidorna, belagd 
med gatsen och kullersten, och mestadels an-
vänd som parkering.

0 50 m

Snabba fakta om stråket

Gångavstånd: 210 m

Antal riktningsförändringar: 0

Genhetskvot: 1

Gågata med handel
Alingsås absoluta centrum.  Gågata med butiker 
och kaféer, uteserveringar och sittplatser. Små-
skalig bebyggelse med aktiva fasader.
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I enkäten ombads intervjupersonerna att beskriva promenaden till respektive målpunkt 
med tre ord. I ordmolnet ovan syns samtliga ord som omnämndes för stråket till Afzelii-
skolan, där de ord som förekommit flest gånger är störst. 
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Beskrivning av stråket
Stora Torget har drygt 70 parkeringsplatser med entimmasparkering. Torget 
ligger i stadskärnan, i ena änden av gågatan. För att komma dit går man två 
kvarter västerut på gågatan. Det är ingen riktningsförändring. 

Bedömning av avstånd och tid
Det är 210 meter från utgångspunkten till Stora Torget. Sju av de 30 inter-
vjuade uppskattade rätt avstånd (+-10%), sex personer uppskattade vägen som 
kortade och 17 personer uppskattade avståndet som längre.  

Det tar 2-3 minuter att gå till Stora Torget (4-6 km/h). Hela 18 av de 30 in-
tervjuade uppskattade denna gångtid. Fyra personer uppskattade att det tar 
kortare tid och åtta personer att det tar längre tid. 

Upplevelse
De intervjuade var mycket positiva till detta stråk, det fick näst intill topp-
betyg vad gäller såväl att det går snabbt och är lätt att hitta som att det är en 
trevlig, bra promenadväg med folkliv, mycket att titta på och utan störande 
trafik. Grönska är den enda parametern som sticker ut genom att de allra flesta 
upplever att det inte är någon grönska utmed stråket, vilket stämmer väl över-
ens med inventeringen.

De ord som sticker ut för stråket handlar främst om upplevelsen och innehållet 
i stråket, trevlig, folkliv, affärer, gatsten, mysig, livlig, bilfri och skyltfönster. 
Några få ord, såsom kort och rak, handlar också om att det är lättillgängligt. 

Sammantaget
Att de ord som kom upp inte i första hand handlar om stråket som transport-
sträcka utan som upplevelse och innehåll kan både bero på stråkets karaktär 
men också på att målpunkten i sig inte bara är en parkering utan en plats som 
emellanåt används till annat, torghandel, evenemang och liknande. De flesta 
hade en god uppfattning om såväl avstånd som gångtid. Det som sticker ut 
mest är att de intervjuade upplever det som brukar förknippas med stadsliv 
utmed gångvägen till målpunkten, dvs folkliv, affärer, mycket att titta på och 
en gemytlig miljö.
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Uppskattat gångavstånd respektive gångtid från samtliga besvarade enkäter för aktuellt 
stråk. Faktiskt gångavstånd respektive gångtid (beräknat på gånghastigheten 5 km/h) 
redovisas i en rosa stapel.

Spindeldiagram som redovisar hur framträdande de definierade upplevelsevärdena längs 
stråket bedöms vara. Ett värde nära cirkelns periferi innebär att de som svarat på enkäten 
anser att parametern är framträdande längs stråket. 

I enkäten ombads intervjupersonerna att beskriva promenaden till respektive målpunkt 
med tre ord. I ordmolnet ovan syns samtliga ord som omnämndes för stråket till Stora 
torget, där de ord som förekommit flest gånger är störst. 
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Stråket till parkeringen i Estrad

Parkeringen vid Estrad
Estrad är en nybyggd arena med central placering i staden. En del av byggnaden är parkeringsgarage. 
Efter korsningen med Gerdska ström tar den nya arenan vid. En storskalig byggnad med bristfällig 
hjälp för orientering. Entrén till parkeringsgaraget kan anas till vänster i den högra bilden.

Snabba fakta om stråket

Gångavstånd: 290 m

Antal riktningsförändringar: 1

Genhetskvot: 1

Handel och begränsad biltrafik
Gångfartsområde med beläggning av gatsten 
och gångbanehällar. Åt öster småskalig bebyg-
gelse med aktiva fasader med många butiker och 
kaféer. Åt väster den nybyggda gallerian Stor-
ken, med större skala och utan entréer. Längre 
söderut återfår gatan en mer klassisk gatusek-
tion, med trottoarer på ömse sidor och med färre 
entréer.

Beskrivning av stråket
Parkeringen i Estrad är ett parkeringshus i stadens evenemangshall. Det är en 
avgiftsbelagd parkering som rymmer cirka 600 platser. För att komma till par-
keringshuset i Estrad går man tre kvarter söderut från startpunkten för stråket, 
och korsar Lillån på en gångbro. På vägen korsas ett par trafikerade gator med 
låga hastigheter. Ingången till parkeringshuset ligger sedan på höger sida. Det 
är en riktningsförändring.

 

Bedömning av avstånd och tid
Det är 290 meter från utgångspunkten till Estrad. Tre av 27 intervjuade upp-
skattade rätt avstånd (+-10%), tolv personer uppskattade vägen som kortade 
och tolv personer uppskattade avståndet som längre.  

Det tar 3-4 minuter att gå till Estradparkeringen (4-6 km/h). Elva av de 27 
intervjuade uppskattade denna gångtid, sex personer uppskattade att det tar 
kortare tid och tio personer att det tar längre tid. 
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N

Bilfri gångyta

Entré
Fasad

TECKENFÖRKLARING

Uteservering/lekplats

Sittplats

Grönområde/park

Träd

Vatten

Parkering

Långsam/lite trafik

 
 
Snabb/mycket trafik

S
tr

åk
et

 t
ill

 p
ar

ke
ri

ng
en

 i 
E

st
ra

d

Uppskattat gångavstånd respektive gångtid från samtliga besvarade enkäter för aktuellt 
stråk. Faktiskt gångavstånd respektive gångtid (beräknat på gånghastigheten 5 km/h) 
redovisas i en rosa stapel.

Spindeldiagram som redovisar hur framträdande de definierade upplevelsevärdena längs 
stråket bedöms vara. Ett värde nära cirkelns periferi innebär att de som svarat på enkäten 
anser att parametern är framträdande längs stråket. 
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Stråket till parkeringen vid Savannen

Snabba fakta om stråket

Gångavstånd: 400 m

Antal riktningsförändringar: 3

Genhetskvot: 1,31

Handel och begränsad biltrafik
Gångfartsområde med beläggning av gatsten 
och gångbanehällar. Aktiva fasader med många 
butiker.

Allén längs Norra Ringgatan
Stråket följer Norra Ringgatan i ett kvarter, 
där den separerade gång- och cykelvägen är en 
bred grusbelagd yta, genom en allé av välvuxna 
lindar.

Parkeringen vid savannen
Parkeringen ligger intill Landskyrkan, i anslut-
ning till grönområdet Savannen och kyrkogården.

Stadsgata längs kyrkogården
Traditionell gatusektion med trottoarer på båda 
sidor. Bostadshus till vänster i bild, kyrkogården 
till höger.
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ringen i Estrad och att det är lätt att hitta. Gångsträckan upplevs också i stor 
utsträckning ha mycket folkliv och vara en bra, trevlig promenadväg med 
relativt mycket att titta på. 

Grönska och inte störande trafik upplevs det i medel varken vara mycket eller 
lite av utmed gångstråket. För såväl grönska som trafik väger det dock över 
något mot att man upplever lite grönska/trafik snarare än mycket. För såväl 
grönska som trafik förekom dock hela skalan från de som tycket att det stämde 
mycket väl att det var grönska/ingen trafik till de som inte alls tyckte att det 
stämde.  

De ord som sticker ut för det här stråket handlar om att det är lättillgängligt 
såväl som upplevelsen av att gå där. Kort, rak, snabb, nära, lättpromenerad 
och enkel är exempel på att det är tillgängligt medan tråkig, fin, mysig, trevlig, 
är exempel på upplevelsen av att gå dit och grönska samt trafik är exempel på 
omgivningen. Både grönska och trafik dyker upp bland de beskrivande orden 
trots att de inte alls upplevdes som framträdande av medelrespondenten (se  
jämförelse mellan spindeldiagram och ordmoln). 

Sammantaget
Det här stråket upplevs som en blandning av transportsträcka och upplevelse. 
Det är intressant att grönska och trafik är ord som kommer fram trots att de 
inte var så framträdande i spindeldiagrammen. Detta beror troligtvis på att 
några av de intervjuade upplever att den grönska och trafik som finns är så 
framträdande att det karakteriserar stråket medan andra inte alls lägger märke 
till dem. Grönska förekommer på en väldigt liten del av stråket men består av 
ett grönstråk utmed Lillån och grönska ihop med vatten anses ha höga upp-
levelsevärden. Stråket är lågtrafikerat och de korsande gatorna har lite mer 
trafik men fortfarande med låga hastigheter.

De flesta hade en god uppfattning om såväl avstånd som gångtid.

I enkäten ombads intervjupersonerna att beskriva promenaden till respektive målpunkt 
med tre ord. I ordmolnet ovan syns samtliga ord som omnämndes för stråket till parke-
ringen i Estrad, där de ord som förekommit flest gånger är störst. 
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Parkeringen vid Savannen har drygt 160 platser. Den ligger norr om stads-
kärnan och för att komma dit går man ett par kvarter norrut sedan ett kvar-
ter österut längs Allén och så norrut utmed kyrkogården. Man korsar ett par 
enkelriktade gator samt en dubbelriktad gata. För att komma dit är det tre 
riktningsförändringar. 

Bedömning av avstånd och tid
Det är 400 meter från utgångspunkten till Savannen-parkeringen. Fem av 
26 intervjuade uppskattade rätt avstånd (+-10%), fyra personer uppskattade 
vägen som kortare och 17 personer uppskattade avståndet som längre.  

Det tar 4-6 minuter att gå till Savannenparkeringen (4-6 km/h). Hela 13 av de 
26 intervjuade uppskattade denna gångtid, åtta personer uppskattade att det 
tar kortare tid och fem personer att det tar längre tid. 

Upplevelse

Uppskattat gångavstånd respektive gångtid från samtliga besvarade enkäter för aktuellt 
stråk. Faktiskt gångavstånd respektive gångtid (beräknat på gånghastigheten 5 km/h) 
redovisas i en rosa stapel.

Spindeldiagram som redovisar hur framträdande de definierade upplevelsevärdena längs 
stråket bedöms vara. Ett värde nära cirkelns periferi innebär att de som svarat på enkäten 
anser att parametern är framträdande längs stråket. 

De intervjuade var samstämmiga om att det går snabbt att gå dit och att det 
är lätt att hitta. Gångsträckan upplevs också i stor utsträckning som en trevlig, 
bra promenadväg med grönska och utan störande trafik. 

Folkliv och mycket att titta på upplevs det i medel varken vara mycket eller 
lite av utmed gångstråket. Det var inte heller så stor spridning på svaren vad 
gäller dessa parametrar.

De ord som sticker ut handlar om att det är en lättillgänglig transportsträcka; 
kort, snabb, enkel, lagom. Upplevelseorden handlar i större utsträckning om 
känslan än om detaljer i omgivningen: tråkig, fin, trevlig, lagom, härlig, mysig, 
lugn. Några ord om innehållet finns dock med, av dem är det grön, lågtrafike-
rad och kyrkogård som sticker ut. 

Sammantaget
Denna sträcka är längre än de tidigare och har tre riktningsförändringar. Trots 
detta är det mest framträdande med detta gångstråk att det upplevs som kort, 
snabbt och lätt att hitta. De allra flesta uppskattade avståndet som längre än 
det faktiska avståndet för detta gångstråk. Gångtiden hade de dock en god 
uppfattning om.

I enkäten ombads intervjupersonerna att beskriva promenaden till respektive målpunkt 
med tre ord. I ordmolnet ovan syns samtliga ord som omnämndes för stråket till parke-
ringen vid Savannen, där de ord som förekommit flest gånger är störst. 
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Mentala gångavstånd och faktiska gångavstånd

Uteservering

Stråket till Centrumparkeringen

Gågata med handel
Den östra delen av Alingsås absoluta centrum.  
Gågata med butiker och kaféer, uteserveringar 
och sittplatser. Småskalig bebyggelse med ak-
tiva fasader.

Snabba fakta om stråket

Gångavstånd: 420 m

Antal riktningsförändringar: 2

Genhetskvot: 1,28

Handel och begränsad biltrafik
Enkelriktad biltrafik med trottoar på ena sidan, 
och separat gång- och cykelbana på den andra. 
Går förbi den lilla fickparken Hjertas park. Fort-
satt butiker, men andelen aktiva entréer glesnar 
vartefter.

Centrumparkeringen
Parkering öster om stadskärnan. Från trafikplat-
sen vid Götaplan, den östra infarten från E20, är 
det denna parkering som avses med skyltningen 
mot Centrum - P.  

Trafiken dominerar
Bred gatusektion med biltrafik och gatuskyltar 
som dominerande inslag. Småskalig bebyggelse 
men få entréer och utan platsbildningar. 
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Mentala gångavstånd och faktiska gångavstånd

Beskrivning av stråket
Centrumparkeringen har totalt drygt 180 platser. Den ligger öster om stadskär-
nan och för att komma dit går man tre kvarter österut och ett kvarter söderut. 
Man går delvis utmed en lågtrafikerad gata och delvis utmed Lendahlsgatan 
med mer trafik och högre hastighet. Den gatan korsar man även, övergångs-
ställen finns. För att komma dit är det två riktningsförändringar. 

Sex av 30 valde en annan väg, tre av dem började med att gå ett kvarter söde-
rut innan de gick österut och tre gick ett kvarter österut och så söderut längs 
parken innan de fortsatte österut.

Bedömning av avstånd och tid
Det är 420 meter från utgångspunkten till Centrumparkeringen. Sju av 30 in-
tervjuade uppskattade rätt avstånd (+-10%), åtta personer uppskattade vägen 
som kortare och femton personer uppskattade avståndet som längre.  

Det tar 4-6 minuter att gå till Centrumparkeringen (4-6 km/h). Hela 14 av de 
30 intervjuade uppskattade denna gångtid, åtta personer uppskattade att det 
tar kortare tid och åtta personer att det tar längre tid. 

Upplevelse
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De intervjuade är även här samstämmiga om att det går snabbt och är relativt 
lätt att hitta till Centrumparkeringen. De tycker också snarare att det är en bra 
promenadväg än att det inte är det. 

Såväl trevlig och bra promenadväg som folkliv, grönska, mycket att titta på 
och trafik upplevs av medelrespondenten varken vara mycket eller lite av 
utmed gångstråket. För samtliga av dessa parametrar är variationen i svaren 
dock stor vilket kan bero på att de olika delsträckorna har så olika karaktär. 

Ett ord är utan jämförelse mest frekvent förekommande för detta stråk och 
det är tråkig. Det näst vanligaste ordet är också negativt, trafik. Utöver dem 
förekommer ord om lättillgänglighet, kort, enkel, nära, snabb.  

Sammantaget
Även om enbart ungefär en tredjedel av detta stråk går utmed en trafikerad 
väg utan målpunkter, så tyder enkätsvaren på att det är denna del som upplevs 
som mest framträdande för de gående och som därmed ger den övergripande 
känslan för stråket. De flesta hade en god uppfattning om såväl gångavstånd 
som gångtid.

S
tr

åk
et

 t
ill

 C
en

tr
um

pa
rk

er
in

ge
n 

S
tr

åk
et

 t
ill

 C
en

tr
um

pa
rk

er
in

ge
n 

Uppskattat gångavstånd respektive gångtid från samtliga besvarade enkäter för aktuellt 
stråk. Faktiskt gångavstånd respektive gångtid (beräknat på gånghastigheten 5 km/h) 
redovisas i en rosa stapel.

Spindeldiagram som redovisar hur framträdande de definierade upplevelsevärdena längs 
stråket bedöms vara. Ett värde nära cirkelns periferi innebär att de som svarat på enkäten 
anser att parametern är framträdande längs stråket. 

I enkäten ombads intervjupersonerna att beskriva promenaden till respektive målpunkt 
med tre ord. I ordmolnet ovan syns samtliga ord som omnämndes för stråket till Centrum-
parkeringen, där de ord som förekommit flest gånger är störst. 
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Stråket till Stampens kvarn

Snabba fakta om stråket

Gångavstånd: 540 m

Antal riktningsförändringar: 4

Genhetskvot: 1,35

Gång- och cykelstråk längs 
strömmen
Vid korsningen med Gerdska strömmen viker 
stråket rakt österut, och följer sedan strömmen. 
Här är det bilfritt och lummigt av träd som växer 
längs vattnet. Delvis grus som markbeläggning, 
men mest asfalt.

Gångpassager under lokalgata, 
järnväg och E20
Gång- och cykelvägen passerar under både  en 
lokalgata, Västra stambanan och E20. Gång-
tunnlarna blir förhållandevis långa, då samtliga 
korsande stråk är breda. Utformnigen är tradi-
tionella betongtunnlar med en fyrkantig tvärsek-
tion. Bilden visar gångtunneln under lokalgatan, 
med järnvägspassagen strax bakom. passagen 
under E20 ligger ytterligare cirka 150 meter 
längre fram.

Stampens kvarn
Gammal kvarnbyggnad med anor från tidigt 
1700-tal. Har använts både inom textilindustrin 
och som mjölkvarn. Numera museum som som-
martid hålls öppet med olika kulturevenemang.

Handel och begränsad biltrafik
Gångfartsområde med beläggning av gatsten 
och gångbanehällar. Åt öster småskalig bebyg-
gelse med aktiva fasader med många butiker och 
kaféer. Åt väster den nybyggda gallerian Stor-
ken, med större skala och utan entréer. Längre 
söderut återfår gatan en mer klassisk gatusek-
tion, med trottoarer på ömse sidor och med färre 
entréer.
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Mentala gångavstånd och faktiska gångavstånd

Beskrivning av stråket
Stampens Kvarn är en kvarn från 1700-talet som idag inhyser Alingsås hem-
bygdsförening och har ett antal konst- och hantverksutställningar varje år samt 
emellanåt mindre konserter och föredrag. Den ligger sydöst om stadskärnan 
och för att komma dit går man tre kvarter söderut, korsar den lilla gångbron 
över Lillån och följer gångvägen under stambanan. På andra sidan stambanan 
kommer Lillån fram igen som Gerdska ström och precis vid kvarnen är det ett 
litet vattenfall. För att komma dit är det fyra riktningsförändringar. 

Åtta av de 30 svarande valde en annan väg, dessa gick ett kvarter österut på 
någon av gatorna innan de kom ned till Lillån. 

Bedömning av avstånd och tid
Det är 540 meter till Stampens Kvarn. Nio av 30 intervjuade uppskattade rätt 
avstånd (+-10%), tre personer uppskattade vägen som kortare och 18 personer 
uppskattade avståndet som längre.  

Det tar 5-8 minuter att gå till Stampens Kvarn. Hela 22 av de 30 intervjuade 
uppskattade rätt gångtid, en uppskattade att det tar kortare tid och nio perso-
ner att det tar längre tid. 

Upplevelse
Sträckan uppfattas i stor utsträckning som en trevlig, bra promenadväg utan 
störande trafik och med relativt mycket grönska. Den upplevs som snabb att 
gå och lätt att hitta. 

Folkliv och mycket att titta på upplevs det i medel varken vara mycket eller 
lite av utmed gångstråket. Det var inte heller så stor spridning på svaren vad 
gäller dessa parametrar utan de flesta upplever att det varken är mycket eller 
lite folkliv respektive mycket att titta på. 

Samtliga ord som är frekvent förekommande är positiva och handlar om såväl 
upplevelsen – trevlig och vacker - som omgivningen – grön, vatten och lum-
mig - samt lättillgängligheten – snabb, kort, bekväm, lätt, bra och central. 
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Sammantaget
Orden för det här stråket handlar i något större utsträckning om upplevelsen 
av att gå där, jämfört med uppfattningen av stråket som en transportsträcka. 
Sträckan utmed Lillån/Gerdska ström är den som dominerar upplevelsen av 
sträckan. De flesta överskattade avståndet till Stampens Kvarn. Gångtiden var 
de bättre på att bedöma men det var fler som överskattade än underskattade 
även den. 
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Uppskattat gångavstånd respektive gångtid från samtliga besvarade enkäter för aktuellt 
stråk. Faktiskt gångavstånd respektive gångtid (beräknat på gånghastigheten 5 km/h) 
redovisas i en rosa stapel.

I enkäten ombads intervjupersonerna att beskriva promenaden till respektive målpunkt 
med tre ord. I ordmolnet ovan syns samtliga ord som omnämndes för stråket till Stam-
pens kvarn, där de ord som förekommit flest gånger är störst. 

Spindeldiagram som redovisar hur framträdande de definierade upplevelsevärdena längs 
stråket bedöms vara. Ett värde nära cirkelns periferi innebär att de som svarat på enkäten 
anser att parametern är framträdande längs stråket. 
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Mentala gångavstånd och faktiska gångavstånd
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Stråket till Albanoparkeringen

Snabba fakta om stråket

Gångavstånd: 750 m

Antal riktningsförändringar: 2

Genhetskvot: 1,36

Åmanska parken och 
järnvägsstationen
Det aktuella stråket går rakt mot entrén till järn-
vägsstationen med Åmanska parken till vänster 
och Grand Hotel till höger. Generös gångyta 
som endast nyttjas av ett fåtal transportfordon. 
Platsbildning med sittplatser i kanten av parken.  

Gång- och cykelstråk
Förbi järnvägsstationen och längs busstationens 
baksida löper gång- och cykelbanan separat. 
Den sista biten i ett litet grönområde.

Albanoparkeringen
Centrumnära pendelparkering i direkt anslut-
ning till pendeltåg och bussterminal.

Gågata med handel
Den östra delen av Alingsås absoluta centrum.  
Gågata med butiker och kaféer, uteserveringar 
och sittplatser. Småskalig bebyggelse med ak-
tiva fasader.

Stora torget och Lilla torget
Stora och lilla torget ligger i Alingsås i direkt 
anslutning till varandra, endast separerade av 
Lillån. Torgen är en stor öppen platsbildning 
med gamla anor. Här finns trädplanteringar 
längs långsidorna, och marken är till stor del be-
lagd med gatsen och kullersten. På Lilla torget 
finns en kiosk med sittplatser, i övrigt används 
båda torgen främst för parkering. 
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Albanoparkeringen har totalt 75 parkeringsplatser. Den ligger sydväst om 
stadskärnan, vid järnvägsstationen och bussterminalen. För att komma dit går 
man ett par kvarter västerut på gågatan, sedan söderut över stora och lilla tor-
get, Museiparken., biblioteket och Åmanska parken. Så korsar man Stations-
gatan och går västerut förbi tågstationen och bussterminalen. För att komma 
dit är det två riktningsförändringar. 

Tolv av 29 valde en annan väg. Sex av dem sneddade över något av torgen och 
gick sedan på andra sidan Museiparken och sedan samma väg vid stationen. 
De andra sex gick rakt söderut, korsade Lillån och följde sedan Stationsvägen 
västerut bort till stationen. 

Bedömning av avstånd och tid
Det är 750 meter från utgångspunkten till Albanoparkeringen. Fem av 29 in-
tervjuade uppskattade rätt avstånd (+-10%), tio personer uppskattade vägen 
som kortade och 14 personer uppskattade avståndet som längre.  

Det tar 7-11 minuter att gå till Albanoparkeringen (4-6 km/h). 15 av de 29 
intervjuade uppskattade denna gångtid, nio personer uppskattade att det tar 
kortare tid och fem personer att det tar längre tid. 

Upplevelse
De intervjuade tycker att det är lätt att hitta och att det går relativt snabbt att 
gå till Albanoparkeringen. De upplever att det är en bra promenadväg med 
mycket folkliv, relativt mycket att titta på och inte så farligt mycket trafik.  

Trevlig väg och grönska upplevs i medel varken vara mycket eller lite av utmed 
gångstråket. Det är stor spridning på svaren vad gäller dessa parametrar så det 
förekommer både de som upplever att det är en mycket trevlig väg/mycket 
grönska som de som inte alls tycker det.

Det mest frekventa ordet för det här stråket är folkliv. Övriga vanliga ord 
handlar främst om stråket som transportsträcka, både positiva och negativa 
ord förekommer: enkel, trevlig, svårframkomlig, transportsträcka, central, 
bra, trafik. 
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Sammantaget
Folkliv är det ord som förekommer mest frekvent, men spindeldiagrammet 
visar att upplevelsen av folkliv inte ligger helt i topp. Både gågatan, torgen 
och stationen bidrar troligtvis till att folkliv är karaktäriserande för sträckan. 

Det var något fler som överskattade avståndet än som underskattade det. 
Gångtiden var de bättre på att bedöma men den var det färre som överskat-
tade än underskattade. 

Uppskattat gångavstånd respektive gångtid från samtliga besvarade enkäter för aktuellt 
stråk. Faktiskt gångavstånd respektive gångtid (beräknat på gånghastigheten 5 km/h) 
redovisas i en rosa stapel.

I enkäten ombads intervjupersonerna att beskriva promenaden till respektive målpunkt 
med tre ord. I ordmolnet ovan syns samtliga ord som omnämndes för stråket till Albano-
parkeringen, där de ord som förekommit flest gånger är störst. 

Spindeldiagram som redovisar hur framträdande de definierade upplevelsevärdena längs 
stråket bedöms vara. Ett värde nära cirkelns periferi innebär att de som svarat på enkäten 
anser att parametern är framträdande längs stråket. 
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Mentala gångavstånd och faktiska gångavstånd
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Snabba fakta om stråket

Gångavstånd: 960 m

Antal riktningsförändringar: 5

Genhetskvot: 1,25

Handel och begränsad biltrafik
Gångfartsområde med beläggning av gatsten 
och gångbanehällar. Åt öster småskalig bebyg-
gelse med aktiva fasader med många butiker och 
kaféer. Åt väster gallerian Storken, med större 
skala och utan entréer. Längre söderut återfår 
gatan en mer klassisk gatusektion, med trottoa-
rer på ömse sidor och med färre entréer.

Gångpassager under lokalgata, 
järnväg och E20
Gång- och cykelvägen passerar under både  en 
lokalgata, Västra stambanan och E20. Gång-
tunnlarna blir förhållandevis långa, då samtliga 
korsande stråk är breda. Utformnigen är tradi-
tionella betongtunnlar med en fyrkantig tvärsek-
tion. Bilden visar gångtunneln under lokalgatan, 
med järnvägspassagen strax bakom. Passagen 
under E20 ligger ytterligare cirka 150 meter 
längre fram.

Gång- och cykelväg längs vattnet
Gång- och cykelvägen löper i ett grönskande stråk intill Lillån/Gerdska 
strömmen. Ett brett årum med en del anslutande bebyggelse, främst bostäder.

Vimpeln
Nyligen utbyggt köpcentrum med blandning av 
butiker och kaféer, dominerat av en stor livs-
medelsbutik. Anpassat för biltrafik med gott om 
parkeringsplatser. Gångvägen till entrén korsar 
en av parkeringsplatserna.
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Vimpeln är ett köpcentrum på drygt 20 000 kvadratmeter som öppnade 2014, 
men innan dess fanns Ica Maxi i huset. Vimpeln ligger vid sjön Gerdsken 
sydväst om stadskärnan. För att komma dit går man tre kvarter söderut, kor-
sar den lilla gångbron över Lillån och följer gångvägen under en lokalgata 
och under Västra stambanan. På andra sidan stambanan kommer Lillån fram 
igen som Gerdska ström. Gångvägen följer Gerdska ström och går under 
E20 innan man kommer fram till Vimpeln på vänster sida. För att nå Vim-
pelns entré måste man korsa en parkeringsplats. För att komma dit är det fem 
riktningsförändringar.

Åtta av 29 valde en annan väg. Sex av dem gick ett kvarter österut på någon av 
gatorna innan de kom ned till Lillån. Två av dem gick inte alls utmed Lillån/
Gerdska ström utan följde bilvägen. Denna väg skiljde sig så pass mycket från 
det  andra stråket att deras svar inte ingår i analysen.

Bedömning av avstånd och tid
Det är 960 meter från utgångspunkten till Vimpeln. Tio av 27 intervjuade 
uppskattade rätt avstånd (+-10%), tre personer uppskattade vägen som kortare 
och 14 personer uppskattade avståndet som längre.  

Det tar 10-14 minuter att gå till Vimpeln (4-6 km/h). Nio av de 27 intervjuade 
uppskattade denna gångtid, tre personer uppskattade att det tar kortare tid och 
15 personer att det tar längre tid. 

Upplevelse
De intervjuade är mycket positiva till detta gångstråk. De upplever att det är 
en bra, trevlig promenadväg som är lätt att hitta och som har mycket grönska. 
De upplever också i relativt stor utsträckning att det finns mycket att titta 
på, att det inte är störande trafik och att det går snabbt att gå. De intervjuade 
var mycket samstämmiga och det är liten variation i svaren. Folkliv är den 
parametern som ligger lägst för detta stråk men den väger ändå över mot att 
det snarare är mycket än lite folkliv. Det är också större variation i svaren gäl-
lande folkliv.

De ord som sticker ut för detta stråk handlar samtliga om upplevelsen: lugn, 
vacker, trevlig, fin, naturskön, enkel, skön, mysig, promenad. 
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Sammantaget
Gångvägen utmed Gerdska ström och grönskan därintill är det mest fram-
trädande för denna gångsträcka. Att den passerar under stambanan och mo-
torvägen har nästan inte alls gjort avtryck i upplevelsen av stråket. De flesta 
uppskattade att det var både längre avstånd och gångtid till Vimpeln än det 
är. Ungefär en tredjedel uppskattade rätt avstånd och tid och några få trodde 
att det var kortare.

Uppskattat gångavstånd respektive gångtid från samtliga besvarade enkäter för aktuellt 
stråk. Faktiskt gångavstånd respektive gångtid (beräknat på gånghastigheten 5 km/h) 
redovisas i en rosa stapel.

I enkäten ombads intervjupersonerna att beskriva promenaden till respektive målpunkt 
med tre ord. I ordmolnet ovan syns samtliga ord som omnämndes för stråket till Vimpeln, 
där de ord som förekommit flest gånger är störst. 

Spindeldiagram som redovisar hur framträdande de definierade upplevelsevärdena längs 
stråket bedöms vara. Ett värde nära cirkelns periferi innebär att de som svarat på enkäten 
anser att parametern är framträdande längs stråket. 
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Stråket till Willys - två alternativa vägval

Snabba fakta om stråket

Vägval 1, genom Brunnsparken:

Gångavstånd: 1000 m

Antal riktningsförändringar: 5

Genhetskvot:1,23

Vägval 2, längs Nyebrogatan

Gångavstånd: 1180 m

Antal riktningsförändringar: 4

Genhetskvot: 1,46

Allén längs Norra Ringgatan
Stråket korsar Norra Ringgatan, där den separe-
rade gång- och cykelvägen är en bred grusbelagd 
yta, genom en allé av välvuxna lindar.

Nyebrogatan
Trafikerad bilgata med separerad gång- 
och cykelbana. Trafikanordningar som 
ytterligare understryker separationen av 
gång- och cykeltrafik och biltrafik. Gatan 
löper igeenom ett grönt område, längs 
kyrkogården och över Säveån.
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Brunnsparken
Liten park med gamla anor i anslutning till Sä-
veån. Klassisk parkmiljö med slingrande gång-
stråk, uppvuxna träd och broar över vattnet.

Bostadsområde
Bostadsområde med både en- och flerbostads-
hus. Gröna gårdsmiljöer och trädgårdar, gata 
med trottoarer på ena eller båda sidor. 

Willys
Mellanstor livsmedelsbutik i etablerat läge nära 
större genomfartsled.

Parkeringen vid Afzeliiskolan
Parkeringsplatsen ligger direkt på andra sidan 
Norra Ringgatan, efter en otydlig korsning och 
stora asfaltsytor.

Handel och begränsad biltrafik
Gångfartsområde med beläggning av gatsten 
och gångbanehällar. Aktiva fasader med många 
butiker.
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Beskrivning av stråket
Willys är en matvaruaffär som ligger nordost om centrum. 
Det visade sig finnas två vanliga vägar till Willys. 13 av de 
20 intervjuade gick ”parkvägen”. Då går man rakt norrut två 
kvarter, fortsätter rakt fram genom Brunnsparken, över en 
gångbro över Säveån och vidare genom ett bostadsområde. 
Efter två kvarter svänger man västerut i bostadsområdet. För 
att komma dit är det fyra riktningsförändringar. 

Sju av de 20 intervjuade gick istället ”längs Nyebrovägen”, 
antingen norrut till allén och västerut i allén eller gågatan 
rakt västerut och norrut förbi kyrkan. Sedan gick de i gång-
tunneln under Nyebrogatan och följde så den starkt trafike-
rade Nyebrogatan norrut och korsade den då de kom fram till 
Willys. För att komma dit är det fem riktningsförändringar.  

Dessa två alternativa stråk har analyserats parallellt, det är 
därför väldigt få svar per stråk i diagram och analyser nedan. 

Bedömning av avstånd och tid - Vägval 1 
genom Brunnsparken
Det är 1000 meter parkvägen från utgångspunkten till Willys. 
Två av de 13 intervjuade som gick denna väg uppskattade rätt 
avstånd (+-10%), en person uppskattade vägen som kortade 
och tio personer uppskattade avståndet som längre.  

Det tar 10-15 minuter att gå till Willys denna väg (4-6 km/h). 
Hela tio av de 13 intervjuade som gick denna väg uppskattade 
denna gångtid, en person uppskattade att det tar kortare tid 
och tre personer att det tar längre tid. 

Bedömning av avstånd och tid - Vägval 2 
längs Nyebrogatan
Det är 1160 meter utmed väg från utgångspunkten till Willys. 
Tre av de åtta intervjuade som gick denna väg uppskattade 
rätt avstånd (+-10%), en person uppskattade vägen som kor-
tade och fyra personer uppskattade avståndet som längre.  

Det tar 12-17 minuter att gå till Willys denna väg (4-6 km/h). 
Tre av de åtta intervjuade uppskattade denna gångtid, fyra 
personer uppskattade att det tar kortare tid och en person att 
det tar längre tid. 

Upplevelse 
De intervjuade är generellt mer positiva till parkvägen än 
utmed Nyebrovägen. Framförallt upplevs parkvägen vara 
trevligare, mer att titta på och betydligt mindre störande tra-
fik.  Båda vägarna upplevs dock vara bra promenadvägar och 
lätta att hitta. Nyebrovägen upplevs dock ha mer folkliv än 
parkvägen. 

Det i särklass vanligaste ordet för parkvägen är grön följt av lugn, vacker, 
trevlig, fin och skön. Det vanligaste ordet utmed Nyebrovägen är trafik.   

Sammantaget

Mycket av resultaten i jämförelsen mellan vägvalen var väntade. Ett par in-
tressanta saker sticker dock ut. Dels att det upplevs gå snabbare att gå utmed 
Nyebrovägen trots att det är en längre väg och dels att det upplevs vara mer 
folkliv utmed Nyebrovägen. Det kan tyda på att biltrafiken upplevs som folk-
liv här trots att hastighetsgränsen är 50 km/h.

I enkäten ombads intervjupersonerna att beskriva promenaden till respektive målpunkt 
med tre ord. I ordmolnet ovan syns samtliga ord som omnämndes för stråket till Willys, 
där de ord som förekommit flest gånger är störst. Till vänster orddiagram för Vägval 1, 
genom Brunnsparken. Till höger för Vägval 2, Längs Nyebrogatan. Här förekommer alla 
ord utom ”trafik” endast en gång. 

Spindeldiagram som redovisar hur framträdande de definierade upplevelsevärdena längs 
stråket bedöms vara. Ett värde nära cirkelns periferi innebär att de som svarat på enkäten 
anser att parametern är framträdande längs stråket. 
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Stråket till Nolhagahallen

.

Nolhagahallen
Sim- och sporthall belägen i Nolhagaparken.

Trafikerad gata
Bred gatusektion med separat gång- och cy-
kelväg intill körbanan. Gatan korsar Säveån 
och leder dels in i Nolhagaparken, dels till bo-
stadsområden längre norrut.

Snabba fakta om stråket

Gångavstånd: 1189 m

Antal riktningsförändringar: 4

Genhetskvot: 1,21

Säveån
Stråket följer längs Säveån, och korsar den 
även två gånger. Längs stråket finns två områ-
den med nybyggda punkthus.

Centrum
Stråket passerar Stora torget, Christinae kyr-
kaoch Rådhuset. Därefter lämnar man stadens 
centrum, och gatorna får en mer sluten karaktär. 
Fortsatt mestadels småskalig bebyggelse, men 
med betydligt färre aktiva entréer.

Gågata med handel
Alingsås absoluta centrum.  Gågata med butiker 
och kaféer, uteserveringar och sittplatser. Små-
skalig bebyggelse med aktiva fasader.
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Nolhagahallen är en idrotts- och simhall som ligger i Nolhagaparken väster 
om centrum. För att komma dit kan man följa Kungsgatan västerut sex kvarter, 
korsa den trafikerade Västra Ringgatan och sedan fortsätta rakt fram, korsa 
Lillån på en liten gångbro och gå norrut upp till Nolhagagatan. För att komma 
dit är det fyra riktningsförändringar. 

Bedömning av avstånd och tid
Det är 1189 meter från utgångspunkten till Nolhagahallen. Två av 22 inter-
vjuade uppskattade rätt avstånd (+-10%), åtta personer uppskattade vägen som 
kortare och tolv personer uppskattade avståndet som längre.  

Det tar 10-16 minuter att gå till Nolhagahallen (4-6 km/h). Elva av de 22 inter-
vjuade uppskattade denna gångtid, tio personer uppskattade att det tar kortare 
tid och två personer att det tar längre tid. 

Upplevelse 

De intervjuade är mestadels positiva till detta gångstråk. De upplever att det 
är en bra, trevlig promenadväg som är lätt att hitta och har gott om grönska, 
mycket att titta på och relativt mycket folkliv. De tycker däremot inte att det 
går snabbt att gå dit, och de upplever att det finns en del störande trafik.  

De ord som sticker ut för detta stråk handlar dels om lättillgängligheten – lång, 
enkel, snabb och rak, dels om upplevelsen – trevlig, fin, mysig, vacker och 
tråkig och dels om omgivningen – grön, trafik och folkliv. 

Sammantaget
Ungefär halva stråket går genom centrum och halva genom parken, men par-
ken verkar i större utsträckning påverka uppfattningen om stråket. I parken 
går stråket utmed en gata, Nolhagagatan/Nolhaga allé med relativt låga flöden. 
För att komma dit korsas dock den trafikerade Västra Ringgatan och detta 
verkar ha gett stort utslag i skattningen av om stråket har störande trafik.  

Uppskattat gångavstånd respektive gångtid från samtliga besvarade enkäter för aktuellt 
stråk. Faktiskt gångavstånd respektive gångtid (beräknat på gånghastigheten 5 km/h) 
redovisas i en rosa stapel.

Spindeldiagram som redovisar hur framträdande de definierade upplevelsevärdena längs 
stråket bedöms vara. Ett värde nära cirkelns periferi innebär att de som svarat på enkäten 
anser att parametern är framträdande längs stråket. 

I enkäten ombads intervjupersonerna att beskriva promenaden till respektive målpunkt 
med tre ord. I ordmolnet ovan syns samtliga ord som omnämndes för stråket till Nolhaga-
hallen, där de ord som förekommit flest gånger är störst. 
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Stråket till Bolltorps handelsområde - två alternativa vägval

Brunnsparken
Liten park med gamla anor i anlutning till Säve-
ån. Klassisk parkmiljö med slinrande gångstråk, 
uppvuxna träd och broar över vattnet.

Bostadsområde
Bostadsområde med både en- och flerbostads-
hus. Gröna gårdsmiljöer och trädgårdar, gata 
med trottoarer på ena eller båda sidor. 

Vägval 2 - längs Nyebrogatan

Vägval 1 - genom Brunnsparken

Snabba fakta om stråket

Vägval 1, genom Brunnsparken:

Gångavstånd: 1490 m

Antal riktningsförändringar: 6

Genhetskvot:1,28

Vägval 2, längs Nyebrogatan:

Gångavstånd: 1520 m

Antal riktningsförändringar: 5

Genhetskvot: 1,30

Korsningen Nyebrogatan/
Kungälvsvägen
Signalreglerad korsning med dubbla körfält och 
gång- och cykelöverfarter på alla fyra sidor av 
korsningen.

Kungälvsvägen/väg 180
Längs Kungälvsvägen ligger gång- och cykelvä-
gen i en grön remsa, separerad från biltrafiken. 
Gaturummet är brett med storskaliga byggnader 
tillbakadragna långt från gatan. 

Entrén till handelsområdet
Entéerna till de olika butikerna sker från om-
rådets mitt. Sidan ut mot trafikleden är extremt 
sluten och består av lastbryggor. För gående 
innebär det att man måste korsa stora trafikytor 
och lastzoner för att hitta till insidans entréer.

Bolltorps handelsområde
Handelsområdet i Bolltorp är relativt nyöppnat, 
och består av flera storskaliga byggnader med  
livsmedels- eller sällanköpshandel. Området är 
tydligt profilerat mot bilburna kunder, i både 
utbud och utformning.
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Beskrivning av stråket
Bolltorps köpcenter är ett handelsområde som öppnade 2014 
och fortfarande växer. Bolltorp ligger nordväst om centr-
um. Precis som till Willys visade det sig finnas två vanliga 
vägar till Bolltorps köpcenter.  Sex av de 19 intervjuade gick 

”parkvägen”. Då går man rakt norrut två kvarter, fortsätter 
rakt fram genom Brunnsparken, över en gångbro över Sä-
veån och vidare genom ett bostadsområde. Efter två kvarter 
svänger man västerut i bostadsområdet och följer Hagavä-
gen ut till Nyebrovägen. På Nyebrovägen vänder man norr-
ut, korsar den signalreglerade korsningen över väg 180 och 
går västerut längs med 180 innan man svänger norrut igen 
till Bolltors handelsområde. För att komma dit är det sex 
riktningsförändringar.

13 av de 19 intervjuade gick istället ”utmed Nyebrovägen”, 
antingen norrut till allén och västerut i allén eller gågatan rakt 
västerut och norrut förbi kyrkan. Sedan gick de i gångtun-
neln under Nyebrogatan och följde så den starkt trafikerade 
Nyebrogatan norrut, korsade den signalreglerade korsningen 
över 180 och gick västerut längsmed 180 innan de svängde 
norrut igen till Bolltors handelsområde. För att komma dit är 
det fem riktningsförändringar. 

Dessa två alternativa stråk har analyserats parallellt, det är 
därför väldigt få svar per stråk i diagram och analyser nedan. 

Bedömning av avstånd och tid - Vägval 1 
genom Brunnsparken
Det är 1490 meter parkvägen från utgångspunkten till Boll-
torps handelsområde. En av de sex intervjuade som gick 
denna väg uppskattade rätt avstånd (+-10%), tre personer 
uppskattade vägen som kortade och två personer uppskattade 
avståndet som längre.  

Det tar 15-22 minuter att gå till Bolltorps handelsområde 
denna väg (4-6 km/h). Tre av de sex intervjuade som gick 
denna väg uppskattade denna gångtid, en person uppskattade 
att det tar kortare tid och två personer att det tar längre tid. 

Bedömning av avstånd och tid - Vägval 2 längs 
Nyebrogatan
Det är 1520 meter utmed väg från utgångspunkten till Boll-
torps köpcenter. Ingen av de 13 intervjuade som gick denna 
väg uppskattade rätt avstånd (+-10%), tre person uppskattade 
vägen som kortade och tio personer uppskattade avståndet 
som längre.  

Det tar 15-23 minuter att gå till Bolltorps köpcenter denna 
väg (4-6 km/h). Sex av de 13 intervjuade uppskattade denna 
gångtid, tre personer uppskattade att det tar kortare tid och 
fyra person att det tar längre tid. 
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Upplevelse 
Vad gäller de flesta parametrar uppfattar de intervjuade de två vägarna som 
relativt likvärdiga. De upplever dock att det finns lite mindre folkliv och lite 
mer att titta på då de går parkvägen samt att det går något snabbare att gå 
utmed Nyebrovägen. 

Det vanligaste ordet för parkvägen var natur, övriga ord som förekom hand-
lade såväl om upplevelsen som omgivningen och lättillgängligheten. Orden 
om upplevelsen och omgivningen var i stort sett positiva medan de om lät-
tillgängligheten var mer blandade, lätt, lång, knepig, fel.

Det vanligaste ordet utmed Nyebrovägen var tråkig. Trafik och lång var också 
frekvent förekommande men övriga ord var i stort sett positiva exempelvis 
trevlig, bra, grön och lätt.

Sammantaget
Det är inte så stor skillnad mellan de olika vägvalen, exempelvis bedöms det 
vara lika mycket grönska utmed båda vägarna. Grönskan i parken verkar dock 
ge större avtryck i upplevelsen av vägen än grönskan utmed vägen eftersom 
de som valt att gå genom parken nämner natur i första hand medan de som gått 
utmed vägen främst nämner tråkig.

I enkäten ombads intervjupersonerna att beskriva promenaden till respektive målpunkt med tre ord. I ordmolnet ovan 
syns samtliga ord som omnämndes för stråket till Bolltorps handelsområde, där de ord som förekommit flest gånger 
är störst. Till vänster orddiagram för Vägval 1, genom Brunnsparken. Till höger för Vägval 2, Längs Nyebrogatan. 

Spindeldiagram som redovisar hur framträdande de definierade upplevelsevärdena längs 
stråket bedöms vara. Ett värde nära cirkelns periferi innebär att de som svarat på enkäten 
anser att parametern är framträdande längs stråket. 
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Stråket till Tallhyddan

Snabba fakta om stråket

Gångavstånd: 1830 m

Antal riktningsförändringar: 4

Genhetskvot: 1,04

Bilfri gångyta
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Parkering
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Snabb/mycket trafik

Tallhyddan
Naturskönt beläget kafé intill långlänta strand-
ängar vid Mjörns strand.

Lekplatsen i Nolhagaparken
Efter en ombyggnad 2014 har lekplatsen i Nolha-
gaparken blivit ett populärt besöksmål i staden. I 
anslutning till lekplatsen och slottet finns också 
anläggningar med bondgårdsdjur.

Nolhaga allé
Entrén till Nolhagaparken går genom en väl upp-
vuxen allé. Den mesta biltrafiken går till parke-
ringen som ligger till höger i bild. 

Säveån
Stråket följer längs Säveån, och korsar den 
även två gånger. Längs stråket finns två områ-
den med nybyggda punkthus.

Centrum
Stråket passerar Stora torget, Christinae kyrka 
och Rådhuset. Därefter lämnar man stadens 
centrum, och gatorna får en mer sluten karaktär. 
Fortsatt mestadels småskalig bebyggelse, men 
med betydligt färre aktiva entréer.
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Beskrivning av stråket
Tallhyddan är ett kafé som ligger bredvid sjön Mjörn i Nolhagaparken väs-
ter om centrum. För att komma dit kan man följa Kungsgatan västerut sex 
kvarter, korsa den trafikerade Västra Ringgatan och sedan fortsätta rakt 
fram, korsa Lillån på en liten gångbro och gå norrut upp till Nolhagagatan. 
Sedan följer man Nolhagagatan/Nolhaga Allé västerut i en dryg kilometer 
innan man når destinationen på höger sida. För att komma dit är det fyra 
riktningsförändringar. 

Bedömning av avstånd och tid
Det är 1830 meter från utgångspunkten till Tallhyddan. Åtta av 30 intervjuade 
uppskattade rätt avstånd (+-10%), åtta personer uppskattade vägen som kor-
tade och 14 personer uppskattade avståndet som längre.  

Det tar 18-27 minuter att gå till Talhyddan (4-6 km/h). 14 av de 30 intervjuade 
uppskattade denna gångtid, elva personer uppskattade att det tar kortare tid 
och fem personer att det tar längre tid. 

Upplevelse
De intervjuade upplever att det finns mycket grönska och mycket att titta på på 
väg till Tallhyddan. De upplever också att det är en trevlig, bra promenadväg 
som är lätt att hitta och inte så mycket störande trafik. 

De upplever inte att det går snabbt att gå dit men heller inte så långsamt. Folk-
liv ligger också nära varken eller, men med en liten övervikt mot att det sna-
rare är mycket än lite folkliv. Spridningen är inte så stor.

Förutom att gångstråket är grönt och går genom en park handlar alla de van-
ligaste orden om upplevelsen av att gå dit, lång, trevlig, fin, tråkig. Förutom 
lång och tråkig var samtliga ord positiva. 

Sammantaget
De intervjuade är överlag positiva till det här gångstråket, även om en del an-
gett att det är långt och tråkigt. De omgivningsfaktorer som sticker ut handlar 
främst om parken. De intervjuade var relativt bra på att bedöma gångavstån-
det men det var fler som underskattade gångtiden än som överskattade den. 

Uppskattat gångavstånd respektive gångtid från samtliga besvarade enkäter för aktuellt 
stråk. Faktiskt gångavstånd respektive gångtid (beräknat på gånghastigheten 5 km/h) 
redovisas i en rosa stapel.

Spindeldiagram som redovisar hur framträdande de definierade upplevelsevärdena längs 
stråket bedöms vara. Ett värde nära cirkelns periferi innebär att de som svarat på enkäten 
anser att parametern är framträdande längs stråket. 

I enkäten ombads intervjupersonerna att beskriva promenaden till respektive målpunkt 
med tre ord. I ordmolnet ovan syns samtliga ord som omnämndes för stråket till Tallhyd-
dan, där de ord som förekommit flest gånger är störst. 
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Analys och diskussion

Faktiskt kontra mentalt avstånd
Människor överlag överskattar gångavståndet men är bra på att bedöma gång-
stråkens längd i förhållande till varandra. Det tyder på att den enskilda faktor 
som har störst inverkan på bedömningen av avståndet är det faktiska avstån-
det och andra faktorer har relativt liten inverkan på upplevelsen av avståndet.  

Avstånd över en kilometer värderas som långa och de under en kilometer vär-
deras som korta. Det visar de grå prickarna i diagrammet ovan som represen-
terar medelvärderingen av om det är kort eller långt gångavstånd till de olika 
målpunkterna på skalan till höger, 1-5 (där 1 är väldigt kort och 5 är väldigt 
långt). Även den värderade bedömningen följer det faktiska avståndet relativt 
väl och brytpunkten mellan de stråk som snarare bedömts som korta (grå 
prick under 3) och de som snarare bedömts som långa (grå prick över 3) går 
ungefär vid en kilometer.

Att brytpunkten mellan vad som uppfattas som kort och långt går vid en kilo-
meter framkommer också genom de ord de intervjuade fick beskriva prome-
naderna med. På samtliga gångstråk som är under en kilometer förekommer 
ordet kort och på samtliga som är en kilometer eller mer förekommer ordet 
lång. För gångstråket till Vimpeln, som är 960 meter förekommer såväl kort 
som lång. 

Diagrammet visar det faktiska avståndet (som blå staplar) och det uppskattade, mentala avståndet (som gröna 
staplar). De grå prickarna är medelvärden av värderingen av om stråken är korta eller långa (på skalan till höger, 
1-5, där 1 är väldigt kort och 5 är väldigt lång).
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Faktiskt avstånd (m) Uppskattat avstånd (m) bedömning, 1=väldigt kort - 5=väldigt långt

Ett par gångsträckor sticker ut i diagrammet ovan. Det ena är stråket till Sa-
vannen-P som i större utsträckning än de andra bedöms som längre än det 
faktiska avståndet både i meter och i den värderande bedömningen kort-långt. 
En annan sträcka som sticker ut är den till Stampens kvarn där det uppskat-
tade avståndet nästan är dubbelt så långt som det faktiska men värderingen 
av avståndet inte sticker ut. Båda dessa gångstråk har något fler riktningsför-
ändringar än de med liknande avstånd vilket skulle kunna vara en förklaring.   

Det uppskattade avståndet till de längre sträckorna ligger 30 % - 50 % över det 
faktiska avståndet och ordningsföljden stämmer väl med de faktiska avstån-
den. Värderingen av avstånden varierar dock. 

Bedöms avstånden som kortare då det finns mycket 
att titta på?
Det gick inte att hitta något samband mellan det skattade avståndet och hur 
mycket man upplevde att det finns att titta på utmed stråket. En kvot mellan de 
intervjuades skattade avstånd och det faktiska avståndet beräknades. Denna 
kvot jämfördes med värderingen av mycket att titta på. Inga samband hittades. 

Det gick inte heller att hitta något samband mellan det skattade avståndet och 
den faktiska omgivningen till gångstråken. 

Bedöms stråken vara längre för de som upplever dem 
mer negativt?
Det har inte gått att hitta något samband mellan värderingen av huruvida strå-
ken upplevdes som korta eller långa och hur de olika upplevelseparametrarna 
värderats. En svag tendens till korrelation fanns för de flesta stråken men det 
är för få svarande för att kunna fastställa något samband. 

Avståndet till Vimpeln värderas som något längre än avståndet till både Wil-
lys och Nolhagahallen, trots att det är kortare till Vimpeln (se diagram ovan). 
Ändå är det ingen av upplevelsevariablerna som värderas sämre för Vimpeln 
än för de andra två stråken. Däremot värderas avståndet till Tallhyddan som 
kortare än det till Bolltorps köpcenter trots att det är längre till Tallhyddan. 
Samtliga variabler förutom ”det går snabbt” värderas högre för stråket till 
Tallhyddan än det till Bolltorp. 

Det gick inte heller att hitta något samband mellan upplevelsen av stråken 
beroende på om de uppskattat rätt, eller kortare avstånd jämfört med de som 
skattat avståndet som längre än det är i verkligheten. Svaren delades in i två 
grupper – de som trott att avståndet var längre (minst 10 % längre) än i verk-
ligheten och de som inte trott det. Sedan jämfördes gruppernas upplevelse av 
stråken. Inga samband gick att hitta mellan bedömningen av avstånden och 
hur stråken upplevdes.  

De som går ofta tycker i större utsträckning att det går 
snabbt att gå
De som går stråken ofta upplevde att det går snabbt att gå sträckan i större 
utsträckning än de som går där sällan. Detta gäller för elva av tolv stråk. Skill-
naden i hur snabbt man upplevde att det går är dock liten. Jämförelsen i upple-
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velse gjordes mellan dem som går där minst 1-2 gånger i månaden och de som 
går där högst ett par gånger per år. De som uppgett att de aldrig gått stråket har 
fått skatta avstånd och tid men i övrigt inte varit med i analysen.  För nio stråk 
av tolv upplevde dessutom de som går stråken sällan mer grönska och mindre 
störande trafik än de som går ofta. Även här var skillnaderna små. 

Vad undviker folk?
Det var enbart 18 av 120 intervjuade som svarade att de undviker något. Elva 
av dem undviker parker då det är mörkt och sju personer undviker trafikerade 
gator och korsningspunkter. 

Är man bättre på att bedöma korta avstånd än långa?
Det fanns inget tydligt samband mellan förmågan att bedöma varken avstånd 
eller tid och sträckornas längd. 

Omgivningsfaktorerna
Folkliv förknippas med gågatan i Alingsås. Folkliv var ett ord som nämndes 
för hälften av stråken. För tre av dem var det ett av de vanligast förekomman-
de orden, Stora Torget, Albanoparkeringen och Nolhagahallen. De tre stråken 
har det gemensamt att de börjar västerut från startpunkten, där de följer gåga-
tan. Utöver dessa tre börjar även Talhyddestråket med samma sträcka men där 
är det en betydligt mindre andel av stråket. Folkliv nämndes även för Talhyd-
destråket men enbart av någon enstaka intervjuad. 

Det är intressant att folkliv nämndes i så liten utsträckning för några av de 
andra stråken då flera av dem går längs andra handelsgator med många desti-
nationer men där även bilar är tillåtna i gångfart. Troligtvis är det dock lägre 
gångflöden på dessa gator. 

Tre stråk sticker ut genom att de har negativa ord som vanligast förekom-
mande. Dels är det gångstråket till Centrumparkeringen som främst beskrivs 
som tråkig följt av trafik. Dels är det vägalternativen till Willys och Bolltorp 
där vanligaste ordet till Willys är trafik och det vanligast till Bolltorp är tråkig. 
Det som dessa stråk har gemensamt är att de delvis går utmed högtrafikerade 
gator. Även för de flesta stråk där man korsar en högtrafikerad gata värderas 
trafiken oftare störa samt ordet trafik nämns, men av färre personer än då 
stråket går utmed gatan. Stråket till Tallhyddan, det längsta stråket urskiljer 
sig här då en trafikerad gata korsas men detta inte syns varken i ordmolnet 
eller i spindeldiagrammet. 

Slutsats
Denna studie visar på att gångavstånd under en kilometer upplevs som korta 
och de över en kilometer upplevs som långa. Om människor uppfattar ett visst 
gångavstånd som kort eller långt har dock mycket att göra med deras förvänt-
ningar och med restiden med andra transportslag. I storstäder kan betydligt 
längre avstånd betraktas som korta än i små städer. Om motsvarande studie 
genomfördes i Göteborg eller Stockholm är det därför troligt att tröskelvärdet 
för de sträckor som upplevdes som långa skulle vara mer än en kilometer. 

Studien tyder på att det inte finns något tydligt samband mellan omgiv-
ningsfaktorer och människors mentala/upplevda gångavstånd. Det som på-
verkar människors mentala gångavstånd i störst utsträckning är det faktiska 
gångavståndet. 

Centrumparkeringen, som födde idén till detta projekt, uppfattas därmed inte 
ligga längre bort än andra parkeringar i förhållande till det faktiska gångav-
ståndet. Däremot sticker Centrumparkeringen ut genom att den i första hand 
beskrivs med två negativa ord, tråkig och trafik. Även övriga stråk som delvis 
gick utmed gator med mycket trafik hade tråkig och/eller trafik som några av 
de vanligaste beskrivande orden. Trafikerade gator var också det enda som de 
intervjuade sa att de väljer bort förutom parkområden när det är mörkt. 

• Denna studie tyder på att det inte finns några enkla samband mellan 
människors uppfattning om gångavstånd och omgivningens faktorer, 
varken den upplevda, subjektiva omgivningen eller den objektiva.  

• Den viktigaste parametern för människors mentala gångavstånd är det 
faktiska gångavståndet.  

• Människor överskattar gångavstånden men de är bra på att bedöma 
gångstråks längd i förhållande till varandra, både i meter och genom en 
värderande bedömning av om det är kort eller långt. 

• Studien visar att avstånd på mer än en kilometer bedöms som långa 
medan de under en kilometer bedöms som korta – i en stad av Alingsås 
storlek, cirka 25 000 invånare. 

• De som promenerar ett visst stråk ofta upplever det som en snabbare  
och kortare promenad än de som går där sällan.   

• Stråk som går utmed högtrafikerade gator omnämns främst med neg-
ativa ord till skillnad från de andra stråken. Det vanligaste är att de 
benämns som tråkiga. Trafikerade gator är också det som människor 
undviker utöver parkområden på natten. 
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