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Välkommen till Borlänge!  
Nils Persson, kommunalråd Borlänge kommun 

 
Nils Persson hälsade alla hjärtligt välkomna 
till Borlänge. En stad som även kan ses som 
Knutpunkternas Borlänge - knutpunkter som 
binds samman av väg och järnväg men sett i 
ett mer historiskt perspektiv även av vatten. 
En tänkbar förklaring till namnet Borlänge 
är just detta att man fick ”bära länge” på den 
tiden som färden oftast gick längs med älven 
och vattnet. I Dalälven fanns i höjd med 
Borlänge tidigare hela fyra forsar, något som 
innebar att man fick bära sin båt förbi forsen 
innan färden kunde fortsätta.  
 
Tillgång och närhet till vatten har varit en 
given och naturlig förutsättning för 
lokalisering av industrier och ett av många 
exempel på detta är Stora Ensos anläggning i 
Borlänge. I kommunen är nu samtliga forsar 
ombyggda till kraftverk och SSAB är ett 
naturligt exempel på industrilokalisering med 
god tillgång på kraft. Stationsområdet och 
järnvägen i Borlänge är en viktig knutpunkt 
för persontrafiken men inte minst även för 
gods.  Borlänge rangerbangård är idag en av 
landet 3-4 största godsbangårdar med länkar 
i samtliga väderstreck. De viktigaste vägarna 
i kommunen utgörs av riksvägarna 50, 70, 
och 71 där den sistnämnda bär en avsevärd 
andel av den totala persontrafiken som går 
till Sälenområdet vintertid. På riksväg 50 
transporteras en ansenlig mängd gods och 
vägen utgör en länk i inrikesstråket 
Bergslagsdiagonalen med start i Ödeshög i 
söder och avslut i Söderhamn i norr. 

Såväl Vägverket som Banverket har 
huvudkontor i Borlänge, något som bl.a. lett 
till samverkan mellan kommunen och de 
bägge verken. Ett exempel på den goda 
samverkan som funnits med Vägverket är 
samprojektet Framtidsdalen, som kan ses 
som en sorts experimentverkstad. I området 
finns även Högskolan Dalarna som tar emot 
elever från hela landet - i dagsläget tar man 
även emot en stor andel utländska studenter. 
En viktig kommunal planeringsfråga för 
området i inledningsskedet var hur vägen 
skulle dras fram genom ett område där det 
skulle komma att finnas många studenter 
och fotgängare. Ett tidigt politikerförslag var 
att vägen och biltrafiken skulle grävas ner, en 
lösning som dock förkastades. Den 
slutgiltiga utformningen blev istället en bra 
lösning i form av gårdsgatan Studieplan där 
olika trafikslag silas fram.  
 
I Borlänge pågår just nu en ombyggnad av 
Stationsgatan som återigen ska öppnas för 
biltrafik. Stationsgatan är en central stadsgata 
och Nils Persson påpekar att det krävs 
kompromisser mellan olika grupper i 
samhället när man bygger en stad och en 
viktig grupp bland andra är köpmännen. 
Stationsgatan öppnar för biltrafik hösten 
2008 men redan i oktober 2007 släpps 
bussarna fram i och med starten av 
kollektivtrafikens nya linjenät för 
tätortstrafiken. 
 
Nils Persson avslutade med att påpeka att 
han är byggnadsarbetare ”i botten” och 
poängterade att byggnaden där vi befinner 
oss – Pylonen – är speciell. Den har formen 
av en väg som övergår i en bro, något som 
kan symbolisera att det krävs en 
kombination av olika kunnanden för att 
bygga ett samhälle. Avslutningsvis hälsade så 
Nils Persson samtliga seminariedeltagarna 
välkomna till Borlänge och årets konferens 
inom projektet Framtidsdalen. 
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Välkommen till Borlänge och Vägverket             
Per Lindroth, Vägverket Region Mitt
 
Samhället och därmed samhällsplaneringen 
står idag inför ett antal större förändringar. 
För att nå ett gott resultat vare sig det gäller 
regionförstoring eller attraktiva livsmiljöer i 
stadskärnorna krävs en medvetenhet om att 
olika parametrar verkar gemensamt och 
integrerat med varandra. 
 
Lindroth konstaterade vidare att attraktivitet 
i olika termer blir allt viktigare i själva 
samhällsbyggandet. I dagens samhälle finns 
många aktörer på banan, dels alla våra 
kommuner, de olika länsorganen, 
trafikhuvudmännen, Väg- och Banverk, 
näringslivet men inte minst också 
medborgarna själva. Samtliga aktörer och 
intressenter bidrar till att ett komplext 
mönster i samhällsbyggandet träder fram. 
Ett mönster där kunskapsuppbyggande och 
erfarenhetsåterföring är viktiga 
framgångsfaktorer för att nå uppsatta mål. 
 
Årets seminarium inom projektet 
Framtidsdalen hanterar frågor om 
trafikseparering och trafikintegrering.  Idag 
arbetar vi fortfarande en hel del med 
separering men i trafikmiljön och 
gaturummen hittar vi även olika typer av 
integrerade miljöer som kan benämnas 
SAMRUM eller kanske Shared Space. Idag 
vet vi också att det inte finns någon optimal 
standardlösning för olika lokala områden.  
Det som passar i en lokal miljö blir inte rätt 
på en annan plats med andra förutsättningar.  
Vi vet även att de lösningar vi anser vara rätt 
idag mycket väl kan vara fel redan imorgon.   
 
Samhällsplanering innebär möten mellan 
specialister och praktiker och ett exempel på 
detta är det seminarium som hålls idag. 
Seminariet hålls för sjätte året i följd och 
under åren har ett gott meningsutbyte 
mellan deltagarna skett.  

 
Meningsutbyten leder till att viktiga frågor 
förs upp till diskussion vilket i förlängningen 
bidrar till att göra skillnad. Avslutningsvis 
hoppades därför Per Lindroth att även årets 
konferens skulle bidra till hållbar kunskap – 
och att även i fortsättningen att göra 
skillnad. Välkomna till Borlänge! 
 

Moderator Lennart Adolfsson 

 
Lennart Adolfsson från Göteborg har 
deltagit på samtliga seminarier inom 
projektet Framtidsdalen. Årets seminarium 
är det sista inom projektet och för tredje 
gången i rad var det Lennart Adolfssons 
uppgift att fungera som moderator. 
Inledningsvis påpekade han att förmågan att 
ändra sig innebär utveckling och med detta 
ville han göra publiken uppmärksamma på 
att seminariets innehållsmässiga form 
förändrats under årens lopp. Från att de 
första åren ha varit inriktat på området 
Framtidsdalen där specialister yttrade sig om 
detta områdes användning och utförande till 
dagens seminarium där mer allmänna och 
övergripande frågor diskuteras. Ett gott 
exempel på detta är exempelvis årets tema 
trafikintegrering och separering.  
 
Lennart avslutade med att årets startfält såg 
starkt ut samt att deltagarantalet nått nytt 
rekord. Han hoppades på två intressanta 
dagar med en aktiv ”publik” som medverkar 
genom att ställa frågor.
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Introduktion                                                                                 
Mathias Wärnhjelm Vägverket, projektledare för Trast och Den Goda Staden

 
 
En av förutsättningarna för att lyckas 
utforma en attraktiv stad är att ett 
helhetsperspektiv på staden antas. Genom 
att samordna och integrera stadens olika 
delar kan en god och attraktiv livsmiljö samt 
en attraktiv näringslivsmiljö skapas.  
 
Attraktiva tätorter och storstäder med 
hållbara transportsystem ingår som en av 
Vägverkets sektorsuppgifter och finns 
inskriven som utmaning nummer tre (3) i 
verkets strategiska plan. Ett exempel på att 
uppgiften tagits på allvar är att man fullföljt 
Trast, ett arbete som kom i en första utgåva 
2004 och som kommer med en uppdaterad 
version under år 2007. Årets upplaga 
innehåller, utöver vissa rättelser, fler 
erfarenheter från pilotprojekt samt nyheter 
som ”det sociala livet”, mopedtrafik, 
trafiksystem i balans och ”den kreativa 
ekonomin”. 
 
För att nå målet med en attraktiv stad måste 
en tydlig vision för arbetet finnas. En vision 
som är målet för en pågående process 
innehållande ett antal aktiviteter där det 
centrala ändå är att alla intressenter ”pratat 
ihop sig”. Förankring och fortlöpande 
diskussioner om hur målet nås är 
ofrånkomliga för att lyckas med arbetet.  
 
Processens kan delas upp i olika steg - 
nulägesbeskrivning – alternativ och analys – val av  

 
alternativ – åtgärdsplanering och uppföljning. En 
viktig förutsättning för arbetet är den 
inledande nulägesanalysen där en ordenlig 
genomlysning av stadens förutsättningar  
görs. Man studerar stadens karaktär, 
kartlägger res- och transportmönster, ser på 
olika tillgänglighetsfrågor, belyser trygghets 
och trafiksäkerhetsaspekter men också 
övergripande frågor som miljö- och 
hälsopåverkan samt tar ett helhetsperspektiv 
på det befintliga trafiksystemet. 
 
Att visa omsorg om de oskyddade 
trafikanterna är inte längre ett val utan en 
nödvändighet. Att utforma attraktiva 
gaturum och fungerande samrum med 
blandtrafikmiljöer är ett sätt att arbeta för att 
skapa en miljö och ett klimat som stimulerar 
ett annat beteende hos trafikanterna - där 
man kan visa en tillåtande attityd mot 
varandra. Detta är dock en arena där det är 
lätt att misslyckas och det finns ett fortsatt 
behov av ytterligare utvärdering och 
dokumentation, bland annat saknas 
tillräcklig kunskap om effektsamband. Det 
finns exempelvis ett behov av att ställa 
motiverade krav på olika former av 
framkomlighet och i detta ligger då per 
automatik en diskussion om nya 
hastighetsregler.  
 
För att lyckas med stadsutveckling krävs 
förutom en helhetssyn även att de 
inblandade aktörerna delar samma målbild. 
Detta kräver mer av samarbete och mindre 
av revirtänkande men också en vilja att väga 
samman det egna intresset med andras i 
syfte att lyckas med helheten. Det ligger helt 
klart en utmaning i att utforma nya 
planeringsprocesser som möjliggör detta. 
Hur gör vi för att få till en nödvändig 
koordinering av såväl spridda verksamheter, 
som agendor och hela planeringssystem?   
 
� Se hela presentationen i Bilaga 3 
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Trafikkintegrering og separering – Trafikkløsninger for en 
bærekraftig by                                                                    
Forskningsleder Gustav Nielsen, Transportøkonomisk institutt, Oslo

 
 
I rapporten ”Traffic integration or segregation for 
the sustainable city – A review of current debate and 
literature” (Den goda staden, Vägverket, 
publikation 2007:32) har jeg oppsummert og 
kritisk vurdert mye av den faglige debatten 
om trafikkintegrering og separering i de 
senere år. Utgangspunkt for min analyse var 
Stephen Marshalls bok ”Streets and 
Patterns” og ulike notater og innspill fra 
ulike aktører og medvirkende i TRAST-
prosjektet. Det er ikke her tid for en full 
gjennomgang av den rapportens kritikk av 
debatten og løsningene som er lansert. I 
stedet vil jeg presentere et forslag til en 
metodikk for å analysere og velge løsninger 
for trafikksystemets utforming i byer ut fra 
hensynet til bymiljøet. 
 
I gjennomgangen av de nevnte kildene fant 
jeg ut at mye av debatten om byens 
trafikksystem har vært lite fruktbar. Det 
skyldes for det første at aktørene som regel 
har vært meget uklare med hensyn til hvilke 
konkrete mål og hensyn deres forslag skal 
fremme, og hvordan de faktisk avveier ulike 
kryssende hensyn når de anbefaler visse 
løsninger for trafikksystemets utforming 
fremfor andre løsninger. For det andre har 
en i stor grad oversett mye av den faktiske 
kunnskapen vi har om hvordan ulike 
trafikkløsninger virker i praksis, og om 
bybrukernes preferanser i forhold til ulike 
kvalitetskrav. Særlig påtagelig er det at ideen 
om sterkere integrering av biltrafikk i bygater 

fremheves uten å diskutere biltrafikkens 
volum og hastighet. Marshalls bok er således 
en analyse av prinsipper for veinettets 
utforming uten å ta hensyn til disse to 
nøkkelparametrene – nærmest en teoretisk 
analyse for en by uten biltrafikk. 
 
En bærekraftig by 
Mitt utgangspunkt er at vi må finne 
løsninger for virkelige byer som i dag er 
rammet av store mengder biltrafikk, en 
miljøfaktor som er påvist å være et av de 
største miljø- og helseproblemene for folk 
som bor i byer.  
 
I søkingen etter løsningsprinsipper tar jeg 
videre som utgangspunkt at hoved-målet er 
å utvikle en attraktiv, miljøvennlig og 
bærekraftig by (”hållbar stad”). For å kunne 
følge opp dette må vi: 

� Konkretisere kravene til bymiljøets 
kvalitet 

� Sette disse som premiss for transport 
og byutvikling 

� Forstå sammenhenger mellom 
bymiljø, transport og byliv 

� Tilpasse transportløsningene til byen 
og miljøkravene, ikke omvendt 

 
Jeg skal forsøke å vise at en slik tilnærming 
vil gi et todelt svar på spørsmålet om 
trafikkintegrering eller separering. I hvert fall 
kan ikke integreringsprinsippet fremholdes 
som en klar anbefaling for videre utvikling 
av byers trafikksystem, slik mange synes å 
ville gjøre.  
 
I praksis vil det være mange nyanser i valget 
av løsninger. Tiden for foredraget rekker 
kun til å spissformulere hovedkonklusjonen. 
Hvis en må velge mellom de to 
hovedprinsippene er det temmelig klart at 
separering av det meste av biltrafikken fra 
bysamfunnets funksjoner er det alternativet 
som best fremmer målet om et bærekraftig, 
attraktivt og miljøvennlig bysamfunn. 
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17 bymiljøfaktorer som grunnlag for å 
vurdere trafikkløsninger 
I resonnementet frem til en slik konklusjon 
støtter jeg meg til en annen rapport som jeg 
var prosjektleder for i 2006, som et oppdrag 
for det regionale kontoret til Statens 
Vegvesen og de andre 
transportmyndighetene i Osloregionen: 
”Kriterier for bymiljøkvalitet – Grunnlag for 
trafikkplanlegging” (Civitas AS, november 
2006; hovedpunkter er tatt med i foran 
nevnte rapport, Vägverket Publikation 
2007:32). 
 
Rapporten foreslo at en burde benytte 17 
forskjellige kvalitetsfaktorer for å beskrive 
miljøet i en by i forhold til valg av løsninger 
for trafikksystemet. Faktorene er formulert 
som ulike deler av en samlet visjon for den 
bærekraftige og miljøvennlige byen. 
Faktorene henger sammen og er delvis 
overlappende, men alle 17 hensyn bør tas i 
betraktning ut fra vedtatte politiske mål og 
god (tverr-) faglig praksis i by-, landskaps- og 
transportplanleggingen.  
 
Med støtte i faglitteraturen, og allerede 
forliggende målformuleringer nasjonalt eller 
lokalt i Osloregionen, ble det i rapporten 
laget et første utkast til definisjon og 
beskrivelse av hva en kan eller bør mene 

med god, middels og dårlig kvalitet på 
bymiljøet og byens trafikkløsninger i forhold 
til dette: 

� Lav kvalitet: Meget dårlig, tiltak 
anses helt nødvendig og i hvert fall 
svært ønskelig i løpet av de neste 10-
12 årene. 

� Middels kvalitet: Brukbart for de 
neste 10-12 årene. 

� Høy kvalitet: Tilfredsstiller strenge 
miljøkrav, attraktivt og forbilledlig. 
”Dette vil vi ha få mye mer av!” 

Vurderingene av disse skalaene er 
skjønnsmessige, og ment som et 
utgangspunkt for videre faglig debatt og 
undersøkelser, særlig fordi det foreligger 
begrenset kunnskap om innbyggernes ulike 
preferanser og atferdstilpasninger til ulike 
faktorer og kvalitetsnivåer. Konkretiseringen 
med stikkord og tall der det er relevant, er 
vist i presentasjonen.  
For hver av de utpekte faktorene har jeg til 
dette innlegget gjort en grov bedømning av 
hvilket hovedprinsipp for trafikkløsningene 
som synes ”best”; også dette er vist i 
presentasjonen. Figur 1 (se nästa sida) viser 
sammenfattende resultat av en slik første 
gjennomgang av problemstillingen. 
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Figur: Grov vurdering av hvilket biltrafikksystem som best oppfyller den bærekraftige byens krav 
om høy miljøstandard i forhold til 17 ulike bymiljøfaktorer. 
 
Konklusjonen er at prinsippet om separering 
av biltrafikken fra byens funksjoner og 
gatemiljøer vil være den løsningen med klart 
størst potensial for å kunne bidra til en 
bærekraftig by med høye miljøkvalitetskrav. 
 
Det er lett å bli enig om at den biltilpassede 
og bilavhengige byen ikke er en bærekraftig 
løsning. Dessverre er dette fortsatt den 
nordamerikanske, ”Fordske” hovedmodellen 
for by- og transportutvikling i største delen 
av verden.  

Fase 1 pågår allerede 
Fase 1 i moderniserningen av 
bytrafikkplanleggingen er likevel i gang, først 
og fremst på det europeiske kontinentet, 
men nå etter hvert også i stadig flere land 
som i flere ti-år har hatt den 
nordamerikanske bilbyen som hovedmodell. 
Gradvis blir normer og retningslinjer og 
standard trafikkløsninger justert i retning av 
større likestilling mellom ulike grupper av 
trafikanter og transportmidler, og hensynet 
til byens funksjoner og miljøkvaliteter blir en 

mye sterkere premiss for løsningene enn 
tidligere. Kapasitetene for bilkjøring i 
sentrale deler av byene reduseres til fordel 
for andre trafikanter, og kjørehastighetene 
dempes. Det foreligger nå mye erfaring og 
noe forskning som viser at dette også er 
løsninger som gir mer leve- og 
konkurransedyktige bysamfunn.  
 
Men fortsatt appliseres den nye 
trafikktenkningen først og fremst i 
bysentrene og i de tette, historiske bykjerner 
og halvsentrale boligområder. Derfor 
fortsetter biltrafikken og miljøproblemene å 
vokse utenfor de sentrale byområdene, og 
utslippet av klimagasser vokser i forstedene i 
en grad som knapt noen annen utslippskilde.  

Fase 2 vil kreve mer radikale grep  
Sett i lys av tidens klimautfordringer, trengs 
det derfor en ny fase i moderniseringen av 
trafikkplanleggingen. Denne fasen må bli 
bestemt av kravet om et radikalt mer 
bærekraftig transportsystem, som betyr: 

Biltrafikksystem som best oppfyller miljøkrav? 
Bymiljøfaktor

1. Levende by

2. Lett å gå

3. Universell
utforming

4. God trafikk-
sikkerhet

5. Lite vold og
hærverk

6. Ren luft

7. Frihet fra støy

8. Godt
oppvekstmiljø

9. Sammenhen-
gende nabolag

10. Rik vegetasjon

11. Vann

12. Godt lokalklima

13. Sterk steds-
identitet

14. Rikt kulturmiljø

15. Høy estetisk
kvalitet

16. Høy kvalitet i
drift og vedlikehold

17. Liten energi-
bruk og små utslipp
av klimagasser

Integrering Separering Redusert bilbruk Mindre bilareal

?

?

?

6



� At meget strenge miljøkrav skal 
tilfredsstilles 

� At ny teknologi for energi, motorer 
og kjøretøyer bare kan gjøre en del 
av jobben 

� At trafikksystemet og reisevanene 
må tilpasses dette 

� At store deler av bilreisene i 
byregionene må erstattes av gang- 
sykkel- og kollektivtransport 

� At byfolk og næringsliv må tilpasse 
seg en ny situasjon. 

Trafikksystemet må både i de overordnede 
prioriteringer og i de detaljerte løsninger 
gjenspeile målene, og da må 
reisemiddelfordelingen endres ganske 
kraftig.  
 
Å ta det meste av biltrafikken ut av byene 
gjennom segregerte løsninger vil da være et 
effektivt virkemiddel. Det vil si å samle 
biltrafikken til hovedveier, og legge strenge 
restriksjoner på bilkjøring inne i de enkelte 
bydeler og bygater. Felles parkeringsanlegg 
for biler må da anlegges i tilknytning til 
hovedveiene, som en del av byens 
trafikksystem, og ikke spredt rundt om inne 
på de enkelte eiendommer og bygninger der 
alle brukere er med på å betale for denne 
infrastrukturen, uavhengig av hvordan de 
reiser. Det gir dessuten kostnads-effektive 
løsninger for andre trafikanter og behovet 
for lokale skjermingstiltak og andre 

mottatiltak mot biltrafikken betraktelig 
mindre enn om velger å ta biltrafikken inn i 
bygatene og boligveiene i (nesten) like stor 
grad som i dag. 

Segregasjon av privatbiltrafikken, 
integrasjon av øvrig trafikk 
Mens privatbiltrafikken i prinsippet altså bør 
segregeres fra byens funksjoner og gater, 
bør på den annen side den resterende 
trafikken integreres både med byen og på 
tvers av transportmåtene. Slik 
trafikksystemet alltid ble løst før bilismen 
tok byrommene fra oss. 
 
Eksempler på at dette hovedgrepet virker i 
praksis også i moderne byer, har vi etter 
hvert fått ganske mange av. Men ennå har 
ingen større by praktisert dette som den 
hovedstrategien i miljøpolitikken som dette 
kan og bør bli. Et av de viktigste 
virkemidlene for å få realisert en slik strategi 
vil være å bruke både økonomiske og 
trafikkregulerende virkemidler for å redusere 
omfanget av biltrafikken og styre dens veier 
gjennom byen. Praktiske erfaringer fra byer 
som Singapore, London og Stockholm, og 
mange andre byer, viser at dette er mulig: 
Byen lever meget godt økonomisk og sosialt 
selv om biltrafikken dempes og styres meget 
kraftig. 
 
� Se hela presentationen i Bilaga 4 
 

 
 
 
 
 
Vägverkets publikation 2007:32 (Traffic Integration or Segregation for the Sustainable City – review of 
current debate and literature) finns tillgänglig för beställning eller nedladdning på Vägverkets hemsida 
på följande adress:http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____2540.aspx   
Alternativ sökväg är www.vv.se - klicka sedan vidare på rubrikerna i den vänstra kolumnen 
Vägnät/Vägplanering och utformning/Väg och gatuutformning/Den goda staden. 
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Hvor gode kunnskaper har vi om virkninger av trafikkseparering 
og trafikkintegrering? En kritisk oppsummering på grunnlag av 
meta-analyser.                                                                                  
Rune Elvik, Transportøkonomisk institutt, Oslo  

 
 
Dette innlegget tar opp spørsmålet om hvor 
gode kunnskaper vi har om virkninger på 
trafikksikkerheten av trafikkseparering og 
trafikkintegrering.  
 
Grunnlaget for å drøfte dette spørsmålet er 
først og fremst oppsummering av kunnskap 
som er gjort i forbindelse med 
Trafikksikkerhetshåndboken og den 
pågående revisjon av denne. 
Gjennomgangen omfatter følgende tiltak 
(åtgärder) som har til formål å fremme 
trafikkseparering: 

� Gang- og sykkelveger og planskilte 
kryssingssteder for gående og 
syklende 

� Gågater 

� Trafikksanering 

Videre tar innlegget opp kunnskaper om 
følgende tiltak som fremmer 
trafikkintegrering: 

� Miljøgater 

� Gatetun 

� Fartsdempende tiltak i boligveger 

 
Det er stort sett to typer undersøkelser som 
er gjort for å beregne virkningene på 
trafikksikkerheten av disse tiltakene: 

1. Før-og-etter undersøkelser 

2. Tverrsnittsundersøkelser, 
sammenligninger av veger med-og-
uten tiltakene 

De viktigste metodiske feilkilder i før-og-
etterundersøkelser er kjent. Det er derfor 
mulig å bedømme kvaliteten på slike 
undersøkelser ved å studere om de har 
kontrollert for følgende viktige feilkilder: 

� Langsiktige trender i antall ulykker 
(systematisk økning eller nedgang 
gjennom en lengre periode) 

� Regresjon mot gjennomsnittet (dvs 
at tilfeldig høye ulykkestall går ned 
og tilfeldig lave ulykkestall går opp) 

� Lokale endringer i trafikkmengde 
(dvs at trafikkutviklingen på det sted 
tiltak er innført avviker fra den 
generelle trafikkutviklingen, som 
ideelt sett fanges opp av en 
kontrollgruppe) 

� Eventuell ulykkesmigrasjon (at 
ulykker overføres til andre steder, for 
eksempel som følge av at trafikken 
forflyttes dit) 

Når det gjelder med-og-uten studier, er de 
mulige feilkildene mindre godt kjent, men de 
er så mange at det er umulig å ramse dem 
opp. Slike studier har kort og godt så mange 
feilkilder at de ikke bør utføres. 
 
Gjennomgang av de undersøkelser som er 
gjort om virkninger på trafikksikkerheten av 
trafikkseparering og trafikkintegrering viser 
at ingen av disse undersøkelsene oppfyller de 
metodekrav det er rimelig å stille til slike 
undersøkelser. Resultatene har til dels 
sammenheng med hvor god metoden er, og 
da gjerne slik at jo dårligere metode en 
undersøkelse har brukt, desto større virkning 
tillegger den tiltaket.  
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Enkelte resultater er underlige og det er 
vanskelig å gi noen substansiell tolkning av 
dem. I andre tilfeller virker derimot en 
substansiell tolkning mest rimelig, selv om 
undersøkelsene er metodisk mangelfulle. 
 
De fleste undersøkelser er gamle og 
kunnskapene er i liten grad fornyet på dette 
området de siste år. Foreliggende 

undersøkelser gir ikke noe generelt svar på 
spørsmålet om hva som er ”best” av 
trafikkseparering og trafikkintegrering, men 
tyder på at begge strategier kan bedre 
trafikksikkerheten. 
 
� Se hela presentationen i Bilaga 5 
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Trafikintegrering och trafikseparering relaterat till trafiksäkerhet 
och till trygghet  
Christer Hydén, professor LTH   

 
Mitt inlägg handlar i första hand om hur 
man kan åstadkomma en bra integrering 
mellan oskyddade trafikanter och 
motorfordonstrafik. I princip är det 
självklart att ett separerat system är att 
föredra. Det är inget självändamål med att 
blanda trafikanterna. Åtminstone inte i 
städernas utkanter, där det finns goda 
möjligheter att åstadkomma goda och 
attraktiva villkor för de oskyddade 
trafikanterna i ett separerat system. Det finns 
emellertid alldeles för många dåligheter i 
dagens separerade system; tunnlar är 
felplacerade, de är mörka etc. Så utnyttjandet 
blir ofta lågt. Detta förstör ju ryktet 
väsentligt och riskerna blir inte väsentligt 
mindre (speciellt inte om man tar med 
singelolyckorna i beräkningen). Separerade 
system har ofta inbyggda risker i form av 
alldeles för dåliga siktförhållanden. När två 
”tysta trafikanter” möts med nästan nollsikt, 
förstår man att riskerna kan bli mycket höga. 
 

I städernas inre delar är förutsättningarna för 
att skapa bra och attraktiva separerade 
system mycket små. Dessutom är det en 
självklarhet att de oskyddade trafikanterna 
skall ha en dominerande plats i dessa delar. 
Det är ju som fotgängare – och delvis som 
cyklande – som man verkligen kan utnyttja 
och uppskatta stadens alla fördelar. Utifrån 
Olof Gunnarssons livsrumsmodell blir det 
”bara” en fråga om hur stort 
mjuktrafikrummet skall vara. Jag menar att 
det är en mycket stor del av hela systemet. 
Det är bara rena gågator i ena änden och 
infarter och liknande gator som skall 
utelämnas ur mjuktrafikrummet.  
 
Mitt föredrag handlar mycket om hur man 
skall åstadkomma bra villkor för de 
oskyddade trafikanterna i mjuktrafikrummet, 
där de alltså alltid skall kunna räkna med att 
behöva umgås med motorfordonstrafiken. 
 
Min utgångspunkt är att för att samspelet 
mellan mjuka och hårda trafikanter skall 
fungera, krävs det att förutsättningarna är 
sådana att de två trafikanterna kan 
kommunicera på ett effektivt sätt, att 
hastigheterna är tillräckligt låga och att de 
har möjlighet att se och upptäcka varandra 
på lämpligt avstånd. Detta får inte vara för 
långt – då kan de inte kommunicera – och 
inte för kort – för då hinner de inte reagera. 
I korthet så föreslår jag att avståndet skall 
vara ca 15-20 meter då de två trafikanterna 
ser varandra tydligt och att hastigheten då är 
högst 30 km/h. Detta ger goda möjligheter 
att kommunicera och också goda möjligheter 
att hinna undvika en olycka om någon skulle 
göra ett misstag. Den största poängen med 
detta är kanske att de två trafikanterna – en 
skyddad och en oskyddad – ger så lika 
möjligheter som möjligt att samspela. Vid 
sämre förutsättningar, främst att 
hastigheterna är högre, får bilföraren ett 
”övertag” som gör att han/hon blir mindre 
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aktiv i samspelet och att den oskyddade 
trafikanten tvingas ta en stor del av ansvaret 
för att det skall gå bra. 
 
Det skall nu betonas att detta i första hand 
är hypoteser som måste testas! Jag lägger 
fram en hel del empiriska resultat som 
stärker mina hypoteser, men det är inte 
tillräckligt. Ett skäl till detta är att de resultat 
som finns i första hand speglar förhållanden 
som har kommit fram vid försök i liten 
skala. Storskaliga försök där man kunnat 
studera systemeffekter och – inte minst – 
synergieffekter har inte genomförts. Ett bra 
exempel gäller hastigheterna. Vi talar t.ex. 
om ”30-gator” som om det handlade om 
gator där hastigheten är 30 km/tim. I själva 
verket har de flesta 30-gator en 85-
percentilhastighet som är över 40 km/tim, 
dvs. de är snarare 40 gator än 30-gator. 
Hastigheten spelar en avgörande roll för 
kvaliteten i samspelet. Studier Lisa Jonsson 
och jag har gjort visar att andelen bilförare 
som lämnar företräde för gående och 
cyklande ökar mycket påtagligt när 
hastigheten sjunker från ca 40 till ca 30 
km/tim, se figuren nedan.  

Mest anmärkningsvärt är att andelen som 
väjer för cyklande ökar så kraftigt och är vid 
ca 30 km/tim nästan lika hög som den andel 
som väjer för gående. Detta trots att det 
inte finns någon liknande regel för väjning 
mot cyklande som det finns för gående vid 
obevakade övergångsställen. Denna väjning 
ser helt enkelt ut att fungera spontant om 
hastigheterna blir tillräckligt låga. Den 
stödjer delvis mina hypoteser. Hastigheten 
spelar minst lika stor roll när det gäller 
säkerheten. Göran Nilssons potensmodell 
säger att om hastigheten (medelhastighet 
eller 85-percentil) sjunker från 50 km/tim till 
40 km/tim så minskar risken för 
dödsolyckor med ca 60 (!) procent. Om 
hastigheten sjunker från 50 till 30 km/tim så 
minskar risken för dödsolyckor med över 85 
procent. Liknande stora skillnader har man 
sett när man jämfört risken för dödliga 
skador för fotgängare vid olika 
påkörningshastighet. Vägverket räknar med 
att risken vid en påkörningshastighet på 50 
km/tim är mellan 40 och 80%, medan den 
vid en påkörningshastighet av 30 km/tim är 
ca 10 %, alltså många gånger lägre i detta 
fallet också. 
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Figur: Andelen bilförare som väjer för cyklande respektive gående 
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Ovanstående samband mellan hastighet och 
samspel och risker är tämligen övertygande. 
Liknande samband fast inte lika starka, kan 
man förmodligen räkna med för trygghet 
och bekvämlighet för oskyddade trafikanter 
liksom för buller och avgaser. Det beror på 
en del faktorer, bland annat i vilken skala – 
och hur konsekvent – hastighetssänkningen 
genomförs. Om man i eftersituationen får 
ojämna hastigheter med stora skillnader 
mellan högsta och lägsta hastigheten utefter 
gatorna, då kan man inte räkna med vinster, 
medan om hastigheterna inte fluktuerar 
nämnvärt så bör man kunna räkna med icke 
oväsentliga vinster. Men detta är ju alltså 
hypoteser som fortfarande måste testas i stor 
skala! 
 
Ett annat påpekande som är viktigt är att 
inget talar för att man inte skulle göra vinster 
på liknande sätt om man sänkte 
hastigheterna ytterligare, exempelvis till 15 
km/tim. Det skulle kanske till och med vara 
så att min utgångspunkt – ett jämlikt och 
effektivt samspel – skulle fungera ännu 
bättre vid 15 än vid 30 km/tim. Det är till 
och med troligt. I första hand skulle det vara 
intressant att testa denna (max)hastighet på 
platser med relativt mycket gående och 
cyklande som korsar gatan. 
 
Mycket talar alltså för att man i många 
avseenden skulle göra väsentliga samhälleliga 
vinster genom att inte bara sänka dagens 
hastigheter i tätort utan också kunna 
garantera en viss hastighetsnivå. Den 
(avgörande) frågan som då kvarstår är vilka 
förluster samhället kommer att göra, vad de 
består av och hur stora de blir. I första hand 
kommer det ju vara tidsförluster för 
biltrafiken, kanske framförallt för 
godstrafiken. I en kalkyl där man beaktar 
tidsförlusterna får man dock inte glömma de 
tidsvinster som gående och cyklande 
generellt kommer att göra. 
  
För att avsluta denna korta resumé av mitt 
föredrag, kan jag konstatera att det skulle 
vara ytterst intressant att testa ett nytt 
hastighetssystem (observera att jag inte 
skriver hastighetsgränser) med 85-

percentilhastigheterna 15, 30, 40, 50 och 
60 km/h. Alla gator med oskyddade 
trafikanter bör i ett sådant test primärt ha 30 
som ”bashastighet” och 15 i de större 
mötespunkterna. 40 km/tim bör dock också 
prövas. 
 
Den stora poängen med mitt inlägg är att vi i 
stora drag helt saknar kunskap om samband 
mellan hastighet och alla de olika 
kvaliteterna som jag gått igenom. Speciellt 
gäller det kanske de subjektiva aspekterna 
som inte kommer med i dagens 
samhällsekonomiska kalkyler. Både trygghet, 
upplevd bekvämlighet och attraktivitet är 
exempel på kvaliteter som säkert spelar stor 
roll, men som alltså inte kan bedömas idag. 
 
Därför är min slutkläm att forskningen 
borde intensifieras för att vara med och ta 
fram alla dessa samband mellan hastighet 
och olika kvaliteter. Och det kan inte göras i 
enskilda delar utan i ett helhetsperspektiv. 
Därför krävs det (mycket) storskaliga försök, 
helst hela tätorter. VINNOVAs utredning av 
betydelsen av trafiksäkerhetsforskningen i 
Sverige under de senaste 30 åren visar 
ganska tydligt att samhället har gjort stora 
vinster tack vare den kunskap som tagits 
fram. Jag bedömer att detta området är ett 
där mer kunskap skulle kunna ge god 
återbäring! 
 
Ett stort (avgörande) problem med ett eller 
flera storskaliga försök är att en 
grundläggande förutsättning är att ”de rätta” 
85-percentilhastigheterna uppnås. Detta kan 
ju idag bara uppnås genom en mycket 
systematisk och omfattande användning av 
hastighetsdämpande åtgärder. Vilken 
kommun är beredd att satsa så systematiskt? 
Göteborg har gjort det, men tyvärr har 
forskningen inte varit med i tillräckligt stor 
grad för att kunna belysa alla de olika 
sambanden. 
 
Beträffande kontroll av hastigheterna är det 
ytterst beklagligt att försöken med en 
obligatorisk, ”icke-manipulerbar”, ISA i 
tätort för närvarande ligger på is. Nog borde 
det vara en dröm för många trafikingenjörer 
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att tänka sig ett system helt utan fysiska 
hastighetsdämpande åtgärder, men där 
maxhastigheterna är precis de man vill ha. 
 
Jag hoppas innerligt på att det finns 
kommuner som åtminstone är intresserade 

av att börja föra en dialog om att pröva ett 
”konsekvent hastighetskontrollerat” system. 
Vi på LTH ligger hela tiden i startgroparna! 
 
� Se hela presentationen i Bilaga 6 
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Samrum
Sari Wallberg, Tyréns AB 

Begreppet ”Shared Space” sprider sig sakta 
men säkert genom Europa och det sprider 
sig mycket tack vare ett EU-projekt. 
Projektets definition är inte särskilt distinkt, 
och kanske är det ett utryck för att Shared 
Space är något öppet och tvärfackligt. Det är 
inte en teknisk trafiklösning som kan 
appliceras på olika ställen och kommuniceras 
med allmänheten som en trafiklösning, som 
man ofta gör med t.ex. en cirkulationsplats. 
Det är snarare ett förhållningssätt att planera 
gator och platser utan regleringar, skyltar 
och separering av olika trafikslag i tid och 
rum. Däremot så måste regleringar och 
önskat beteende på aktuella platser 
kommuniceras. I Sverige har Skvallertorget i 
Norrköping blivit en symbol för denna typ 
av planering. Sveriges Kommuner och 
Landsting kommer under hösten 2007 att ge 
ut en skrift om just ”Shared Space”. 
 
I EU-projektets skrift ”Shared Space, Plads 
till alle” beskrivs Shared Space som en 
metod. En metod för att skapa platser med 
flera funktioner istället för att skilja dem åt. 
Metoden försöker att sätta människan i 

centrum och skapa platser där man bara kan 
vistas, slappna av en stund, titta på andra 
människor och samtidigt förflytta sig. 
Trafikfunktionen kommer därmed att vara 
av samma vikt som att människor ska kunna 
vistas på platsen. Hur balansen är mellan 
rörelse och vistelse är något som varierar 
från plats till plats beroende på vad man vill 
uppnå och vilka förutsättningar platsen har.   
 
EU-projektet Shared Space vill gärna också 
lyfta fram sociala normer och värden. 
Människors beteende, oavsett om de sitter i 
en bil eller går, ska styras av hänsyn och 
omtanke. Vi är alltmer vana vid att vårt 
beteende i trafiken ska styras av juridik och 
regler som påbud, förbud och ljussignaler. 
Ofta har man förundrats över vilken sköld 
bilens plåtskal kan vara, kanske förmedlar 
den någon form av distans och 
oåtkomlighet, som gör att man tränger sig 
före, skriker otrevligheter och gör diskutabla 
gester. Det är få personer som hade betett 
sig likadant om de istället hade mötts som 
fotgängare.   
 
Det är inte alltid lätt att få människor som 
har som mål att förflytta sig så snabbt som 
möjligt från A till B att samsas med dem 
som vill vistas på en plats. Det är också svårt 
att förutse beteendet hos människor som 
vistas. Ofta är rörelserna långsamma och i 
varje ögonblick kan man få ett nytt infall 
som gör att planerna ändras. För de 
människor som vistas på en plats är 
omgivningen, andras beteende och möjlighet 
till att få ögonkontakt viktig.  
 
Att blanda olika trafikslag på gator och torg 
kan inte ske förutsättningslöst och ohämmat 
utan måste göras med försiktighet. Det finns 
exempel på välfungerade gator och torg, 
men det finns också exempel på platser där 
det inte fungerar alls.  Gemensamt för de 
goda exemplen är biltrafikens låga hastighet 
och det fungerande samspelet. Motsvarande 
för de exempel som inte fungerar är för hög 
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hastighet på biltrafiken och att de oskyddade 
trafikanternas ställning är för låg. Det finns 
även i de goda exemplen vissa aspekter som 
inte har uppfyllts, t ex kollektivtrafikens krav 
på god framkomlighet eller 
funktionshindrades orienterbarhet och 
bekvämlighet.  

Exempel på platser  
Det finns en hel del platser i Sverige där man 
har blandat trafikslag, rörelse och vistelse, till 
exempel Storgatan i Luleå, Strandgatan i 
Linköping, flera gårdsgator i Göteborg, 
Storgatan i Lysekil, Nygatan i Falkenberg, 
Nybrogatan i Falkenberg, Röda torg i 
Enköping, Södergatan i Helsingborg, 
Studieplan i Borlänge, Drottninggatan i 
Karlshamn och Mynttorget i Stockholm. 

Några platser har analyserats lite grundligare, 
dels i två examensarbeten och dels inom 
Sveriges Kommuner och Landstings projekt. 
Det är Skvallertorget i Norrköping, 
Centralplan i Värnamo, Fiskaretorget i 
Västervik, Nya Boulevarden i Kristianstad 
och Stortorget i Ystad. Flödena på dessa 
platser illustreras i grafen nedan. På dessa 
platser har studierna visat att samspelet 
fungerar bra, dvs. att bilisterna ofta lämnar 
företräde för fotgängarna. Detta beror till 
stor del på att hastigheterna och tempot på 
platserna har varit låga, medelhastigheter 
mellan 14 km/tim och 25 km/tim. 
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Det är uppenbart att många med 
funktionsnedsättningar upplever sådana här 
platser svåra att röra sig på. Det är främst tre 
grupper av funktionshindrade som har 
problem, rörelsehindrade, synskadade och 
förmodligen också personer med kognitiva 
nedsättningar. 
 
Om man också går sakta, som många äldre, 
finns det också en otrygghet att passera över 
en lång passage där bilar kör. Vid intervjuer i 
både Ystad och Norrköping har 
rörelsehindrade upplevt det svårt att ta sig 
fram på smågatsten.  Det finns dock 
ingenting som säger att integrerade ytor 
måste beläggas med smågatsten. Det finns 
många goda exempel, till exempel 
Fiskaretorget i Västervik, där beläggningen 
är jämn. Om man av kulturhistoriska värden 
vill ha gatsten eller storgatsten så är det 
viktigt att lägga in jämna stråk i till exempel 
granit eller betongplattor. 

Utvärdering av Skvallertorget 
Den mest kända platsen i Sverige där olika 
trafikanter blandas och även fungerar som 
en vistelseyta är Skvallertorget i Norrköping. 
Torget byggdes om år 2000. Platsen var 
tidigare en traditionell signalreglerad 
korsning. 
 
Målet med ombyggnaden var att områdets 
attraktionskraft skulle förstärkas, ge liv åt 
gaturummet, studenter på universitetet som 
etablerades på en sida skulle ha en säker 
passage ner till stan och samtidigt skapa 
förutsättningar för möten mellan människor. 
Olika typer av hastighetsdämpande åtgärder 
studerades och att stänga av gatan för 
genomfartstrafik. Efter att ha vänt och vridit 
på olika förslag bestämde man sig till slut för 
idén att avreglera korsningen helt och skapa 
en torgyta. Trafikanterna skulle alltså låta 
själva förhandla om rätten om vem som 
skulle köra eller gå först. 
 
 
 

 
Hastighetsdämpningen skapades genom att 
torget höjdes upp, busshållplatser i gatan 
anlades samt att det väntade stora 
fotgängarflödet (1 700 fotgängare under 
maxtimmen) skulle tvinga bilisterna till låga 
hastigheter. 
 
Tyréns har tillsammans med Lunds Tekniska 
Högskola gjort genomfört studier på 
Skvallertorget på uppdrag av Sveriges 
Kommuner och Landsting. Flera av 
resultatet från utvärderingen visar att 
trafiksäkerheten på torget är högre efter 
ombyggnaden än före. Före ombyggnaden 
trafikerade 20-21 000 fordon/dygn över 
Skvallertorgets norra ände och då skedde i 
genomsnitt 5-6 olyckor per år, varav ca en 
allvarlig olycka. Efter ombyggnaden år 2000 
har det skett mindre än en olycka per år och 
inte en enda allvarlig olycka har rapporterats. 
 
Samspelsstudier visar att hela 90 % av 
fordonsförarna stannar eller anpassar 
hastighet eller riktning vid en interaktion 
med gående, medan endast 30 % av de 
gående anpassar sig till fordonsförarna. 
Motsvarande fördelning för fordonsförare 
och cyklist är att hela 65 % av cyklisterna 
stannar eller anpassar sig, medan endast 60 
% av fordonsförarna gör det.  
 
Hastighetsmätningarna visade att 
medelhastigheterna över torget ligger mellan 
16-20 km/tim. Busshållplatsen strax norr 
om torget, där bussarna stannar ute i gatan, 
bidrar till bilisternas fördröjning. Detsamma 
gäller för det signalreglerade övergångsstället 
ca 150 meter norr om torget. När någon 
trycker för grönt där, tvingas fordonsförarna 
stanna och vänta och köer skapas över 
torget. (se diagram på nästa sida) 
 
Att fler fordonsförare väjer för fotgängare 
vid låga hastigheter är inte förvånande. Vår 
hypotes är att hastigheten på dessa typer av 
integrerade platser bör ligga mellan 15-20 
km/tim eller lägre för att samspelet ska 
fungera aktivt och bra. 
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De stora förlorarna är de funktionshindrade. 
Intervjuer med tre synskadade visar att de 
tycker torget är rörigt och att allt är grått och 
flyter samman och de önskar mer kontraster 
på torget. Ledstråket och betongplattorna 
runt torget är blockerade av uteserveringar 
på vissa ställen, vilket gör dem svåranvända. 
 
Ombyggnaden har fått negativa 
konsekvenser för busstrafiken. 
Busstidtabellerna har fått justeras efter 
ombyggnaden. Innan ombyggnaden tog det 
ca 4 minuter för bussen att köra mellan 
hållplatsen vid Skvallertorget och Norrtull. 
Efter ombyggnaden tar det mellan 7 och 8 
minuter att trafikera samma sträcka. 
 

Många av de passerande och boende runt 
torget som intervjuades tycker att torget har 
blivit vackrare och fått mer liv och rörelse. 
Fotgängarna upplever också att bilisterna 
väjer för dem, vilket stämmer – trots att 
någon sådan reglering inte finns.  

Samrum? 
Författarna försöker hitta ett svenskt 
begrepp för ytorna. Det har varit uppe 
förslag så som integrerade trafikytor, men 
namnet ska spegla att det är mer än en 
trafikteknisk åtgärd. Just för tillfället ligger 
Samrum närmast till hands, något som 
kanske får sjunka in lite till innan beslut 
tas… 
 

    � Se hela presentationen i Bilaga 7 
 
 
 
 
Mer information:  
Shared Space Project, 2006, Drachten (2000) Laweiplein, www.sharedspace.org
 
André Brenner: Shared Space som koncept för planering av det offentliga rummet i Sverige 
Thesis 149, 2006 
 
Borlänge Energi, Konfliktstudie på Studieplan – Del av Rödavägen skyltad gårdsgata, 2005-06-07 
 
Valon Hasanaj, Konfliktstudie och hastighetsmätningar på Studieplan, examensarbete 
Byggteknik, 2003-08-08 
 
Hammarin, Petra ; Warnelid, Annika: Shared Space - integrerade trafikytor i tätort : jämförelse 
mellan Fiskaretorget i Västervik och Stortorget i Ystad Thesis 154, 2006 
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Varningsytor och kontinuerliga ledstråk för personer som är 
blinda. – Resultat från utvärdering i Borlänge och Kristianstad.                              
Agneta Ståhl, professor LTH, Mai Almén, arkitekt MSA Hinderfri Design, Emma 
Jansson, doktorand LTH 
 

 
Agneta Ståhl  
 
Runt om i världen pågår försök att göra den 
fysiska miljön mera lätt att orientera i för 
personer med synnedsättning. Man lägger 
ledstråk i material med många olika typer av 
strukturer på ledytorna. Ledstråken utgörs 
antingen av naturliga ledytor, t ex av gräs 
mot asfalt/plattor, vägg eller kant eller av 
konstgjorda ledytor dvs. konstruerade ytor 
av plattor/sten. De senare är i sin tur 
omgivna av material med mycket varierande 
strukturer. Vidare används kupolplattor som 
finns med en mängd olika former och 
måttkonstellationer på kupolerna. 
Kupolplattorna används ibland som valplatta 
vid riktningsändring ibland som varning för 
fara.  
 
Personer som är blinda dvs. är utan synrester 
är beroende av det de känner (taktilitet) med 
hjälp av rörelsekänsligheten i handen, vilket 
utnyttjas vid orientering med teknikkäpp. 
För att få en mer korrekt bild av hur 
utformningsdetaljer bör designas är det 
viktigt med systematisk kunskapsutveckling 
avseende hur personer med synnedsättning 
uppfattar olika taktila plattors användbarhet. 
En utmaning i arbetet med att förbättra 
utformningsdetaljer för personer som är 
blinda eller har en synnedsättning är också  
att skapa miljöer som är estetiskt tilltalande 
för personer med fullgod syn. 

 
Vid institutionen för teknik och samhälle 
pågår forskning kring personer som har 
synnedsättning både inom ramen för 
doktorandprojekt eller mera avgränsade 
projekt till myndigheter. Det övergripande 
syftet med den pågående forskningen är att 
ta fram underlag som kan användas i 
Vägverkets och Banverkets kontinuerliga 
arbete med förbättring av utformningsråd 
som bidrar till att göra den byggda utemiljön 
mer tillgänglig och användbar för personer 
med synnedsättning. 
 
Nedan presenteras sammanfattningar av två 
pågående studier som båda bygger på 
resultaten från den tidigare studien ”Att 
orientera med hjälp av ledytor – Blinda 
testar taktiliteten i ytor med olika material 
och strukturer”, Vägverket, Publikation 
2004:158. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18



Utvärdering av utformningsdetaljer för 
uppmärksamhet och varning i trafikmiljö
för blinda personer.  

 

 

 

 
Emma Jansson 
 
I denna studie har olika utformningsdetaljer 
med syfte att varna och göra personen 
uppmärksam utvärderats i verklig trafikmiljö. 
Idag diskuteras huruvida en person med 
blindhet skall kunna identifiera en upphöjd 
gångpassage då den saknar en kant. Kanten 
har bland annat den betydelsen att personen 
vet när gatan börjar och slutar.  
Fjorton olika utformningsvarianter har 
utvärderats bestående av tre olika 
komponenter; Fyra olika taktila plattor, 
Kantsten (Ja/Nej) och 2 djup (1000 mm och 
1500 mm). De fyra olika taktila plattorna är 
tillverkade i Sverige, England, Danmark och 
Japan. Avseende användbarhet för personer 
med blindhet utvärderades varningsytorna i 
ett avgränsat område i Borlänge.  
 
Testpersonerna guidades fram till 
varningsytan genom naturliga ledytor. 
Studien omfattar medföljande observation 
med think aloud. Strukturerade 
bedömningsscheman användes där en 
observatör registrerar ett antal 
förutbestämda kriterier, avseende ledning 
fram till och upptäckten av varje varningsyta.  
 
Efter varje varningspunkt (sammanlagt 14 
st) följer även en kortare intervju, där 
personen ombads värdera varje varningsyta 
enligt ett strukturerat intervjuformulär. För 
att säkerställa att det var taktiliteten som 
testades var deltagarna totalt blinda utan 
ljusperception. 

 
Resultaten visar att två av de testade 
kupolplattorna var lättare att identifiera. Det 
var de två plattor som hade kapade kupoler. 
Detta i kombination med naturlig ledning. 
Det fanns inga signifikanta skillnader 
avseende detektionen beroende på de två 
djupen och möjligheten att upptäcka 
varningsytan ökade inte i 
utformningsvarianterna med kantsten. 
Resultaten från observationen stämde bra 
överens med det upplevda resultatet från 
intervjun. 
 
Hur orienterar personer som är blinda 
längs ett kontinuerligt ledstråk? 

 
Mai Almén 
 
Det övergripande syftet med denna studie 
var att studera hur blinda personer kan 
orientera efter de ledytor (naturliga och 
konstgjorda), valytor och varningsytor som 
byggts på Söder i Kristianstad samt hur 
sammanhängande ledstråk i området 
uppfattas av blinda personer avseende 
orienterbarhet, användarvänlighet och 
säkerhet. Ett ledstråk definieras som en 
kontinuerlig följd av naturliga och 
konstgjorda ledytor, varningsytor och valytor 
från start- till målpunkt endast avbruten av 
kör- och cykelbana. 
 
Testerna gjordes i verklig miljö och är 
således realistiska även i den bemärkelsen att 
de belyser de störningar från trafikmiljön 
som kan påverka en blind persons 
koncentrationsförmåga och därmed 
möjligheter att finna eller följa ett ledstråk. 
Totalt rekryterades sju personer för studien. 
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Samtliga var blinda helt utan synrester som 
var vana att använda teknikkäpp vid 
orientering. Totalt testades tre stråk som 
tillsammans var ca 1000m långt. Metoden 
var deltagande observation kompletterad 
med ”think aloud” och efterföljande 
intervju. Observationerna gjordes efter ett 
semistrukturerat formulär. Den deltagande 
observationen avsåg att registrera huruvida 
testpersonen kunde följa stråket via naturliga 
respektive konstgjorda ledytor, hitta detaljer 
i miljön, passera glapp i ledstråket (upphöjda 
gångpassager, körbana, öppna ytor), tolka 
den information som gavs i miljön och finna 
referenspunkter och notera 
varningsmarkeringar. 
 
                                                                                                                                    
             

Erfarenheterna från både observationerna 
och intervjuerna visade att man i stort 
lyckats i sin ambition att skapa 
sammanhängande ledstråk. Även så, visade 
studien att det fanns kvar en del glapp i 
kontinuiteten mellan ledytorna, främst vid 
entréer till fastigheter. Resultaten visade 
återigen betydelsen av att konstgjorda 
ledytor måste ses i förhållande till 
omgivande strukturer/ytor. Enligt 
intervjuerna ansåg testpersonerna att de tre 
stråken var olika användbara. 
Testpersonerna gav även uttryck för att 
träning är nödvändig för att på egen hand 
våga använda de stråk som testades. 
 
� Se presentationerna i Bilaga 8 
 

 
 
 
Se även Vägverkets publikation 2007:112. Hur orienterar personer som är blinda längs ett kontinuerligt 
ledstråk? (slutrapport) 
 
Rapporten finns tillgänglig för beställning eller nedladdning på Vägverkets hemsida på följande 
adress http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/itemlist____217.aspx .  
Alternativ sökväg är www.vv.se - klicka sedan vidare på rubrikerna i den vänstra kolumnen 
Publikationer/Forskning & utveckling/Samhällsplanering. 
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Utformning av höytrafikkerte gater (HTG)
Anders Hagson, teknologie doktor Chalmers 
 
Projektet ingick i (norska) Statens Vegvesens 
etatsprojekt Transport i by, som startade 
2002 och avslutades 2005. Syftet med 
etatsprojektet var att ta fram verktyg som 
kan medverka till att öka tillgängligheten, 
upplevelsen och en bärkraftig utveckling i 
städer och stadsregioner. 
 
Syftet med HTG var att ”bidra till att stille 
de riktige kraven til utformning av regionala 
bygater med store mengder motorisert trafik, 
såkalte høytrafierte gater (HTG)”. En viktig 
aspekt var att ge inspel till förnyelse av 
Håndbok 017, som bygger på modernismens 
syn på differentiering och separering, och 
som resulterat i (i) att problem koncentrerats 
till HTG samt (ii) att för staden viktiga 
huvudgator i traditionell betydelse utformats 
enligt vägstandard. 
 
Projektet identifierade problem på två 
principiellt olika nivåer. Makronivån: 
Systemlösningar versus kontextuella 
lösningar – var uppstår problem och varför? 
Här identifieras olika problemtyper relativt 
(i) olika zoner i staden: centrum, inre 
centrumzon, yttre centrumzon samt 
ytterstad samt (ii) olika systemnivåer: 
överordnat väg/gatusystem, länk, sekvens av 
län, situation. En slutsats: Det är 
svårt/omöjligt att se HTG som ”korridorer” 
som skall ha enhetlig utformning och 
standard pga. (i) mycket varierande sektion, 
(ii) varierande komplexitet i den omgivande 
markanvändningen samt (iii) stor variation i 
hur utformningen fungerar/bör fungera i 
förhållande till konflikterande 
brukarintressen. D v s, den typ av 
trafiknätsanalys och trafiknätsuppbyggnad 
som rekommenderas i Håndbok 017 passar 
inte på HTG. 

 
Mikronivån:  
Konflikter mellan brukarintressen  - vilken 
slags konflikter, mellan vilka brukargrupper? 
Analysen ledde till att konflikter mellan 
användning och användare kunde 
uppsummeras på följande principiella sätt: 
 

� Att ta sig igenom – d v s olika 
trafikantgruppers framkomlighet 

� Att ta sig till och ifrån – d v s olika 
brukares tillgänglighet inklusive att 
korsa gatan 

� Att vistas på och använda - d v s 
möjligheter till sociala och 
ekonomiska aktiviteter 

 
Slutsatsen blev (i) att HTG speciellt i de två 
inre zonerna i sin funktion är huvudgator i 
klassisk mening – d v s mångfunktionella 
samt (ii) att på många sträckor och i vissa 
intensiva punkter är de konflikterande 
intressena mellan de tre principiella 
användningarna så stora att ”kampen om 
tvärsnittet” i huvudsak är en fråga för 
politisk prioritering. 
 
För att politikerna skall kunna ta ställning 
utvecklades en processorienterad metod, 
som tar sin utgångspunkt i brukargrupper 
och att det kommer att finnas vinnare och 
förlorare oavsett vilken prioritet och 
utformning som väljs. Metoden bygger på (i) 
att man tar fram en brukarprofil och en 
konfliktmatris för olika delsträckor av en 
HTG för att därefter (ii) jämför 
konsekvenserna av alternativa prioriteringar 
för olika användningar och användare. 
 
� Se hela presentationen i Bilaga 9 

 
 
Projektet genomfördes av Chalmers, Stad & Trafik (Anders Hagson), Asplan Viak AS och Dag 
Tvilde Sivilarkitekter och rapporten finns tillgänglig på www.transportiby.net
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Den Goda Staden – Råbyleden kan bli gata                                  
Roger Johansson, SWECO  
 

 

Stadsläkning – för en stad i balans 
Med utgångspunkt i projektets rubrik 
”Stadsläkning kring trafikleder” görs i det 
följande en betraktelse över vad detta 
begrepp skulle kunna innebära. I överförd 
bemärkelse skulle ”stadsläkning” kunna 
innebära att stadens ”kropp” läks på något 
sätt – att man råder bot på någon form av 
åkomma och helar den. Man kunde då se 
trafiklederna som sår eller främmande 
element i en stad som hämmar stadens 
funktion och utgör ett hot mot dess 
välbefinnande. Trafikleder kunde vara något 
som är bra utanför staden men som inne i 
stadskroppen utgör ett problem. 
 
Där staden delas upp av trafikleder (eller 
andra barriärer) uppstår gränser som i första 
hand yttrar sig som brist i kontakt mellan 
stadsdelarna. Men även som brist i kontakt 
längs med trafikleden. Barriären yttrar sig 
sels genom fysiskt avstånd mellan 
bebyggelseenklaver, dels genom svårighet 
och osäkerhet att korsa ett omfattande 
trafikflöde, otrygghet och otrivsamhet för 
oskyddade trafikanter att vistas i obefolkade 
och bullriga miljöer. 
 
Att läka miljön kring trafikleder handlar inte 
bara om att närma sig trafikleden med 
bebyggelse och att skapa fler kopplingar 
tvärs över den. Det handlar framförallt om 
att omvandla trafikleden till en stadsgata, där 
så är möjligt. En stadsgata som utgör ett 

kommunikationsstråk för alla trafikslag och 
som attraherar folk och verksamheter. En 
stadsgata som integreras i sin omgivning och 
som bidrar till stadsläkningen mellan, och 
utvecklingen i, angränsande stadsdelar. 
 
Till följd av gångna tiders planering av städer 
och trafik finns det både i Uppsala och i 
andra större städer åtskilliga trafikleder som 
utgör barriärer. Nu har stadens tillväxt och 
en ny syn på stads- och trafikplanering gjort 
att insatser för att åtgärda dessa problem 
blivit nödvändiga och faktiskt synes möjliga. 
 
En förutsättning för att staden (liksom 
människan) ska ”må bra” är att den är i 
balans med sig själv och med sin omgivning. 
Detta synsätt går att tillämpa på en rad 
aspekter (ekonomi, ekologi, socialt mm) men 
här uppehåller vi oss till den fysiska 
strukturen och trafikförsörjningen. 

En bebyggelsestruktur i balans 
De senaste åren har inneburit en renässans 
för stadslivet. Staden som mötesplats och 
livsrum efterfrågas av både företag och 
människor. Den täta staden ger 
förutsättningar för ett stort utbud av arbete, 
service, umgänge och aktiviteter. Utbyggda 
väg- och spårnät med moderna resecentrum 
och flygplatser knyter samman städer i 
regionala och internationella nätverk. 
 
En ny medvetenhet om stadens värden har 
vuxit fram och med den en insikt om att 
gångna tiders utspridda bebyggelse med 
separering och zonplanering på många håll 
utarmat staden och skapat oattraktiva 
livsmiljöer. 
 
Högre exploateringstal utnyttjar marken mer 
effektivt, ger större underlag för handel och 
service, skolor mm, ger kortare avstånd till 
målpunkter, ger större underlag till 
kollektivtrafik mm. Teknisk försörjning i 
form av fjärrvärme, VA, el och tele kan 
utföras mer effektivt och miljömässigt.  
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Istället för att exempelvis minimera buller 
och prioritera tillgång till soltimmar och 
grönytor måste man göra avkall på sådana 
kvaliteter för att uppnå de kvaliteter som 
ligger i en tät stadsstruktur. 

Ett trafiksystem i balans 
Stadens trafiksystem ska tillgodose det 
transportbehov som stadens olika 
verksamheter har. Trafiksystemet ska också 
stödja en långsiktigt hållbar utveckling av 
staden. Trafiksystemets utformning och 
funktion är intimt förknippat med stadens 
utveckling och den efterfrågan på resor och 
transporter som invånare och verksamheter 
har. Andra faktorer som påverkar resande 
och transporter är stadens storlek och 
topografi, klimat, invånarnas ekonomi, 
demografi och även kultur och sedvänjor. 
Därmed utgör trafiksystemet i sig ett viktigt 
instrument för att åstadkomma förändringar 
i resvanor och i stadsutvecklingen i stort. I 
den täta staden måste trafiksystemet 
utformas med hänsyn till omgivande 
bebyggelse och verksamheter. 
 
Trafiken får finnas på stadens villkor! 
 
Ett trafiksystem i balans syftar bland annat 
till balans mellan olika trafikslag – 
kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik, 
biltrafik. Balans dels i förhållande till vad 
staden tål i form av miljöbelastning, 
markåtgång och ekonomi. Dels i förhållande 
till vad staden behöver i form av 
tillgänglighet och transportnytta. 
 
Hur goda förhållanden man än skapar för 
kollektivtrafiken tenderar medelstora städer 
aldrig att uppnå en kollektivtrafikandel av 
det totala resandet på mer än 15-20 %. 
Däremot kan cykeln stå för en betydande 
andel – så till exempel i Uppsala. Annars är 
bilen alltjämt det dominerande färdmedlet i 
staden, även på kortare sträckor där gång 
eller cykel skulle kunna vara alternativ. 
 
Privatbilism fungerar dåligt och innebär 
problem i en tät stad. Bilar tar mycket plats 
och kräver stora ytor både på gator och för 
parkering. Det uppstår lätt platsbrist vilket 
yttrar sig i form av trängsel och 

fördröjningar. Bilarnas avgaser bidrar till 
luftföroreningar vilket drabbar människor 
och natur och i längden påverkar klimatet 
globalt. 
 
Bilar utgör ett trafiksäkerhetsmässigt hot 
mot oskyddade trafikanter. Bilen är inte 
tillgänglig för vissa grupper i samhället (barn 
och ungdomar, funktionshindrade) och är 
dyra i inköp och drift vilket utesluter mindre 
bemedlade personer.  
 
Sammantaget innebär det att privatbilismen 
behöver minska till förmån för andra 
trafikslag. Denna insikt behöver ligga till 
grund när prioriteringar görs som påverkar 
folks val av transportmedel (såväl vad avser 
bebyggelseutveckling och åtgärder i 
transportsystemet som fördelning av 
resurser och tillämpning av ekonomiska 
styrmedel).  
 
När det gäller bilvägnätet i sig behöver även 
det vara i balans och struktureras efter vissa 
principer. Staden behöver ett övergripande 
huvudvägnät som ger biltrafiken god 
framkomlighet. Huvudvägnätet samlar upp 
den lokalt alstrade trafiken och leder den 
mellan stadsdelar och ut till det regionala 
eller nationella vägnätet. Huvudvägnätet ska 
fördela trafiken jämnt och ha en kapacitet 
som motsvarar en rimlig efterfrågan i 
nuläget och inom en överskådlig 
tidshorisont. 
 
Trafiken varierar i intensitet över dygnet. 
Om vägarna dimensioneras efter 
toppbelastningen i morgon- och 
eftermiddagsrusning innebär det att de står 
med en betydande överkapacitet under 
resten av dygnet. Om man kan acceptera en 
större grad av fördröjning under rusningstid 
erhåller man ett bättre fungerande och 
mindre ytkrävande vägnät med större 
möjligheter att skapa en trafiksäker och 
trivsam miljö. 
 
Frågan om nätets maskvidd och kapaciteten 
på länkarna är komplicerad och behöver 
analyseras med hjälp av 
trafiksimuleringsprogram.  
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Generellt kan man säga att nätet kan ha få 
kraftiga länkar eller flera tunnare länkar. Få 
länkar ger en enklare överblick och 
orienterbarhet i nätet. Det ger större 
trafikflöden på länkarna, något längre 
körvägar och är känsligare för störningar. 
Det kan finnas behov av en mellannivå 
mellan huvudvägarna och lokalgatorna – 
någon form av uppsamlingsgator som 
samlar trafiken inne i stadsdelarna. Flera 
tunnare länkar ger omvänt en sämre 
orienterbarhet, lägre trafikflöden på 
länkarna, kortare körvägar (förutsatt att man 
hittar) och är mer robust. Lokalgator kan 
ansluta mer direkt till huvudvägnätet.  
 
Huvudvägar med måttliga trafikflöden har 
förutsättning att fungera som stadsgator. 
Det bör därför vara ett kriterium när man 
prövar olika nätstrukturer och trafikstyrande 
åtgärder.  
 
Hellre två stadsgator är en trafikled! 

Stadsgatan – en gata i balans 
En stadsgata ska vara ”en gata i balans”. 
Dels handlar det om balans mellan 
funktionella aspekter såsom framkomlighet 
för olika trafikslag, tillgänglighet, trygghet 
och säkerhet. Dels handlar det om balans i 
den fysiska utformningen – såväl i 
övergripande struktur som i gestaltning av 
gaturummet.  
 
Stadsgatan ska rymma många funktioner. 
Anspråk från olika verksamheter och 
trafikslag ska tillgodoses. För att uppnå 
balans krävs jämkning och kompromisser 
mellan olika anspråk. Vissa anspråk 
samverkar med varandra medan de 
motverkar andra.  
 
I stadsgatan samlas många funktioner – och 
själva vitsen är att just att man koncentrerar 
verksamheter och rörelser längs ett stråk och 
i vissa punkter för att dra nytta av den 
tillgänglighet och exponering det ger. Olika 
verksamheter och funktioner stöder därmed 
varandra. 
 
En stadsgata kan se ut på många olika sätt 
och ändå vara en väl fungerade miljö. Det 

behöver dessutom inte vara så att alla 
funktioner uppfylls samtidigt överallt längs 
gatan. Det är dock viktigt med kontinuitet i 
stråk och vissa ramar som gatan kan 
inrymmas i. Man kan se stadsgatan som en 
av de viktigaste byggstenarna/pusselbitarna 
när det gäller att bygga en väl fungerande 
och integrerad stad. 

En stadsplaneringsprocess i balans 
För att uppnå en förändring i 
stadsbyggandet krävs en väl fungerande 
planeringsprocess där ingående parter – 
alltifrån kommunledning via facknämnder 
och förvaltningar till projektledare och 
planhandläggare – strävar mot samma mål. I 
många fall gäller det att tänka i nya banor 
och att förhålla sig fritt i förhållande till 
inarbetade rutiner och normer. Nya 
förhållningssätt och riktvärden måste arbetas 
fram i dialog mellan tjänstemän och politiker 
tillsammans med medborgare och 
företrädare för näringsliv och organisationer.  
 
Processen måste bygga på ömsesidig respekt 
och vilja att lyssna till, och själv framföra, 
argument och åsikter. Mål och visioner är 
viktiga delar som formar processen.  
 
Kunskapsuppbyggnad måste i stora delar ske 
genom att studera exempel och inhämta 
erfarenheter från andra städer i och utanför 
landet. Vid genomförande av olika projekt 
och åtgärder är det viktigt med uppföljning 
av vilka effekter de ger. Före- och 
efterstudier av exempelvis trafikflöden, 
konflikter och framkomlighet bör kopplas 
till alla större åtgärder. 

Omvandling av Råbyvägen till 
stadsgata 
För Råbyvägen handlar det i stor 
utsträckning om vilken ambition kommunen 
har och vilka möjligheter man ser att vägen 
har som en framtida stadsgata. Läget kan 
uppfattas som väldigt perifert i förhållande 
till stadens centrum med små möjligheter att 
exempelvis etablera handel eller service. Då 
behöver man dock ta i beaktande hur den 
här delen av staden förväntas utvecklas både 
i ett kortare och i ett längre perspektiv.  
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Utöver planerad förtätning utmed 
Råbyvägen byggs det redan idag längs 
Vattholmavägen och mycket mer planeras. 
Även längre ut planeras ny bebyggelse vilket 
kan förväntas leda till ökat kundunderlag till 
olika kommersiella etableringar. Kvarngärdet 
med omnejd har sannolikt förändrats 
avsevärt om 20-30 år. Den planeringsstrategi 
som väljs nu kommer dock att till stora delar 
forma den framtida utvecklingen.  

Det blir därför avgörande om Kvarngärdet i 
framtiden kommer att utvecklas som en 
naturlig och integrerad fortsättning på 
innerstaden eller om det blir ett ensartat och 
separerat bostadsområde som utomstående 
bara åker förbi. 
 
� Se hela presentationen i Bilaga 10 
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Vägverket och projekt Framtidsdalen                                        
Ragnhild Widgren, Vägverket Region Mitt, projektledare för Framtidsdalen 
Demoprojekt 
 

 
 
Framtidsdalen Demoprojekt grundar sig på 
regeringens 11-punktsprogram för ökad 
trafiksäkerhet (1999) där punkt 2 lyder som 
följer: 

Säkrare trafik i kommunerna: 
”Trafiksäkerhetsarbetet i kommunerna måste bli 
intensivare. Demonstrationsprojekt med strategisk 
betydelse för trafiksäkerheten på det kommunala 
vägnätet ska komma igång snabbt. Vägverket har 
pengar för sådana projekt”. 
 
Runt om i landet initierades olika typer av 
demoprojekt där Framtidsdalen blev det 
största demoprojektet inom Region Mitt. 
Projektet startade 2002 och avslutas i år. 
Redan före år 2002 hade specialister från 
Vägverket Borlänge deltagit i en arbetsgrupp 
tillsammans med Borlänge kommun och 
Framkollgruppen, där principer för 
utformningen av det nya gatusystemet i 
Framtidsdalen diskuterades. År 2002 
tecknades så ett samarbetsavtal mellan 
Vägverket och kommunen. Detta avtal har 
förlängts och förnyats varje år fram till och 
med nu, då arbetet med omdaningen av den 
offentliga miljön i princip är avslutat. 
 
Inledningsvis togs en målbild fram med 
tyngdpunkt på trafiksäkerhet, tillgänglighet 
för alla och en god miljö. Projektet handlar 
om att ta fram goda lösningar, att 
utvärdera dem och att justera detaljer för 

att vässa utformningen ytterligare. Arbetet i 
projektet har bedrivits i en mycket positiv 
anda där Borlänge kommun varit öppen för 
att diskutera och för att pröva nya lösningar.   
 
Inom projektet har en stor mängd delstudier 
genomförts, något som innebär att vi idag 
har en unik kunskapsbank om, 

� olika trafikantgruppers beteenden i 
trafikmiljön  

� trafikanternas hastighetsbeteenden, 
som har mätts med flera metoder 

� samband mellan hastighet och 
förändrad utformning 

� olika trafikantgruppers erfarenheter, 
attityder och åsikter 

 
Allt detta finns i den stadsdel där Vägverket 
har sitt huvudkontor. Detta är naturligtvis 
mycket värdefullt. Vi har så att säga ett 
levande laboratorium utanför dörren där de 
data som finns om Framtidsdalen kan 
användas för uppföljningar och jämförande 
studier även i framtiden.  
 
En viktig del av projektet har handlat om 
kunskapsbyggande, kommunikation och 
informationsspridning. Specialister, främst 
från Vägverket, har fortlöpande bjudits in till 
arbetsgruppens möten. De årliga 
seminarierna är en annan mycket 
betydelsefull del av detta arbete. De 
frågeställningar vi stött på i projektet har 
inspirerat till en mer generell diskussion på 
seminarierna. Vi har successivt även vidgat 
målgruppen och seminarierna har utvecklats 
till nationella möten. 
 
Jag vill passa på att tacka alla som deltagit på 
seminarierna genom åren. Era synpunkter 
och idéer har stimulerat och inspirerat oss. 
Anders Eklund (Borlänge Energi) och 
Monica Lundin (TFK) kommer nu att 
berätta mer om projektet och hur det nu 
slutförs.
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Slutredovisning och Sammanfattning av projekt Framtidsdalen 
Monica Lundin, TFK Borlänge och Anders Eklund Borlänge Energi 
 

 
 
Framtidsdalen är en ny stadsdel i Borlänge 
där Vägverket, Högskolan Dalarna, 
teknikparken Teknikdalen och köpcentret 
Kupolen finns representerade. Borlänge 
kommun anordnade i slutet på 90-talet en 
arkitekttävling för att få in nya idéer hur den 
nya stadsdelen Framtidsdalen skulle kunna 
utformas. 1999 utsågs det vinnande förslaget 
från Arken Arkitekter, vilket förordade 
återgång till den gamla rutnätsstaden men 
utan den gamla rutnätsstadens 
trafiksäkerhetsproblem. Detta skulle lösas 
genom åtgärder för att sänka hastigheten till 
en nivå där en trafikolycka skulle få liten 
skadeföljd.  
 
Förslaget innebar en mer småskalig kvarters- 
och gatustruktur med inslag av parker och 
torg. Man tryckte bland annat på vikten av 
att knyta samman Framtidsdalens 
kärnverksamheter med det stora 
parkområdet kallat Börje Anderssons park. 
Det nya gatunätet föreslogs ”sila” trafiken 
för att undvika koncentration och ge 
flexibilitet till busstrafiken.  
 
Genomfartstrafiken bedömdes minska och 
säkerheten öka på Röda vägen genom 
cirkulationsplatser och avsmalnande 
körbanor. Den nya Dammgatan skulle hjälpa 
till att avlasta trafiken. I arbetet med 
Framtidsdalen föll det sig naturligt att 
området skulle utformas till en 
demonstrationsplats och ett föredöme i 

fysisk utformning enligt de transportpolitiska 
målen. Gatorna ska kännetecknas av en god 
balans mellan säkerhet, tillgänglighet för alla 
samt en god miljö.  
 
Borlänge kommun och Vägverket har sedan 
2002 drivit projektet ”Demonstrations- och 
utvecklingsprojekt Framtidsdalen” och 
projektet står nu 2007 inför sitt avslut.  
 
I samband med projektet har en stor del 
nybyggnation genomförts och flera olika 
gatutyper finns nu representerade i området: 
trafikled, 50/30-gata, 40/30-gata, 30-gata, 
gångfartsgata samt bilfritt. Aktiviteter som 
gemensamt utvecklings- och 
planeringsarbete, seminarier, utvärdering av 
de utförda gatuobjekten som stöd för 
fortsatt planering/projektering, 
justering/komplettering av redan gjorda 
gatubyggnadsåtgärder, nybyggande, 
uppföljning och utvärdering, dokumentation 
samt information och marknadsföring har 
ingått i projektet. Demoprojektet har på så 
vis strävat efter att uppvisa exempel på en 
eftersträvansvärd gatustruktur, principiellt 
god utformning tillsammans med en kritisk 
granskning.  
 
Den löpande utvärderingen har pågått från 
starten 2002 till det sista projektåret 2007 
och flera olika utvärderingsaktörer från 
högskola, kommun och konsultbranschen 
har deltagit. En utvärderingsplan utarbetades 
i ett tidigt skede som sedan har legat till 
grund för utvärderingen i demoprojektet.  
 
På nästa sida visas några exempel på de olika 
utvärderingsaktiviteter som ingått i 
demoprojektets utvärdering och påpekas kan 
att flera av aktiviteterna har varit årligen 
återkommande. 
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Utvärderingsaktiviteter:  
� Flödes- och hastighetsmätningar av biltrafik med slang, ISA-data och laserkamera 
� Konfliktstudier av olika trafiklösningar i området 
� Enkätundersökning till anställda/studenter i området under tre år (2003, 2005, 2007) 
� Intervjuer med gående, bilister, cyklister, yrkestrafikförare och funktionshindrade  
� Studie av beslutsprocessen i Framtidsdalen 
� Tillgänglighetsanalys och ledstråksprojekt med inriktning mot funktionshindrades behov                           
� Studie om utformning av cykelöverfarter                              
� Studie om utformning av farthinder 
� Studie om driftserfarenheter av gatusystemet 
� Förstudie om effekterna av Sveriges första inomhushållplats i Kupolen 

 
 
Två större utvärderingsrapporter har hittills 
utarbetats där de olika 
utvärderingsaktiviteterna och deras resultat 
beskrivs. En sista utvärderingsrapport som 
avser utvärdering 2006 och 2007 samt en 
populärutgåva som sammanfattar hela det              
femåriga projektet kommer att färdigställas 

under våren 2008. För mer specifika resultat 
hänvisas till dessa rapporter samt till bilaga i 
denna rapport för OH-bilder visade vid 
seminariet.  
 
� Se hela presentationen i Bilaga 11 

 
  
 
 
Samtliga rapporter som ställts samman under projektet, (utvärderingsrapporter, 
underlagsrapporter samt seminarierapporter) finns tillgängliga för nedladdning på Framtidsdalens 
hemsida www.framtidsdalen.se under rubrikerna FUD-arena/Gator och torg.  
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E10 och Kiruna. Från genomfart till förbifart till genomfart – 
anpassning till en gigantisk stadsomvandling
Erik Palmqvist, Vägverket Region Norr, Luleå  

Kiruna är en kompakt stad, med 18 000 
invånare, inklämd mellan Kiirunavaara 
järnmalmsgruva och två nedlagda gruvor 
Luossavaara och Tuolluvaara. Järnvägen 
passerar i nordsydlig riktning mellan 
Kiirunavaara och stadsbebyggelsen. E10 
kommer österifrån och går på 
Lombololeden via de södra stadsdelarna 
norrut parallellt med järnvägen. Gällivare är 
10 mil söderut och Narvik 18 mil norrut. 
Övriga vägar i Kiruna är väg 870 
(Nikkaluoktavägen), väg 873 (Malmvägen-
Hjalmar Lundbohmsvägen-Stationsvägen), 
väg 874 (Kurravaaravägen) och väg 878 (väg 
till flygplatsen). 
 
Kiruna låg före 1980-talet i vägs ände (E10 
eller väg 98 som den då benämndes slutade i 
Kiruna). Skulle man åka till Narvik, var man 
tvungen att ta tåget eller bilvägen via 
Finland. Men Kiruna hade spårväg för att 
arbetarna skulle kunna ta sig till och från 
gruvan.   
1960-talet: LKAB går bra och har drygt 5000 
anställda. Bostadsområdet Ön måste 
tömmas. 
1970-talet: LKAB:s verksamheter 
(verkstäder mm) flyttar ut, konsekvenser för 
trafiken genom staden. 
1980-talet: Malmmarknaden viker. Södra 
delen av sjön töms på vatten. 

1990-talet: Jägarskolan läggs ner (området 
övergår till företagsby), LKAB har ca 1800 
anställda. 
 
Tanken på ett strategiskt 
kommunikationsstråk från Norge genom 
Norrbotten och vidare söderut och österut 
gjorde att man byggde E10 från Kiruna till 
E6 i Norge, klar 1982-84. För delen i Kiruna 
handlade diskussionen om vägen skulle gå 
som genomfart eller förbifart norr om 
staden. Det blev en genomfart. Det dröjde 
dock bara ca 20 år innan Vägverket Region 
Norr fick i uppdrag att bygga om E10 som 
delvis förbifart år 2001-2003 i 
Lombololeden. 
 
LKAB informerade hösten 2003 att 
sprickbildningen går snabbare än tidigare 
prognoser. För att förstå fortsättningen 
behövs en beskrivning av hur 
gruvbrytningen går till. Järnmalmskroppen 
är ca 4,5 km lång och 80-100 m tjock och 
lutar 60° in under staden. Brytningen pågår 
under jord nära 1 km räknat från den 
ursprungliga toppen. För att kunna färdas 
under jord finns 41 mil väg i gruvan. 
Skivrasbrytning innebär att när malmen tas 
ut rasar ovanförliggande gråberg ner i 
malmschaktet. LKAB har angett prognos för 
sprickbildningen 10, 20 och 30 år framåt. 
 
På karta illustreras deformationslinjer 
motsvarande 2 cm rörelse i horisontalled. 
LKAB har påbörjat undersökningar av 
Norra Sjömalmen, där brytning på sikt 
kommer att medföra markdeformation även 
norrut. Med tiden blir deformationen större 
och sprickorna övergår till ras. Och till slut 
bildas en stor grop där staden ligger idag. 
 
Bebyggelse, vägar och gator drabbas, varför 
kommunen måste planera och bygga nya 
områden. Vattenfall bygger nytt ställverk vid 
Rotsitriangeln och nya ledningar som 
försörjer staden, järnvägen och LKAB med 
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ström, klart år 2008. Banverket projekterar 
och ska bygga ny järnväg väster om 
Kiirunavaara, klart år 2012. Vägverket, 
Banverket, Vattenfall, kommunen och 
LKAB bildade ett samarbetsprojekt för att 
samordna insatserna. 
 
-  År 2025 har ca 1200 boende flyttat till nya 
bostäder vid Luossavaara. Stadshuset m fl 
byggnader har flyttats. Stadscentrum är kvar 
i nuvarande läge. 
- År 2055 har 5000-6000 boende flyttat 
liksom kyrkan. Tidsperspektivet! 
Hur tokigt det än kan låta så råder markbrist 
i Kiruna, dvs. brist på byggbar mark nära 
den nuvarande bebyggelsen! 
 
Diskussion pågår om vilka hus som kan/ska 
flyttas och vilka som ska rivas. Stadshuset 
har ju fått pris som vacker byggnad. Kyrkan 
har likaså fått pris för sin skönhet ….. 
 
För planeringen av vägar är vi i dagsläget i 
vägutredningsskedet med en ambition om 
ställningstagande i december 2007. 
 
Bland viktiga förutsättningar är givetvis 
naturresurser/mineraler. Företag från hela 
världen är här och provborrar efter malm 
(järn och koppar). 
Och riksintressen, hela staden inkl gruvan är 
av riksintresse för kulturmiljö, likaså har 
SGU utpekat hela Kiruna som riksintresse 
för mineraler m.m. 
Och rennäring, två samebyar som 
kringgärdar staden med sina flyttleder och 
betesmarker ... 
Vi har ett mycket gott samarbete, vi har bl.a. 
tillsammans med samebyarna utrett alla 
aktörernas totala påverkan på rennäringen, 
men givetvis fått hot om överklagande av 
arbets- och järnvägsplaner om intrång sker i 
verksamheten. 
 
Trafikmängderna är relativt blygsamma. Ett 
problem som inte löstes vid ombyggnad av 
E10 var att trafik till och från LKAB (5000 

fordon/dygn varav 700 lastbilar) fortfarande 
belastar gatorna i centrum. Vi konstaterar 
även att genomfartstrafiken är endast 100-
200 fordon/dygn varav 20 % är lastbilar. 
 
Vi har i vägutredningen föreslagit att E10 
kan läggas om i upp till tre etapper genom 
staden allt eftersom markdeformationen 
från gruvbrytningen tvingar fram detta. När 
stadsomvandlingen har skett i tillräcklig 
omfattning planeras en ny förbifart öster 
och norr om staden. Ett västligt alternativ 
utreds inte längre. Vägutredningen innehåller 
även alternativ för Nikkaluoktavägen. 
 
En del av den nya sträckningen kommer 
dock att delvis fungera som genomfart. Här 
förändras 8 m väg till stadsgata där E10 får 
anpassa sig till bebyggelsen. Diskussioner 
pågår med kommunen hur vi tillsammans 
ska genomföra anpassningen och utforma 
det framtida stadsrummet. Med LKAB 
utreds framtida infart. 
 
Vi konstaterar dock att vi inte löser 
problemen enbart genom 
vägbyggnadsåtgärder. Vi måste helt enkelt 
tänka enligt fyrstegsprincipen för att lösa 
trafikfrågorna då mycket är lokal trafik, dvs. 
hitta lösningar som förbättrar 
förutsättningarna för att färdas på annat sätt 
än med bil. 
 
Kirunaprojektet innehåller många 
osäkerhetsfaktorer och mycket att ta hänsyn 
till i planeringen; Många aktörer med olika 
tidspress, olika tidsperspektiv, olika syn på 
livslängd för investeringar, hur länge man tål 
att vara kvar på mark i rörelse, och oklar 
finansiering, osäkerhet i 
sprickbildningsprognoser, framtida 
efterfrågan på järnmalm, hur marknaden 
kommer att styra intresset för etableringar åt 
det ena eller andra hållet mm. 
 
� Se hela presentationen i Bilaga 12 
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Trafikintegrering och trafikseparering ur ett psykologiskt 
perspektiv
Hans-Erik Pettersson, forskningschef VTI 
 

 
 
Trafikantens uppgift som bilist så väl som 
cyklist och fotgängare är i första hand att 
samla in information om den trafiksituation 
han/hon befinner sig i för att kunna fatta 
beslut om hur man måste agera för att kunna 
fullfölja förflyttningen på det sätt man 
avsett. Jag tror att de flesta är överens om att 
den krävande delen i denna uppgift är själva 
informationshanteringen medan den fysiska 
förflyttningen vare sig det gäller bilkörning, 
cykling eller promenad som regel inte är 
särskilt problematisk.  
 
Varför är informationshanteringen krävande: 

� Människor har en begränsad 
förmåga att inhämta och bearbeta 
information vad avser mängden 
information som skall bearbetas per 
tidsenhet. Här ligger alltså problemet 
hos omvärlden som kräver att vi 
skall ta reda på mycket på kort tid. 
Som bilförare och cyklist kan vi som 
regel till en viss del påverka den 
hastighet med vilken vi måste 
bearbeta informationen genom vårt 
val av hastighet. Ju mer information 
som skall inhämtas och bearbetas 
desto längre blir vår reaktionstid. 

 
� Det krävs att vi uppmärksammar 

informationen. Vi måste titta åt rätt 
håll, vi måste koncentrera oss på de 
uppgifter vi sysslar med för att inte 
missa väsentlig information, vi måste  

 
� hålla oss vakna och nyktra för att 

försäkra oss om att vi inte missar 
väsentlig information osv. Vid en 
informationsöverbelastning som 
innebär att kraven på den hastighet 
med vilken informationen skall 
bearbetas överstiger vår förmåga kan 
viktig information gå förlorad helt 
enkelt genom att vi inte hinner med. 

 
� Tolkningssvårigheter. Den 

information vi inhämtar om 
omvärlden måste vi tolka i termer av 
vad som kommer att hända inom en 
kortare eller längre framtid beroende 
av hur jag väljer att agera. 

 
Jag vill hävda att integrering av trafik ökar 
kraven på trafikanternas förmåga att hantera 
information i jämförelse med de krav som 
ställs då de olika trafikantgrupperna är 
separerade.  
 
Osäkerheten om vad som kan komma att 
hända är rimligen mycket större i den 
integrerade trafiksituationen än vad den är i 
den separerade. Det är lätt att förutsäga vad 
som kommer att hända på en motorväg 
under en given tidsperiod jämfört med vad 
som kommer att hända under motsvarande 
period på en gata där så väl fotgängare som 
cyklister och motorfordon förekommer.  
 
Detta gör att vi som regel kommer att få 
längre reaktionstider i den integrerade 
trafiksituationen. Ju mer oväntad en 
händelse är desto mer information 
motsvarar den. Ju fler händelser som är 
möjliga desto lägre blir givetvis 
sannolikheten och därmed förväntan på var 
och en av dem. I den integrerade 
trafiksituationen kan vi lite slarvigt säga att vi 
upplever att vad som hälst kan inträffa och 
detta är troligen paradoxalt nog orsaken till 
att integrerade trafiksituationer ofta inte 
innebär något säkerhetsproblem.  
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I en utpräglat separerad trafiksituation som 
motorvägen utgör har vi mycket låga 
förväntningar på överraskningar i trafiken 
och när de inträffar får de därför som regel 
mycket alvarliga konsekvenser. 
Fantombilister på motorvägen är ju ett 
alvarligt problem som vi känner till, 
olycksrisken för fotgängare på en motorväg 
är exceptionellt hög just därför att vår 
förväntan på fotgängare på motorvägen är så 
låg. Motorvägen är en säker miljö därför att 
trafiken är mycket förutsägbar men 
avvikelser från detta får alvarliga 
konsekvenser. 
 
Trafikanternas möjlighet att klara den höga 
informationsbelastningen i den integrerade 
trafikmiljön ligger i att hålla nere hastigheten 
och höja sin uppmärksamhet. 
 
Det är endast en liten del av den information 
man registrerar som trafikant som är 
relevant för själva trafikantuppgiften. Den 
andra informationen kan vara nog så viktig 
för oss men från trafiksynpunkt får det ses 
som distraherande information. Jag vågar 
påstå att den integrerade trafikmiljön är mer 
rik på distraherande information än den 
separerade. 
 
Det normala sättet för oss människor att 
kommunicera med varandra är med hjälp av 
det talade eller skrivna språket. Trafiken 
erbjuder i förhållande till detta mycket 
primitiva förutsättningar för 
kommunikation, t.o.m. förutsättningen för 
kroppsspråk är begränsad när det gäller 
bilister. Samtidigt är det nödvändigt att vi får 
reda på vad våra medtrafikanter avser att 
göra. Vår uppgift är att tolka den 
information vi inhämtar i termer av vad som 
kommer att hända och där är naturligtvis 
medtrafikanternas avsikter av central 
betydelse. Hur klarar vi av detta när vi inte är 
några tankeläsare? Viss information ger 
naturligtvis fordonssignaler som blinkers och 
bromsljus och i begränsad utsträckning kan 
även signalhornet komma till användning. 
Men framför allt utnyttjar vi våra tidigare 
erfarenheter av hur våra medtrafikanter 
betett sig i olika situationer för att förstå vad 

som kommer att hända. Detta gör att ju mer 
strukturerad och ju mer standardiserad en 
trafiksituation är desto säkrare kan vi avgöra 
hur våra medtrafikanter kommer att bete sig 
och desto bättre kan även vi visa vad vi 
avser att ta oss för. Hur trafikanterna på 
motorvägen kommer att agera är som regel 
mycket lätt att förutse liksom hur de 
kommer att bete sig väl kanaliserade 
korsningar. Jag hade vid ett tillfälle anledning 
att se närmare på trafiksäkerheten inom 
försvaret och fann då att en tämligen vanlig 
typ av olycka var att två fordon kolliderade 
mitt på kaserngården, detta kan ju verka 
märkligt, men i ljuset av vad jag sagt om 
trafikanters möjlighet att kommunicera blir 
det mer begripligt. Trafiken på kaserngården 
är ju som regel mycket lite reglerad.  Det 
stora problemet i den integrerade 
trafiksituationen är givetvis fotgängare och 
cyklister vars beteende mönster som alla vet 
inte är lätt att standardisera.  
 
Min framställning kan ju ge sken av att detta 
med att integrera trafik är ett enda stort 
problem inte minst trafiksäkerhetsmässigt. 
Så är det ju knappast. Så länge det klart 
framgår att trafikmiljön är krävande så 
kommer vi att anpassa oss. Bilister och 
cyklister kör långsammare och fotgängare 
använder mer av sin uppmärksamhet på 
trafiken bara situationen klart signalerar att 
detta krävs för att bevara säkerheten.  
 
Den uppoffring vi begär av trafikanterna när 
trafiken integreras är en begränsad 
framkomlighet för bilister och cyklister och 
ofta en upplevd osäkerhet när det gäller 
fotgängarna.  
 
Det trafikanterna som regel får för den 
uppoffring de gör är en ökad säkerhet, 
vilken jag dock tvivlar att man upplever. Det 
man framför allt vinner är förmodligen en 
ökad tillgänglighet till olika typer av service 
som kollektivtrafik, affärer osv. 
 
Som framgått av det jag sagt kan den 
separerade trafikmiljön ur psykologisk 
synvinkel ses som säker i den bemärkelsen 
att den är informationsfattig och 
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medtrafikanternas beteende som regel lätt att 
förutsäga, men att avvikande beteenden och 
oväntade händelser medför extremt höga 
olycksrisker. Fotgängare på motorväg är 
förmodligen en av de trafikantgrupper som 
har den högsta olycksrisken. 
 
Den integrerade trafiken kan som tidigare 
påpekats upplevas som otrygg, men detta 
gäller ju även vissa typer av trafikseparering 
även om det då inte är risken för 
trafikolyckor som upplevs hotande. Jag 
tänker på gångtunnlar och även dåligt belysta 
gång och cykelvägar, som ofta blir 

underutnyttjade därför att trafikanterna 
känner sig otrygga. 
 
Långt driven trafikseparering kan naturligtvis 
bidra till tråkiga planlösningar som ökar de 
barriäreffekter som trafiken skapar. 
 
Den separerade trafiken upplevs som regel 
med rätta som säker men det kan givetvis 
skapa säkerhetsproblem på grund av vad vi 
skulle kunna kalla falsk trygghet i de punkter 
där trafiken trots allt måste integreras som i 
korsningar och vid övergångsställen.  
 
� Se hela presentationen i Bilaga 13 
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Trafikintegrering/Trafikseparering och effekter på gåendes 
trygghet och säkerhet.     
Anna Modin, WSP Stockholm 
 

 
 
Trafikmiljöer är en del av ett större 
sammanhang. Trygghet i trafikmiljöer 
handlar således om mer än otrygghet som 
trafikant för andra trafikanters agerande. Det 
handlar bland annat om att rädsla för brott 
kan leda till ett irrationellt beteende där den 
otrygge ger upphov till 
trafiksäkerhetsproblem genom att göra ”fel” 
vägval. 
 
De flesta människor känner sig tryggare 
nattetid i sin egen bil än i en folktom park. 
Detta grundar sig inte på en rationell logik 
om sannolikheten att vara med om en 
olycka, utan på rädsla. Man tenderar att 
överdriva rädslan för ovanliga och 
dramatiska brott, och underskatta rädslan för 
vardagliga och odramatiska händelser. Att 
vara med om ett överfall i en mörk park ter 
sig så otäckt att man istället väljer att utsätta 
sig för risken att vara med i en trafikolycka, 
trots att sannolikheten är betydligt större. 
 
Trygghet är en stor känsla där inte bara 
faktisk risk och miljön man vistas i spelar in 
för hur man upplever en situation. Det 
spelar även roll vem man är, vad man har för 
bakgrund och upplevelser i övrigt. Den plats 
som är en känd brottsplats kan upplevas 
som mer hotfull än motsvarande plats där 
det inte hänt något. Den person som är 
utsatt i samhället, t.ex. invandrare och 

homosexuella, kan vara mer rädd än den 
som har stor egenmakt över sitt liv och är 
välmående i övrigt. Man kan tala om att 
olika människor har olika kompetens att läsa 
in en miljö och hantera en situation. 
 
Ann Enander (fil. Dr. i Psykologi, leg. 
Psykolog och laborator vid institutionen för 
ledarskap och management vid 
Försvarshögskolan) har i en studie åt 
räddningsverket studerat och grupperat olika 
människors beteenden när det gäller att 
hantera risker, kriser och olyckor. Man kan 
tydligt se att grupper med goda ekonomiska 
resurser, utbildning, yrkeskunskap och till 
övervägande delen män, är de som känner 
sig trygga och vidtar säkerhetsåtgärder, 
”säkerhetsaktivister”, alternativt struntar i att 
vidta åtgärder, ”osårbara”. I de två otrygga 
grupperna finns fler kvinnor än i de tidigare 
grupperna. ”Sårbara” är otrygga och vidtar 
därför säkerhetsåtgärder och när det gäller 
de som är otrygga men inte vidtar 
säkerhetsåtgärder, ”maktlösa”, så återfinns 
här de som har svag hälsa och dåliga 
ekonomiska resurser (se figur i bilaga 14). 
 
Otrygghet uppstår när en människa 
uppfattar att det finns risk för en fara. Detta 
kan uppstå även i en förhållandevis säker 
miljö (t.ex. en gångbana). Att planera för 
trygghet innebär då inte att göra gångbanan 
säkrare, utan att göra den möjlig att uppfatta 
som så säker som den är. Att skapa en miljö 
som signalerar trygghet alternativt att skapa 
möjligheter att ”läsa in rummet” och på så 
vis skaffa sig kontroll över en eventuell 
hotfull situation.  
 
För mycket säkerhet kan få motsatt effekt 
och istället signalera fara. Stängsel och 
övervakning är exempel på sådana 
säkerhetsåtgärder som snarare bidrar till 
ökad otrygghet än till trygghet trots att 
säkerheten troligen har ökat.
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För att planera trafikmiljöer som signalerar 
trygghet är nyckelordet att planera för 
fotgängare. Det är som fotgängare man är 
som mest otrygg och har störst möjligheter 
att göra ”fel” vägval och istället för att gå på 
gångvägen välja den trottoarlösa och 
trafikseparerade trafikleden. Att planera för 
fotgängare har många positiva förtecken. 
Miljöer där det rör sig mycket fotgängare är 
vanligen attraktiva för många, attraktiva 
stadsmiljöer kan skapa en god stämning i 
staden och hjälpa till att bygga stadens 
attraktivitet som bostadsort, besöksort och 
som arena för näringslivet. Dessutom är det 
hälsofrämjande att välja fötterna framför 
bilen, och det bidrar inte heller till CO2 -
utsläpp och andra emissioner. 
 
En lyckad fotgängartrafikplanering måste 
garantera fotgängarna gena vägval och 
tydliga visuella orienteringspunkter. Det kan 
vara att synliggöra särskilda byggnader och 
andra landmärken eller att skylta på ett 

tydligt sätt. När det gäller trygghetsaspekten 
handlar det om att tänka på att fotgängaren 
ska ha tydliga siktlinjer för att kunna 
uppfatta en eventuell fara, att inte själv vara 
upplyst av gatubelysningen, utan att 
omgivningen är synlig och därmed synligt 
ofarlig. Det handlar även om att skapa 
många alternativa vägval, både för att göra 
stråken attraktiva för många och för att ha 
”flyktvägar” om man uppfattar situationen 
som hotfull.  
 
Med utgångspunkt i sex typexempel på 
vanliga stadsmiljöer har WSP på uppdrag av 
Vägverket och Arkus tagit 
fram förslag till fysiska åtgärder för att göra 
miljöerna mer trygga. Skriften hanterar även 
metoder, processer, riskperception och 
litteraturtips, och kommer att vara färdig i 
början av 2008. 
 
� Se hela presentationen i Bilaga 14 
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Paneldebatt, diskussion och sammanfattning - ”Gränser för ett 
integrerat system med hänsyn till mål man vill nå.                    
Gustav Nielsen, Rune Elvik, Christer Hydén, Sari Wallberg, Hans-Erik 
Pettersson, Anders Hagson och Mathias Wärnhjelm under ledning av moderator 
Lennart Adolfsson. 
 
Moderator Lennart Adolfsson inledde den 
avslutande paneldebatten med att fråga 
deltagarna på podiet hur man bör välja mellan 
att separera eller integrera – när bör det ena 
alternativet väljas före det andra?  
 
En stor del av inläggen kom att handla om 
begreppet Shared Space/eller SAMRUM 
och först ut var Anders Hagson (Chalmers) 
som ifrågasatte om man överhuvudtaget 
skulle planera för Shared Space vid 
nyproduktion. Kan det anses rimligt att 
producera dessa typer av miljöer? En 
trafikplanerares uppgift bör vara att ge 
människorna i staden det de behöver och 
inte det vi tror att de behöver. På detta 
svarade Christer Hydén (LTH) att Shared 
Space inte enbart handlar om att få till låg 
fart men att vi idag inte har några egentliga 
verktyg att nå så låga hastigheter som 15 
km/h med andra lösningar.  
 
Sari Wallberg (Tyréns) pekade på vikten av 
att inte se Shared Space som något 
självändamål utan som ett svar på en önskan 
om ett fungerande stadsliv etc. Wallberg 
hävdade vidare att miljön bör passa på vissa 
platser även i nyproduktion men att man bör 
se Shared Space i ett större perspektiv och 
inte enbart som en hastighetsdämpande 
åtgärd. Även Mathias Wärnhjelm menade att 
Shared Space inte enbart ska ses som en 
nödlösning. Han pekade på exemplet Kiruna 
där man står inför att bygga upp en helt ny 
stad. Hur ser det ut där  och vad kan vi göra 
av detta? För att få ett fungerande stadsliv 
inne i centrum av staden bör lösningar som 
Shared Space kunna användas.  
 
Gustav Nielsen (TÖI) hävdade att det första 
som måste göras är att bestämma vilken 
målsättning man har och vilka prioriteringar  
 

 
som ska göras för att nå det uppsatta målet. 
Utgå ifrån gåendes och cyklisters situation!  
I detta arbete kan Shared Space ses som en 
radikal lösning genom att bilen faktiskt 
genom denna lösning trängs åt sidan till 
förmån för de oskyddade trafikanterna.  
I samband med detta berättade Gustav om 
upplevelsen av gårdagens promenerad 
genom Borlänge, från Pylonen och 
Vägverket till hotell Gustav Wasa vid 
Resecentrum. Promenaden var en verklig 
uppvisning av hur bilen och dess 
framkomlighet fått styra trafikplaneringen. 
Något annat var inte heller att vänta, det ser 
lika ut överallt. Ska vi nå en förändring där 
inte biltrafiken blir helt styrande även i 
framtiden krävs att vi startar med den 
långsiktiga målsättningen och sedan 
prioriterar utifrån den lokala situationen och 
dess begränsningar. Han påpekade även att 
vi borde lära mer av varandra och efterlyste 
bl.a. sammanställningar av olika europeiska 
trafiktekniska lösningar. 
 
Hydén framhöll att den riktigt svåra frågan 
är ”hur man startar processen” för att vända 
perspektivet så att lösningar som Shared 
Space kan hantera en tillräckligt livaktig 
miljö med många människor i rörelse. På 
trafiksäkerhetssidan finns ju sedan flera år 
tillbaka en noll-vision och troligen borde vi 
arbeta utifrån en vision även när det gäller 
detta. Men hur kommer vi ur detta synsätt 
som idag präglas av var och hur enstaka 
gupp ska läggas? Vi behöver ett verktyg som 
vi kan styra hela systemet med, ett verktyg 
som klarar att lösa en verkligt levande miljö. 
Ett exempel på en livaktig miljö, med 
mycket människor, mycket buss och mycket 
cykel, som förmodligen ändå fungerar bra är 
Storgatan i Örebro. Hydén påpekade att han 
säger förmodligen därför att han inte varit 
där på ett bra tag och inte vet hur bussarna 
framförs - en som alltid kritisk faktor.  
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Från publiken kom synpunkten att det som 
idag kallas för Shared Space har använts 
långt innan det blev ett begrepp. Det som 
idag i viss mån kan ses som en trend var 
tidigare en trafikteknisk lösning på ett 
problem. Från publiken kom även 
synpunkten att frågan om att återta 
stadsrummet genom att skapa Shared 
Spaceliknande miljöer dels kan vara en 
estetisk fråga men även ett sätt att klara 
trånga situationer där cirkulationsplatser helt 
enkelt inte får plats. 
 
Från publiken kom även frågan om det inte 
krävs fler och mer differentierade regleringar 
vad gäller hastighet. Paneldebattens deltagare 
var dock överens om att de 
hastighetsbegränsningar som finns idag är 
tillräckliga och att det istället handlar om att 
utforma gaturummet så att nuvarande 
hastighetsgränser på 15 respektive 30-40 kan 
säkras. Från publiken kom en replik att 
själva utmaningen ligger i att göra en 
bearbetad miljö som är så stadsmässig så att 
hastigheterna säkras i sig – då kan vi också ta 
bort skylten! 
 
Hydén framhöll att vi idag har 
hastighetsbegränsningen 50 km/h i tätort 
därför att det varit ett effektivt sätt att köra 
bil på. Historiskt sett kan man säga att 50 är 
ett uttryck för makt och utan tvekan kan vi 
säga att 1960 – 1970 talets signaler till 
trafikanterna var en katastrof som vi lider av 
idag. Nu gör vi andra prioriteringar och 
tvingar ner hastigheten för att få fram andra 
beteenden där oskyddade trafikanter löper 
mindre risk att skadas etc. I samband med 
detta pekade Per Wramborg  (Vägverket) på 
problemet med att vi idag har gångfart 7 – 8 
km/h enbart på papperet men inte i 
praktiken – hur hanterar vi detta i 
fortsättningen? Är det möjligt att Shared 
Space kan fungera med en 
hastighetsbegränsning inom ett öppet spann 
på 10-30 km/h där hastigheten i slutändan 
beslutas utifrån den unika platsens karaktär?   
 
Christer Hydén påpekade att vi inte vet allt 
om detta, speciellt inte i vad som bör gälla  

 
för olika typer av bostadsområden och 
passade bollen till Rune Elvik (TÖI) som 
framhöll att det krävs forskning och åter 
forskning. Trafiksäkerhetsmässigt vet vi inte 
än hur sambanden kring detta fungerar – vi 
tror men för att veta krävs mer forskning. 
Idag finns inga studier som styrker några 
som helst effektsamband som vi kan bygga 
vidare på. Att bygga ett hållbart system 
kräver kunskap och vi famlar fortfarande i 
blindo. De data som finns idag är helt enkelt 
otillräckliga – vad finns det egentligen för 
cykeldata värd namnet idag? 
 
När det gäller frågan om att integrera eller 
separera menade Lars Nilsson (Helsingborg) 
i publiken att det är genom att balansera de 
olika trafikslagen som man får ihop 
fungerande centrala gaturum. Det är det 
stora sammanhanget som gäller och det 
krävs att vi byter synsätt och tittar framåt. Vi 
ska ersätta begreppet framkomlighet mot 
tillgänglighet. Resultatet kan då bli vad som 
på engelska kallas Slow Cities. 
 
Även Mathias Wärnhjelm pekade på de 
utmaningar som ligger framför oss och ville 
att vi skulle se på stadskärnan som en 
värdekärna som förutsätter ett fungerande 
blodomlopp. Hur går vi tillväga för att bygga 
de centrala stadsrum där trafiken inte kan 
trängas bort utan måste finnas kvar? Det 
innebär en verklig utmaning!  
------- 
Efter ovanstående diskussion bad 
moderatorn var och en av deltagarna på 
podiet att göra en sammanfattning. 
 
Christer Hydén: Det råder idag konvergens 
om att om vi börjar inne i staden kan vissa 
problem lösa sig själva genom att bilisterna 
trängs ut. Om vi sedan lär oss mer om 
prioriteringar mellan hastigheter och flöden 
via ett mer effektivt samarbete mellan 
tekniker och planerare kommer vi ännu 
längre. Kollektivtrafiken innebär 
förmodligen ett problem i sammanhanget 
men den visar också på behovet av att skapa 
ett system där olika åtgärder sker i en 
sammantagen process. 
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Mathias Wärnhjelm: Instämmer med Christer 
och vill flagga för det seminarium som 
kommer att hållas i Uppsala i november 
2007 och som fokuserar på frågan om hur vi 
gör staden mer hållbar. Stadens 
konkurrenskraft är och kommer att vara 
fortsatt viktig även i framtiden och tillväxten 
som ekonomisk motor kan inte heller bytas 
bort. Ett exempel på hur man hanterar detta 
är att man i Uppsala kommun idag har 
modet att ha stadsmässiga länkar i sitt 
huvudnät. 
 
Hans-Erik Pettersson: Sett ur forskarsynpunkt 
har det hänt mycket på området enbart 
under de sista fem åren. Idag präglas också 
debatten av en större öppenhet mellan olika 
forskningsområden än tidigare.  
 
Gustav Nielsen: Vi måste göra den fullständiga 
målanalysen där vi strävar efter att ta bort 
bilen från stadskärnan och låta människor ta 
cykeln till kollektivtrafiken! Detta fokus på 
stadsliv föder nya frågor som är intressanta. 
Kollektivtrafiken och lösningar kring detta är 
viktigt och vi vet alldeles för litet om detta. 

Starta därför med att undersöka vad som 
gjorts ute i Europa. 
 
Sari Wallberg: Visst är vi samstämmiga här på 
podiet men vi borde gå ut i stadsrummet 
och möta verkligheten mera. Vi måste också 
lära oss att kommunicera detta bättre utåt. 
Och visst kan man uppnå stadsliv genom att 
bygga Shared Space miljöer i nyproduktion, 
se bara på exemplet Västra hamnen i Malmö! 
 
Anders Hagson: Det kan påpekas att vi som 
forskare och planerare kan och bör påverka 
men att det idag finns en viss övertro på att 
vi kan styra och ställa med människor 
genom fysisk planering. 
 
I och med detta avslutade moderator 
Lennart Adolfsson detta sjätte och sista 
seminarium inom demonstrations- och 
utvärderingsprojektet Framtidsdalen genom 
att tacka samliga föredragshållare men även 
alla seminariedeltagare. Avslutningsvis 
framhöll han en förhoppning om att 
seminariet kan leva vidare även 
fortsättningsvis trots att projektet nu 
avlutats. 
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Bilaga 1 PROGRAM 
 
Tisdagen den 25 september 
 
09.30  Samling, registrering, kaffe 
 
10.00  Välkommen 
 Nils Persson, kommunalråd Borlänge kommun och 
 Per Lindroth, Vägverket Region Mitt, Falun  
 
10.20 Introduktion 
 Mathias Wärnhjelm, Vägverket Borlänge, projektledare för Trast och Den Goda Staden 
 
10.40  Trafikkintegrering og trafikkseparering for den uthålige staden 
 Gustav Nielsen, TÖI Oslo 
 
11.30  Hvor gode kunnskaper har vi om virkninger av trafikkseparering og 
  trafikkintegrering? En kritisk oppsummering på grunnlag av meta-analyser 
 Rune Elvik, TÖI Oslo 
 
12.10  Trafikintegrering och trafikseparering relaterat till trafiksäkerhet och till trygghet 
 Christer Hydén, professor LTH 
 
12.50 Lunch 
 
13.40  Samrum 
 I ett EU-projekt har man arbetat med integrerade stadsrum, så kallade Shared Spaces. På 
 flera håll finns exempel på platser där alla trafikanter blandas utan separering. I den  holländska 
 staden Drachten är nästan alla trafiksignaler borttagna. I Sverige har en utvärdering gjorts av några 
 sådana platser. Sveriges Kommuner och Landsting håller också på att ta fram en idéskrift om Shared 
 Space, eller Samrum som det kanske kan kallas på svenska. 
 Sari Wallberg, Tyréns AB 
 
14.20 Varningsytor och kontinuerliga ledstråk för personer som är blinda. Resultat från 
 fortsatt utvärdering i Borlänge och Kristianstad. 
 Agneta Ståhl, professor LTH, Mai Almén, arkitekt MSA Hinderfri Design och 
 Emma Jansson, doktorand LTH 
 
15.20 Kaffe 
 
15.40  Utformning av höytrafikkerte gater (rapport till Norsk Vejvesen 2006) 
 Anders Hagson, teknologie doktor Chalmers 
 
16.10 Den Goda Staden - Råbyleden kan bli gata.  
 Exempel på gatuomvandling vid förtätning av staden. En trafikled och dess ytor kan till en 
 del av kvartersstaden med levande gaturum. 
 Roger Johansson, SWECO 
 
19.00 Middag 
 
 
 
 
 
 



Onsdagen den 26 september 
 
08.00  Vägverket och projekt Framtidsdalen 
 Ragnhild Widgren, Vägverket Region Mitt, Härnösand och projektledare för  Framtidsdalens Demoprojekt 
 
08.15  Slutredovisning och Sammanfattning av projekt Framtidsdalen 
 Monica Lundin, TFK och Anders Eklund, Borlänge Energi 
 
09.45  Kaffe 
 
10.45  E10 och Kiruna. Från genomfart till förbifart till genomfart - anpassning till en 
 gigantisk stadsomvandling 
 Erik Palmqvist, Vägverket Region Norr, Luleå 
 
11.15  Trafikintegrering och trafikseparering ur ett psykologiskt perspektiv 
 Hans-Erik Pettersson, forskningschef VTI 
 
11.45  Trafikintegrering/Trafikseparering och effekter på gåendes trygghet och säkerhet 
 Anna Modin, WSP Stockholm 
 
12.30  Lunch 
 
13.30 Paneldebatt, diskussion och sammanfattning - ”Gränser för integrerat system med hänsyn 

till mål man vill nå” 
 Gustav Nielsen, Rune Elvik, Christer Hydén, Sari Wallberg, Hans-Erik Pettersson,, Anders Hagson, Mathias 
 Wärnhjelm och kommunföreträdare under ledning av moderator Lennart Adolfsson. 
 
 Seminariet avslutas med kaffe efter paneldebatten, ca kl 15.30



Bilaga 2 Deltagarförteckning 
Abered Camilla Lunds kommun 
Adolfsson Lennart Göteborg 
Almén Maj Hinderfri Design AB, Lund 
Asplind Bo WSP, Karlstad 
Bergeå Håkan Borlänge kommun 
Birkeholm Magnus Mora kommun 
Björ Marlene Falu kommun 
Borg Hanna Trafikkontoret, Stockholm 
Borg Johan Planit Sweden AB, Frölunda 
Borg Susanne Vägverket, Borlänge 
Brodde Makri Maria Malmö stad 
Bäckmark Magnus AB Borlänge Energi 
Carlsson Mats Vägverket, Borlänge 
Dahlström Mats Falu kommun 
Delepcic Aida Vägverket Konsult, Solna 
Eidenbrandt Kaj Upplands Väsby kommun 
Eklund Anders Borlänge Energi 
Ekman Jenny SWECO, Malmö 
Elvik Rune Transportekonomisk institutt, Oslo 
Eriksson Eva-Lena Lime Samhällsplanering, Borlänge 
Eriksson Inga-Maj Vägverket, Borlänge 
Eriksson Jonas Örebro kommun 
Evenäs Olle Malmö stad 
Fransson Camilla Huddinge kommun 
Friberg Ing-Marie Lime Samhällsplanering, Borlänge 
Granat Åsa Borlänge kommun 
Grandin Lina Falu kommun 
Grundström Per Falu kommun 
Grönlund Peter Karlskoga kommun 
Gustavsson Therese Varberg kommun 
Gustavsson Ulf Strömstads kommun 
Hagberg Cecilia SWECO, Stockholm 
Hagson Anders Chalmers, Göteborg 
Hall Andréas Landskrona kommun 
Hammarin Petra Vägverket Konsult, Malmö 
Hansson, Helena Västerås stad 
Herland Lisa Norrköpings kommun 
Hermansson Peter Vägverket, Karlskrona 
Hjärtström Linda Ledsagare, Borlänge  
Hydén Christer LTH, Lund 
Hägg Lars-Rune Åmål Kommun 
Häggberg Peter Norrtälje kommun 
Jansson Emma LTH, Lund 
Jarlöv Gustav White, Uppsala 
Johansson Helena Örebro kommun 
Johansson Kent Upplands Väsby kommun 



Johansson Siv SWECO VBB, Stockholm 
Johansson Thomas Upplands Väsby kommun 
Josefsson Allan Strömstads kommun 
Josefsson Elinor Linköpings kommun 
Karlsson Christer Vägverket, Härnösand 
Lahti Nils Umeå kommun 
Larsson Johan Norrköpings kommun 
Lavesson Johan Höörs kommun 
Lennius Richard Rättviks kommun 
Lindholm Anders WSP, Norrköping 
Lindqvist Andreas Varberg kommun 
Lindroth Per Vägverket, Falun 
Lindström Göran Gotlands kommun, Visby 
Ljungkvist Christer Örebro kommun 
Lott Helen Falu kommun 
Lundin Monica TFK, Borlänge 
Malm Sara Trafikkontoret, Stockholm 
Modin Anna WSP, Stockholm 
Morland Camilla Malmö stad 
Mörk Eleonor Linköpings kommun 
Nielsen Gustav Transportekonomisk institutt, Oslo 
Nilsson Catarina Trafikkontoret, Stockholm 
Nilsson Helena Vägverket, Halmstad 
Nilsson Lars Helsingborgs stad 
Niordson Helena Vägverket, Kristianstad 
Nordberg Göran Tyréns AB, Stockholm 
Nordkvist Annika Vägverket, Luleå  
Norén Jenny Vägverket, Borlänge 
Olofsson Johnny Söderhamns kommun 
Olsson Emma Falu kommun 
Paavo Annelie Vägverket, Eskilstuna 
Palin Jevgenija Trafikkontoret, Stockholm 
Palmqvist Erik Vägverket, Luleå 
Persson Lennart Skånetrafiken, Hässleholm 
Persson Nils Borlänge kommun 
Pettersson, Hans-Erik VTI, Linköping 
Ranlind Sara Södertälje kommun 
Rehnberg Anette Vägverket, Borlänge 
Renström Karin Uppsala kommun 
Salmi Lisa Vägverket, Borlänge 
Sandberg Elin Eskilstuna kommun 
Sjööquist Anna-Sofia SWECO VBB, Göteborg 
Skarin Petter Eskilstuna kommun 
Snöberg Helene WSP, Norrköping  
Strandlund Lars Strömstads kommun 
Ström Ulrica Uppsala kommun 
Ståhl Agneta LTH, Lund 
Svensson Pär NVK, Fagersta 
Sånnemark Pär-Erik SWECO VBB, Östersund  



Undeland Henrik Ramböll, Göteborg 
Wallberg Sari Tyréns AB, Malmö 
Wallström Marie Gävle kommun 
Widén Lennart Göteborgs stad 
Widgren Ragnhild Vägverket, Härnösand 
Wramborg Per Vägverket, Borlänge 
Wulcan Thomas Västerås Stad 
Wärnfeldt Yvonne TFK, Borlänge  
Wärnhjelm Mathias Vägverket, Borlänge 
Åhman Nina Huddinge kommun 
Åkerhammar Karin Uppsala kommun 
Åkerlund Christer Uppsala kommun 
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Bilaga 3 Mathias Wärnhjelm

1Vägverket
2008-01-21

Trafikintegrering och separering
Introduktion

Borlänge 2007-09-25
Mathias Wärnhjelm, Vägverket

2Vägverket
2008-01-21

Attraktiv stad

• Samordnad helhet – integrerad 
stadsstruktur
– Bebyggelse 
– Parker 
– Stadsrum och gator
– Trafik av olika slag

• En attraktiv livsmiljö
• En attraktiv näringslivsmiljö

3Vägverket
2008-01-21

Strategisk plan

• Utmaning 3 
Attraktiva tätorter och storstäder med bättre 
transportsystem

4Vägverket
2008-01-21

Trafik för en attraktiv stad

Utgåva 1 

2004

Utgåva 2 

2007

5Vägverket
2008-01-21

Det krävs en tydlig process!!!

6Vägverket
2008-01-21

Vad är nytt?
• Erfarenheter från pilotprojekt, användargruppen, kurser
• Rättelser och uppdateringar
• Och lite nytt; det sociala livet, mopedtrafik, trafiksystem i 

balans, den kreativa ekonomin…..
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7Vägverket
2008-01-21Nulägesbeskrivning

Arbeta med
–Stadens karaktär
–Resor och Transporter
–Tillgänglighet
–Trygghet
–Trafiksäkerhet
–Miljö- och hälsopåverkan
–Trafiksystemet

8Vägverket
2008-01-21

Stadstypsdiagram

9Vägverket
2008-01-21
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30 km/h Högsta hastighet i område
30 km/h Högsta hastighet på sträcka

Förändring: Hastighetsklassificering
av nytt bilnät med 30-områden

30 km/h Högsta hastighet i punkt

���������

�
50 km/h Högsta hastighet på sträcka
50 km/h Högsta hastighet i punkt

70 km/h eller mer

Trafiksystemet
10Vägverket

2008-01-21

11Vägverket
2008-01-21

Framtagandet av en ny handbok 
”Hantering av trafikfrågor” , 4

1. Karaktär; beskriver det 
omgivningsspecifika

2. Nättillhörighet; beskriver för varje 
trafikslag förhållandet till stadens nät 
(huvudnät eller lokalnät för bil, cykel, 
gående, moped, buss, gods)

3. Hastighet; blir ofta resultatet av 1 och 2
4. Egenskaper; övrigt, t.ex. parkering etc

Gaturumsbeskrivning

12Vägverket
2008-01-21

Stadslivets förutsättningar
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13Vägverket
2008-01-21

Den kreativa ekonomin

14Vägverket
2008-01-21

15Vägverket
2008-01-21

16Vägverket
2008-01-21

17Vägverket
2008-01-21

18Vägverket
2008-01-21
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19Vägverket
2008-01-21

Nybroplan

20Vägverket
2008-01-21

21Vägverket
2008-01-21

Projekt Den Goda Staden
Syfte

Att med utgångspunkt i konkreta fall
• utveckla kunskap  om integrerad planering av bebyggelse 
och transportsystem
• utveckla processer och lösningar där olika intressen, krav 
och behov hanteras samordnat för att åstadkomma en 
långsiktigt hållbar utveckling

22Vägverket
2008-01-21

Förutsättningar och hinder för integrerad 
planering

• Stadsutveckling kräver helhetssyn
• Varje aktörs intressen beaktas
• Gemensam målbild
• Gemensam verklighetsuppfattning
• Gemensamma intressen
• Samordnade former för 

genomförande 
(hela processen från vision till 
genomförande)

• Revirtänkande
• Invanda mönster
• Olika planeringshorisonter
• Bristande synkronisering av lokala 

och nationella investeringar
• Inflexibilitet i regelsystem (från 

finansiering till styrning av fysisk 
utformning)

23Vägverket
2008-01-21

Utmaning

• Utforma planeringsprocesser som möjliggör koordinering 
av spridda verksamheter, agendor och planeringssystem

• Ändra attityder och förhållningssätt
(avlärning och inlärning)

24Vägverket
2008-01-21

Samordna olika perspektiv

• Systemägaren vill hålla ihop praktik och juridik
• Erfarna trafikplanerare prövar olika lösningar
• Systemet hänger inte med

• Avgörande med mer kunskap för att kunna hantera 
integrering i tätort

• När ska vi använda integrering, separering och 
differentiering?
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Trafikkintegrering og separering

Trafikkløsninger for en bærekraftig by

Forskningsleder Gustav Nielsen
Transportøkonomisk institutt, Oslo

Seminar i Borlänge

25. – 26. september 2007

Grunnlag – analyse av fagdebatten
Summary ................................................................................................................

1 The challenge and the historical context.......................................................
1.1 The purpose of the study.................................................................................
1.2 The traditional street and road network ..........................................................
1.3 The approach of differentiation and segregation ............................................
1.4 A basis for evaluation .....................................................................................

2 The critique of conventional road planning and modernistic urban design .
2.1 Marshall’s analysis of streets and networks....................................................
2.2 The TRAST debate .........................................................................................

3 Analysis of current proposals and recommendations ...................................
3.1 Proposals by Marshall - Streets & patterns revisited ......................................
3.2 General comments on Marshall – some points for further analysis................
3.3 The alternatives promoted in the “TRAST debate”........................................
3.4 Inconsistent proposals.....................................................................................

4 Infrastructure, environmental capacity and effects of traffic ......................
4.1 Urban environmental criteria – defining the objectives..................................
4.2 Lessons from studies of traffic calming..........................................................
4.3 The benefits and means of reducing and controlling car traffic ....................

5 Conclusions................................................................................................... 1
5.1 Recommendations for urban network design for the sustainable city ...........
5.2 Two suggestions for further work..................................................................

References............................................................................................................ 1

Etterlyses: Mål for hva som skal oppnås

Hvilke mål vil en at integrering eller separering skal tjene?
Hva er sammenhengen mellom mål og løsningsprinsipp?
Hvorfor er de ulike prinsippene blitt lansert?
Hvilke erfaringer har en med de ulike prinsippene?

Debatten har vært lite fruktbar, fordi målene ikke er klart 
definerte, og fordi en ikke utnytter eksistrende kunnskap og 
erfaringer med løsningsprinsippene.

Mitt utgangspunkt
Vi vil utvikle en attraktiv, miljøvennlig, bærekraftig by. 
Da må vi:
� Konkretisere våre krav til bymiljøets kvalitet
� Sette disse som premiss for transport og byutvikling
� Forstå sammenhenger mellom bymiljø, transport og byliv
� Tilpasse transportløsningene til byen og miljøkravene, 

ikke omvendt

Her et et forsøk!

Grunnlag Oppgaven

1. Klassifisere og avgrense hvilke miljøfaktorer en 
ønsker å analysere

2. Fastslå effekter av ulike miljøfaktorer som 
grunnlag for avveining og sammenstilling 

3. Definere og konkretisere ulike nivåer av 
miljøkvalitet – og byens ”tålegrenser”

4. Vise sammenheng mellom trafikk- og gate-
egenskaper og ulike miljøkvaliteter

5. Vise eksempler på gate- og veiløsninger med 
ulike nivåer av miljøkvalitet

Utfordring: Med noen få ukers arbeid å dokumentere dette 
faglig holdbart, enkelt og operasjonelt for planlegging i NTP
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Bymiljøkvalitet: 17 faktorer å vurdere

1 Levende by
2 Lett å gå
3 Universell utforming
4 God trafikksikkerhet
5 Lite vold og hærverk
6 Ren luft
7 Frihet fra støy
8 Godt oppvekstmiljø
9 Sammenhengende 

nabolag

Miljøbyen er en levende by med mange 
attraktive, offentlig tilgjengelige møtesteder 
som brukes daglig av mange mennesker. Det 
er lett og trivelig å bevege seg rundt i byen til
fots, og universell utforming sikrer alle de 
samme muligheter til utfoldelse og deltakelse i 
samfunnet.
Miljøbyen er en by som tilbyr innbyggerne og 
besøkende høy grad av trafikksikkerhet og 
trygghet i forhold til ulykker og vold, ren luft og
frihet fra støyplager.
Miljøbyen gir barn og unge et utviklende og 
trygt oppvekstmiljø, og boligområdene virker 
som sammenhengende nabolag uten 
oppsplittende barrierer i form av tung biltrafikk 
eller massiv infrastruktur eller bebyggelse. 

Bymiljøkvalitet: 17 faktorer å vurdere
10 Rik vegetasjon
11 Vann
12 Godt lokalklima
13 Sterk stedsidentitet
14 Rikt kulturmiljø
15 Høy estetisk kvalitet
16 Høy kvalitet i drift 

og vedlikehold
17 Liten energibruk og 

små utslipp av 
klimagasser

Naturelementer med vegetasjon i form av trær, 
busker og grøntanlegg bidrar positivt til byens 
økologi, beriker gater og uterom og legger byen til 
rette for opplevelse og rekreasjon. Miljøbyen tar også
godt vare på vann både som en livsnødvendig 
ressurs og som en attraksjon i byen. Uterommenes 
attraktivitet forsterkes ved at formgivningen av 
bebyggelsen, transportsystemet og byens gulv, 
møblering og utstyr bidrar til et godt lokalklima og til å
styrke de ulike stedenes identitet.
I miljøbyen bevares og fremheves byens historie og 
kulturmiljø. Det er høy estetisk kvalitet på de nye 
byggene, infrastrukturen og de offentlige rommene i 
byen. Vedlikeholdet holdes på et høyt nivå som sikrer 
verdiene som er investert og som bidrar til en ren og 
vakker by.
Miljøbyens arealbruk og transportsystem gir slike 
rammer for husholdningenes og næringslivets 
aktiviteter at det er lett for dem å velge langsiktig 
bærekraftige løsninger, og ikke en energibruk og et 
utslipp av klimagasser som varig svekker miljøet og 
livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.

Definere skalaer for bymiljøkvalitetene

For hvert enkelt miljømål/miljøfaktor må en definere 
hva en mener med ulike grader av måloppnåelse:
� Lav kvalitet: Meget dårlig, tiltak helt nødvendig, eller 

ønskelig i løpet av 10-12 år
� Middels kvalitet: Brukbart for de neste 10-12 årene
� Høy kvalitet: Tilfredsstiller strenge miljøkrav, attraktivt og 

forbilledlig
Dette foreslås gjort gjennom en tverrfaglig  konsensus-
prosess i fagmiljøet. Rapporten er et første trinn i en 
slik prosess. 
Videre trengs mer kunnskap om befolkningens 
preferanser. Til slutt bør verdsettingen konfirmeres ved 
politisk behandling.

1. Levende by

Foto: 

Gustav Nielsen

Göttingen
Freiburg
Bodø

Sammenheng mellom miljø og byliv

Foto: Gustav Nielsen

Oslo

Sammenheng mellom miljø og byliv
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1. Levende by Lav bylivskvalitet Middels bylivskvalitet Høy bylivskvalitet 

Omfang og intensitet i bruk av 
byrom 

Få mennesker ferdes til fots 
eller oppholder seg i området, 
de aller fleste for å utføre 
nødvendige ærend. 

Ganske mange gående og 
med en del frivillige oppholds- 
aktiviteter i området. 

Mange mennesker går og 
oppholder seg lenge i om-
rådet. Høy andel frivillige 
aktiviteter. 

Bebyggelsens funksjoner og 
forhold til rommene mellom 
husene 

Ingen eller få publikums-
attraktive funksjoner. Lange 
”døde” fasader. 

En del publikumsattraktive 
funksjoner som vender seg til 
byrommene. 

Tett med innganger til høy-
attraktive publikums-
funksjoner. 

Areal for opphold i byrom Små arealer, lite egnet for 
lengre opphold. 

Brukbare oppholdsarealer, 
med plass for å sitte langs 
fasader og på mindre plass-
områder. 

Brede gangarealer og fortau, 
romslige oppholdsarealer. 

Biltrafikkbelastning Stor, med støy som overdøver 
normal samtale. 

Moderat, begrenset støy og 
eksos fra biltrafikk. 

Liten eller ingen. 

Opplevelseskvaliteter Lite trivelig miljø med flere 
negative enn positive 
miljøkvaliteter, til dels med 
dårlig vedlikehold. 

Normalt trivelig bymiljø, i hvert 
fall på vanlig dagtid. En del 
støy og støv, ikke spesielt 
gode lokalklimatiske forhold. 

Solrike, lune oppholds-
arealer. Lett å snakke 
sammen og høre naturlige 
lyder og musikk. Lite støv og 
eksos. Trygt. 

 

1. Levende by
Bymiljøfaktor Miljøkvalitetsnivå 
Forhold som bør vurderes Lavt Middels Høyt 

1. Levende by Lav bylivskvalitet Middels bylivskvalitet Høy bylivskvalitet 

Omfang og intensitet i bruk av 
byrom 

Få mennesker ferdes til fots 
eller oppholder seg i området, 
de aller fleste for å utføre 
nødvendige ærend. 

Ganske mange gående og 
med en del frivillige oppholds- 
aktiviteter i området. 

Mange mennesker går og 
oppholder seg lenge i om-
rådet. Høy andel frivillige 
aktiviteter. 

Bebyggelsens funksjoner og 
forhold til rommene mellom 
husene 

Ingen eller få publikums-
attraktive funksjoner. Lange 
”døde” fasader. 

En del publikumsattraktive 
funksjoner som vender seg til 
byrommene. 

Tett med innganger til høy-
attraktive publikums-
funksjoner. 

Areal for opphold i byrom Små arealer, lite egnet for 
lengre opphold. 

Brukbare oppholdsarealer, 
med plass for å sitte langs 
fasader og på mindre plass-
områder. 

Brede gangarealer og fortau, 
romslige oppholdsarealer. 

Biltrafikkbelastning Stor, med støy som overdøver 
normal samtale. 

Moderat, begrenset støy og 
eksos fra biltrafikk. 

Liten eller ingen. 

Opplevelseskvaliteter Lite trivelig miljø med flere 
negative enn positive 
miljøkvaliteter, til dels med 
dårlig vedlikehold. 

Normalt trivelig bymiljø, i hvert 
fall på vanlig dagtid. En del 
støy og støv, ikke spesielt 
gode lokalklimatiske forhold. 

Solrike, lune oppholds-
arealer. Lett å snakke 
sammen og høre naturlige 
lyder og musikk. Lite støv og 
eksos. Trygt. 

 

1. Levende by
Bymiljøfaktor Miljøkvalitetsnivå 
Forhold som bør vurderes Lavt Middels Høyt 

Altså: Ta bort mest mulig av biltrafikken! ”Separering!”

2. Lett å gå

Foto: Gustav Nielsen

Freiburg

2. Lett å gå
Bymiljøfaktor Miljøkvalitetsnivå 
Forhold som bør vurderes Lavt Middels Høyt 

2. Lett å gå Lav kvalitet for gående Middels kvalitet for gående Høy kvalitet for gående 

Strekninger Ingen gangvei (=tråkk), 
sammen med mye/hurtig 
biltrafikk, eller smale fortau. 
Ingen/dårlig veivisning. 

Brukbare gangveier med noe 
omvei og små hinder. Fortau 
langs gate med stor/middels 
biltrafikk inntil 50 km/t. Klar 
veivisning med husnummer. 

Direkte, attraktive gangveier 
i et oversiktlig, logisk og 
enkelt trafikksystem uten 
større hinder, ofte med 
tilrettelagte snarveier. 

Fri bredde på gangareal Smalere enn Oslos 
gatenormal. 

Normal standard i tråd med 
Oslos gatenormaler. dvs. 2 m 
(2,5 m ved langsgående 
gjerde etc mot kjørebanen). 

Stor bredde på gangareal. 
Brede fortau med buffersone 
(trær, gatemøbler etc.) mot 
biltrafikk. 

Kryssing av biltrafikk Tung og/eller hurtig biltrafikk 
med kryssing i plan. Bil-
prioriterte kryssløsninger som 
f.eks. tvungen trykknapp for 
fotgjengersignal, gjerder og 
sideforskyving av gangfelt. 
Mer enn 2-3 kjørefelt må 
krysses ad gangen.  
Lange omveier ved planskilt 
kryssing. 

Delvis kanalisering av 
fotgjengere ved kryssing i 
plan, bl.a. gjerde i evt. 
midtdeler. Trafikkøyer sikrer at 
kun 1-2 kjørefelt må krysses 
ad gangen.  
Enkel standard på under-
ganger under og broer over 
hovedveier. 

Logisk og rettlinjet gang-
mønster. Kjørefart inntil 50 
km/t. Fritt valg av kryssings-
sted ved moderat biltrafikk. 
Full fotgjengerprioritet med 
opphøyd gangfelt ved tyngre 
trafikk, uten å krysse mer 
enn to kjørefelt ad gangen. 
Terrengtilpassede planskilte 
kryssinger av hovedveier 
med åpne underganger eller 
vakre broer. 

Opplevelseskvaliteter for 
gående 

Trengsel og hinder i betydelig 
omfang og/eller triste og lite 
stimulerende omgivelser. Mye 
støv og støy fra biltrafikk. 

Standard gangarealer med 
brukbar fremkommelighet og 
moderat støv og støy fra 
biltrafikk. Bebyggelse, aktivi-
teter og beplantninger stimu-
lerer til gange. 

Brede og vakre gangarealer i 
stimulerende omgivelser 
med positive opplevelser 
underveis. Liten risiko/støy/ 
forurensing fra biltrafikk. 
Bilfritt for mange av 
gangturene.  

Altså: Minst mulig og langsom biltrafikk! ”Separering!”

3. Universell utforming

Foto: Gustav Nielsen

Freiburg

Strasbourg

3. Universell utforming
Bymiljøfaktor Miljøkvalitetsnivå 
Forhold som bør vurderes Lavt Middels Høyt 

3. Universell utforming Ikke tilgjengelig Delvis tilgjengelig Full tilgjengelighet for alle 

Fremkommelighet Mange hinder i form av kanter, 
trapper, vannrenner, grov 
brustein, hullete asfalt, løs 
grus mm. 

Senkede fortauskanter. Minst 
180 cm fri bredde på gang-
arealer. Stigningskravene bare 
delvis tilfredsstilt. 

Tilfredsstiller strenge krav til 
stigning, trinnfrihet og jevn-
het i belegg. Heis der 
ramper ikke kan innpasses.  

Orientering og informasjon Ingen spesiell oppmerking og 
veivisning for gående, 
rullestolsbrukere m.fl. 

 Lesbare gang- og trilleveier 
med ledelinjer og veivisning. 
Lettfattelig og tydelig 
audiovisuell informasjon, 
med personlig bistand i 
kompliserte knutepunkter 

Andre kvaliteter Løsskilt og tilfeldig parkering 
av sykler, biler etc på gang-
arealer. Få tiltak ved bygge- 
og gravearbeider. Lite 
tilfredsstillende luft- og 
lydmiljø. 

Bare delvis universell tilgjen-
gelighet noen steder, f.eks. 
holdeplass, enkelte trapper, 
etc. Brukbart luft- og lydmiljø. 

Full universell tilgjengelighet 
i hele det aktuelle området, 
også ved bygge- og 
gravearbeider. Ikke funk-
sjonshemmende luft- og 
lydmiljø. 

 

Altså: Minst mulig hinder pga. biltrafikk!

+ Tilgjengelig handikapp-parkering!
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4. God trafikksikkerhet

Foto: 
Gustav 
Nielsen

Houten

4. God trafikksikkerhet (1)
Bymiljøfaktor Miljøkvalitetsnivå 
Forhold som bør vurderes Lavt Middels Høyt 

4. God trafikksikkerhet Lavt trafikksikkerhetsnivå Middels trafikksikkerhetsnivå Høyt trafikksikkerhetsnivå 

Trafikkulykkes- og skaderisiko 
på bydelsnivå 

Som gj.snitt for Oslo i 2004 Som beste bydel i Oslo i 2004 Som beste bydel for hver 
trafikantgruppe i Oslo 2004 

Personskadeulykker pr år og 
10 000 innb.+arb.pl. 

13 
(Indre by 2004 = 12) 

8 5 

Personskadeulykker pr million 
kj.t.km 

0,33 
(Indre by 2004 = 0,54) 

0,13 0,08 

Trafikkmengde og  
-sammensetning 

Stor og meget blandet trafikk. Betydelig trafikk, men med 
stor grad av separering av 
myke trafikanter. 

Lite biltrafikk der det er 
mange myke trafikanter. 

Typiske løsninger for bygater Gate/vei med plankryssing, 
liten eller ingen fotgjenger-
sikring, ikke sykkelanlegg og 
fartsgrense 60 km/t eller mer. 
Buss/trikk med holdeplasser 
midt i gaten. Ikke optimal 
belysning. 

Velregulerte bygater eller veier 
med gangfelt, fartsgrense 30-
60 km/t. Fartsdempende tiltak 
men få tiltak for syklister. 
Standard holdeplassløsninger 
for buss/trikk ved kantstein. 
Standard belysning. 

Gågate, gatetun eller 30 km-
gate med liten biltrafikk. 
Planskilt kryssing av større 
vei/gate. Holdeplasser for 
buss og trikk har store bilfrie 
arealer. God belysning. 

Altså: Minst mulig og langsom biltrafikk! ”Separering!”

4. God trafikksikkerhet (2)
Bymiljøfaktor Miljøkvalitetsnivå 
Forhold som bør vurderes Lavt Middels Høyt 

y g y g

Parkeringsløsninger Tverr- og skråstilt parkering i 
gater med mye biltrafikk og 
andre trafikkslag. Uryddig 
trafikkmiljø. 

Standard parkering på bakke-
plan og langs fortau i gater 
med ordnede trafikkforhold og 
kjørefart 50 km/t eller mindre. 

Separat parkering med 
kjøreatkomst i liten konflikt 
med myke trafikanter.  

Drift og vedlikehold av veier 
og gater 

Omtrent på dagens nivå for 
skadeforebyggende vedlike-
holdsnivå i Oslo, eller 
dårligere. 

Noe økt innsats, spesielt for å 
forebygge ulykker om vinteren 
og i mørke. 

Høy prioritet til skadefore-
byggende vedlikehold, 
særlig for myke trafikanter 
og om vinteren. 

Opplevd trygghet for 
trafikkulykke 

Angst for trafikkulykke på-
virker folks valg av reisemåte. 
Mange lar være å sykle. Eldre 
og barn går og oppholder seg 
mindre ute i byen. 

Ganske mange trafikanter, 
særlig gående og syklende, er 
engstelige, men det betyr ikke 
så mye for valg av reisemåte. 

Få trafikanter er redde for å 
komme ut for en trafikk-
ulykke. 

4. God trafikksikkerhet Lavt trafikksikkerhetsnivå Middels trafikksikkerhetsnivå Høyt trafikksikkerhetsnivå 

Altså: Parkering borte fra atkomster og 
gang- og sykkeltraséer! + trygge miljøer for 
barn, gående og syklister! ”Separering!”

5. Lite vold og hærverk

Foto: 
Gustav 
Nielsen

Borgentreich

Bodø

Trond
heim

5. Lite vold og hærverk
Bymiljøfaktor Miljøkvalitetsnivå 
Forhold som bør vurderes Lavt Middels Høyt 

5. Lite vold og hærverk Liten trygghet Middels trygghet Høy grad av trygghet 

Risiko for å oppleve hærverk 
og bli utsatt for vold fra andre 
mennesker 

Vold og hærverk er et stort 
problem som krever betydelige 
kostnader til mottiltak. 

Risiko for vold og hærverk er 
som i en gjennomsnittlig, 
mellomstor norsk by. 

Vold og hærverk er et lite 
problem. Risikoen er ikke 
høyere i byen enn ellers i 
landet. 

Sosial kontroll og overvåkning Nokså folketomt, lett for 
lovbrytere å holde seg skjult. 
Behov for spesielle kontroll-
tiltak, med helkontinuerlig 
overvåkning og avstengning 
av offentlige områder/steder 
kveld og natt. 

Sosial kontroll suppleres med 
vektere og politi, som gir økt 
trygghet, særlig kveld og natt.  

Mange mennesker. Naturlig 
og spontan sosial kontroll er 
tilstrekkelig. 

Ansvar for ulike deler av 
området 

Uklare ansvarsforhold og liten 
forpliktelse. 

Vanlig bysituasjon. Sterk tilhørighet og tydelige 
ansvarsforhold. 

Opplevd trygghet for vold og 
hærverk 

Angst for vold og negativ 
opplevelse av det offentlige 
miljø får folk til å unngå å gå 
eller oppholde seg i de berørte 
områder, også på dagtid. 

De fleste føler seg trygge i 
byen, men en del tilpasser sin 
atferd, spesielt kveld og natt. 

Få, og bare de mest engste-
lige endrer sin reiseatferd og 
bruk av byen på grunn av 
frykt for vold og opplevelse 
av hærverk mm. 

 

Altså: Trafikksystem med sosial kontroll 
og høy vedlikeholdsstandard!

6. Ren luft

Foto: Gustav Nielsen, 
Rainer Stange,Oslo

Hameln

Foto: Gustav Nielsen
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6. Ren luft
Bymiljøfaktor Miljøkvalitetsnivå 
Forhold som bør vurderes Lavt Middels Høyt 

6. Ren luft Dårlig luftkvalitet Middels luftkvalitet God luftkvalitet (til å være i 
by) 

Konsentrasjon av forurensing i 
lufta, tallverdier se kap. 3.6. 

Minimumskravet er å 
tilfredsstille forurensnings-
forskiften. 

Nasjonale mål for luftkvalitet. Tilfredsstiller Folkehelse-
instituttet og SFTs 
luftkvalitetskriterier. 

Andel beboere som plages av 
luftforurensing 

Over 60 prosent. 20 – 60 prosent. Under 20 prosent. 

Luftutskifting, sirkulasjon Dårlig lokal utlufting pga. 
barrierer og trange gaterom. 
Lokalklima med hyppige 
inversjoner. 

Normal forekomst av 
inversjoner og utlufting. 

Meget god lokal utlufting. 

Eksempel på trafikk i bygate 
(ÅDT > 10.000-15.000 i en 
lukket bygate i Oslo gir stor 
sannsynlighet for overskridel-
ser av nasjonalt mål) 

> 8.000, alle hastigheter og ca 
10% tungtrafikk 

3000 – 8.000, hastighet 30 til 
60 km/t og ca 10 % 
tungtrafikk 

< 3000, hastighet 30 km/t 
og <5 % tungtrafikk 

 

Altså: Minst mulig, og langsom, biltrafikk; 
særlig der mange ferdes ute! ”Separering!”

7. Frihet fra støy

Foto: Gustav Nielsen

Freiburg

7. Frihet fra støy
Bymiljøfaktor Miljøkvalitetsnivå 
Forhold som bør vurderes Lavt Middels Høyt 

7. Frihet fra støy Dårlige støyforhold Brukbare støyforhold Gode støyforhold 

Støynivå, Lden ved fasader 70 dB eller over 56-69 dB 55 dB eller under 

Andel beboere som plages av 
veitrafikkstøy 

Over 60 prosent. 20 – 60 prosent. Under 20 prosent. 

Opplevelse av lydmiljøet i 
byens uterom. 

Støy gjør det tungt å føre 
samtaler og få naturlige lyder 
kan høres. 

Normalt støyende bymiljø. Lett å føre samtale, også 
barn - voksen, lytte til 
musikk og høre naturlige 
lyder. 

Eksempel på trafikk i bygate > 3.000, alle hastigheter og ca 
10% tungtrafikk 

1000 – 3 000 ÅDT, 30 til 60 
km/t og < 5 % tungtrafikk 

< 1000 ÅDT, 30 km/t og < 5 
% tungtrafikk  

 

Altså: Minst mulig og langsom biltrafikk! 
”Separering!”

Ta hensyn til kunnskapen om effekter av 
biltrafikkvolum på ulike miljøkvaliteter
Biltrafikk – den største miljøplagen i våre byer

8. Godt oppvekstmiljø

Foto: Gustav Nielsen

Houten
Freiburg

8. Godt oppvekstmiljø
Bymiljøfaktor Miljøkvalitetsnivå 
Forhold som bør vurderes Lavt Middels Høyt 

8. Godt oppvekstmiljø Dårlig oppvekstmiljø Brukbart oppvekstmiljø Godt oppvekstmiljø 

Lekemiljø Liten tilgang på lekearealer 
uten kryssing av tung eller 
hurtig biltrafikk. Boliger i gater 
med biltrafikk med større fart 
enn 3o km/t. 

Nærlekeplasser ved boligene, 
større lekeområder ved 
kryssing av biltrafikk. Boliger i 
gater med liten biltrafikk, 
gatetun, kjørefart opp til 30 
km/t. 

Både nærlekeplasser for de 
minste og større, stimuler-
ende lekeområder for de 
større barna uten kryssing 
av større biltrafikk. Store 
bilfrie områder. 

Skolevei Må krysse vei med mer enn 
8 000 ÅDT. 

Må krysse vei med 3-8000 
ÅDT, med særskilte sikrings-
tiltak for skolebarn i kryss. 
Sykling tillatt over 10/12 år. 

Ingen kryssing av vei med 
mer enn 3000 ÅDT. Sykling 
tillatt i småbarnskolen. 

Andre opplevelses- og 
kvalitetsfaktorer 

Blandet trafikk med mye 
biltrafikk, mange parkerte biler 
og få tiltak for barn og unge i 
trafikksystem og utemiljø. 
Utrygt utemiljø med dårlig 
sosial kontroll for barn og 
ungdom. 

Trafikksanerte områder med 
dempet trafikk, 30 km/t-soner 
og mange sikringstiltak. God 
sosial trygghet for barn og 
ungdom. 

Stimulerende og variert 
utemiljø. Separat, bilfritt 
veinett for gange og sykling. 
Trygt utemiljø med god 
sosial kontroll for barn og 
ungdom. 

 

Altså: Minst mulig og langsom biltrafikk! 
”Separering!”
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9. Sammenhengende nabolag

Foto: Gustav Nielsen,
Miljøbyen Gamle Oslo

Oslo

Fredrikstad

9. Sammenhengende nabolag

Bymiljøfaktor Miljøkvalitetsnivå 
Forhold som bør vurderes Lavt Middels Høyt 

9. Sammenhengende 
nabolag 

Dårlig Delvis oppdelt God sammenheng 

Barrierer mellom ulike 
områder i bydel 

Boligområder og nabolag deles 
opp av tung biltrafikk, infra-
struktur bebyggelse, lukkede 
arealer eller ”døde” fasader.  

Moderate barrierer og ikke 
tung biltrafikk på gater og 
veier i området. 

Små fysiske barrierer for 
kontaktmønsteret til fots. 
Liten biltrafikk i områdets 
gater og veier. 

Andel gående som må vente 
ved kryssing av biltrafikk 

> 75 %  25 – 75 %  < 25 % 

Løsninger for kryssing av 
biltrafikk 

Gjerder og omveier for 
gående. Standard signal-
regulering. 

Regulert til 1-2 steder pr 
kvartal. Fotgjengerprioriterte 
lyssignaler. 

Fritt valg av kryssingssted, 
med gangtrafikk på kryss og 
tvers av gate/vei. 

Kontaktmønster i området Barrierene er så sterke at de 
reduserer sosiale kontakter i 
området. 

Lokalt kontaktmønster som 
”gjennomsnittlig” for byen. 

Gode kontaktmuligheter og 
utemiljø som stimulerer 
sosiale kontakter i området. 

Eksempel biltrafikk i gate/vei 
gjennom nabolag 

ÅDT > 8 000 (12 000 i 
miljøgate) 

ÅDT 2 – 8 000 ÅDT < 2 000, fart < 30 km/t 

 

Altså: Små barrierer, med minst mulig og 
langsom biltrafikk! ”Separering!”

10. Rik vegetasjon

Foto: Rainer Stange

Foto: Gustav NielsenFreiburg

Oslo

10. Rik vegetasjon
Bymiljøfaktor Miljøkvalitetsnivå 
Forhold som bør vurderes Lavt Middels Høyt 

10. Rik vegetasjon Lav kvalitet Middels kvalitet Høy kvalitet 

Økologi Lite eller ikke noe grønt. Få 
plante- og dyrearter. Liten 
naturvariasjon. 

Punktvise innslag av grønt, 
som trær, busker, veikanter og 
spontan vegetasjon. Noen 
plante- og dyrearter. 

Sammenhengende grønn-
struktur langs vassdrag. 
Byskog. Mange plante- og 
dyrearter. 

Bylandskap Ingen eller liten og tilfeldig 
bruk av vegetasjon. 

En del mindre, men viktige 
landskapselementer som fritt-
stående trær, trerekker, 
hekker, grønne trafikkdelere, 
forhager etc. 

Parker, alléer, beplantede 
plasser. Rikt innslag av 
beplantninger i gater, på 
fasader mm. 

 

Altså: Minst mulig trafikkareal og forurensing fra 
biltrafikk! ”Separering!”

11. Vann

Foto: Rainer Stange

Foto: Gustav Nielsen

Freiburg

Arendal

Århus

StockholmDeauville

11. Vann
Bymiljøfaktor Miljøkvalitetsnivå 
Forhold som bør vurderes Lavt Middels Høyt 

11. Vann Lav kvalitet Middels kvalitet Høy kvalitet 

Økologi Alt vann i rør under bakken. Standard Osloløsning med små 
innslag av vann utover det 
som allerede er til stede ved 
sjøkant eller åpent vassdrag. 

Åpning av tidligere lukkede 
vassdrag, etablering av 
fordrøyningsanlegg for 
overflatevann, etc. 

Bylandskap Ingen eller liten og tilfeldig 
bruk av vann. 

Få, enkeltstående elementer 
med bruk av vann som 
opplevelseselement. 

Aktiv bruk av rennende 
vann, kanaler, fontener, 
bassenger mm. for å berike 
bymiljøet. 

 

Altså: Minst mulig trafikkareal og forurensing fra 
biltrafikk! ”Separering!”
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12. Godt lokalklima

Foto: 
Rainer
Stange

Drøbak

12. Godt lokalklima
Bymiljøfaktor Miljøkvalitetsnivå 
Forhold som bør vurderes Lavt Middels Høyt 

12. Godt lokalklima Lav kvalitet Middels kvalitet Høy kvalitet 

Sol og skygge Lite sol og mye skygge store 
deler av året. 

Normale solforhold i forhold til 
beliggenhet. 

Mye sol; skjerming mot hete 
hvis behov. 

Vind Mye vind pga bebyggelsens 
utforming, bl.a. virvler pga. 
høyhus. 

Noe vind. Lite vind, levegg og/eller 
beplantning ved behov. 

Opplevelseskvalitet Mindre attraktivt for lengre 
tids opphold i byrom. 

Normale forhold for opphold i 
byrom. 

Særlig attraktivt for lengre 
tids opphold i byrom. 

 

Altså: Attraktive steder med minst mulig 
miljøbelastning fra biltrafikk!

13. Sterk stedsidentitet

Foto: Gustav Nielsen

Oslo Lillehammer

Strasbourg

13. Sterk stedsidentitet

Bymiljøfaktor Miljøkvalitetsnivå 
Forhold som bør vurderes Lavt Middels Høyt 

13. Sterk stedsidentitet Ingen egenart Lett definerbart sted Sterk og tydelig identitet 

Bylandskap Utydelig sted uten særlige 
kjennetegn. 

Sted som mange i byen 
gjenkjenner pga beliggenhet, 
utsikt, natur, bygg etc. 

Markert beliggenhet, lett å 
finne og gjenkjenne, evt. 
også på lang avstand. 

Historisk egenart Ingen ivaretakelse Forbindes med historisk bygg, 
monument eller begivenhet av 
lokal/ regional status. 

Forbindes med historisk 
bygg, monument eller 
begivenhet av nasjonal/ 
internasjonal status. 

Annen kulturell identitet Ikke noe spesielt. Kan knyttes til velkjent 
kulturuttrykk, person etc. på 
lokalt/regionalt nivå. 

Er knyttet til velkjent 
kulturuttrykk, person etc. på 
nasjonalt/internasjonalt nivå. 

 

Altså: Steder med små og lokalt tilpassede trafikk-
anlegg, med minst mulig og langsom biltrafikk!

14. Rikt kulturmiljø

Foto: Gustav Nielsen

Oslo

RoskildeRoskilde
Moss
Lillehammer

14. Rikt kulturmiljø

Bymiljøfaktor Miljøkvalitetsnivå 
Forhold som bør vurderes Lavt Middels Høyt 

14. Rikt kulturmiljø Lav kvalitet Middels kvalitet Høy kvalitet 

Historisk kulturminneverdi Ingen spesiell Lokal/regional status som 
kulturminne eller bevarings-
verdig objekt. 

Nasjonal/internasjonal status 
som kulturminne. 

Bebyggelse Lavkvalitets bygg uten bevisst 
holdning til stedet 

Alminnelig god standard. Godt bevarte gamle og nye 
bygg i interessant samspill. 

Byrom Lite strukturert og uten 
historisk tilkntning, med 
tilfeldig funksjon, form og 
materialbruk. 

Bevisst, enkel virkemiddelbruk. Fremhever hierarkiet i gate-
strukturen og byrommenes 
form, med geometri, 
materialer og utstyr tilpasset 
historisk struktur. 

 

Altså: Kulturmiljøer med små og lokalt tilpassede 
trafikkanlegg, med minst mulig og langsom 
biltrafikk!
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15. Høy estetisk kvalitet

Foto: Gustav Nielsen

Nordhausen

15. Høy estetisk kvalitet

Bymiljøfaktor Miljøkvalitetsnivå 
Forhold som bør vurderes Lavt Middels Høyt 

15. Høy estetisk kvalitet Lav kvalitet Middels kvalitet Høy kvalitet 

Skala, proporsjoner Tilfeldig. Uten store ambisjoner. Bevisst utformet byrom. 

Formgivning Tilfeldig. Bevisst, enkel virkemiddelbruk. Høy designkvalitet for 
originalitet og opplevelse. 

Materialbruk Simple materialer, tilfeldig 
sammensatt. 

Alminnelig god standard. Bevisst bruk av høykvalitets 
materialer (granitt, tegl osv). 

Farger Tilfeldig og grått. Noe fargesetting. Bevisst fargesetting 

Utstyr og utsmykning Lite utover det nødvendige. Standard møblering. Høystandard møblering; 
med skulptur, fontene o.l. 

Variasjon og opplevelse Monotont. En del gode sanseinntrykk. Alle sansene stimuleres. 
 

Altså: Størst mulig prioritet til kvalitet i utearealer 
og byrom; dvs minst mulig ressursbehov i 
biltrafikksystemet!

16. Høy kvalitet i drift og vedlikehold?

Foto: Rainer StangeFoto: Gustav Nielsen

Oslo

Oslo, Trondheim

16. Høy kvalitet i drift og vedlikehold

Foto: Gustav NielsenFoto: Rainer StangeOslo Drøbak Stockholm

16. Høy kvalitet i drift og vedlikehold

Bymiljøfaktor Miljøkvalitetsnivå 
Forhold som bør vurderes Lavt Middels Høyt 

16. Høy kvalitet i drift og 
vedlikehold 

Lav kvalitet Middels kvalitet Høy kvalitet 

Renhold Sjelden renhold. Renhold 1-3 ganger pr måned. Ukentlig og daglig renhold 
etter behov; ”kjøpesenter-
standard.” 

Reparasjon Reparasjoner 1-2 ganger pr år 
eller sjeldnere. 

Reparasjoner flere ganger pr 
år. 

Løpende reparasjoner. 

 

Altså: Størst mulig prioritet til drift og vedlikehold 
av utearealer og byrom; dvs minst mulig 
ressursbehov i biltrafikksystemet!

17. Liten energibruk og små klimagassutslipp

Nettavisen
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17. Liten energibruk og små klimagass-utslipp

Bymiljøfaktor Miljøkvalitetsnivå 
Forhold som bør vurderes Lavt Middels Høyt 

17. Liten energibruk og 
små utslipp av 
klimagasser 

Ikke bærekraftig Delvis bærekraftig Bærekraftig 

Kjøretøykm basert på ikke 
fornybar energi; 2030 i 
forhold til 1990 
- Osloregionen i alt 
- Oslo indre by 

Økning 
Økning 

< 20 % reduksjon 
< 40 % reduksjon 

> 20 % reduksjon 
> 40 % reduksjon 

Eksempel på tiltak frem mot 
2025 - Osloregionen 

Oslopakke 3 Moderat veiprising, tilsvarende 
London og Stockholm 

Kraftig veiprising og opp-
gradering av kollektivtilbud. 

 

Altså: Minst mulig bilbruk, og bilkjøring 
med små utslipp av klimagasser!

Biltrafikksystem som best oppfyller miljøkrav?
Bymiljøfaktor 

1. Levende by 

2. Lett å gå 

3. Universell 
utforming 

4. God trafikk-
sikkerhet 

5. Lite vold og 
hærverk 

6. Ren luft 

7. Frihet fra støy 

8. Godt 
oppvekstmiljø 

9. Sammenhen-
gende nabolag 

10. Rik vegetasjon 

11. Vann 

12. Godt lokalklima 

13. Sterk steds-
identitet 

14. Rikt kulturmiljø 

15. Høy estetisk 
kvalitet 

16. Høy kvalitet i 
drift og vedlikehold 

17. Liten energi-
bruk og små utslipp 
av klimagasser 

Integrering Separering Redusert bilbruk Mindre bilareal

?

?

?

Ikke bærekraftig trafikk er normalløsningen i de 
fleste land i verden – arven fra USA

Konvensjonelle dimensjoneringskrav:
� Motorkjøretøyenes dimensjoner
� Sikker, rask og fri biltrafikkstrøm
� Økt trafikk krever flere og bedre veier
� Tilpasninger til andre hensyn – hvis de er viktige nok

Foto: Gustav Nielsen

Brisbane

Sydney

Modernisering av trafikkplanleggingen –
trinn 1

Moderne trafikkplanlegging
� Alle veibrukernes krav er viktige
� Trafikkdemping er nødvendig
� Tilgjengelighet for personer og gods, 

ikke kjøretøyer er det som teller
� Økt kapasitet gir mer trafikk

Lav kjørefart!
Kilde: Stedet og vegen

Integrere eller segregere?
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Integrer biltrafikken?

P

P P

PP

PPPP

P

P P

P P P

P

P
P

P

P

P PPPPP

Public transport
Pedestrian and cycle routes
Traffic noise protection

Integrert biltrafikk – byens hovedproblem!

Foto: Gustav Nielsen
Sydney

Cairns Singapore

Integrert eller segregert i sentrum?

Foto: Gustav Nielsen

Freiburg sentrum

Integrert eller segregert i strøksgater?

Foto: Gustav Nielsen

Oslo

Integrert eller segregert i knutepunkter?

Foto: Gustav Nielsen

Oslo Strasbourg

Modernisering av trafikkplanleggingen –
trinn 2
Bærekraftig og miljøvennlig by:
� Strenge miljøkrav skal tilfredsstilles, jfr. 17 kvalitetsfaktorer!
� Ny energiteknologi kan bare gjøre en del av jobben!
� Trafikksystemet og reisevanene må tilpasses dette!
� Bilreiser i by må erstattes av gsk-trafikk!
� Byfolks liv og næringsliv må tilpasses miljøkravene!
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Trafikksystemets utforming må gjenspeile 
dine mål om en bærekraftig og attraktiv 
by – ny reisemiddelfordelingen trengs

Foto: Miljøverndepartementet

Segreger biltrafikken!

P

P

PP

Public transport
Pedestrian and cycle routes
Traffic noise protection

Et trafikksystem som er laget for å støtte
opp under et bærekraftig byliv
Prioritet til miljøvennlige transportmidler  må være en 
premiss for trafikk- og byplanleggingen i storby…….

Strasbourg – før og etter nytt transportsystem

Et trafikksystem som er laget for å støtte
opp under et bærekraftig byliv
….. også i småbyene

Houten

Et bærekraftig boligområde

Vauban, Freiburg

Foto: Gustav Nielsen

Integrer gangtrafikk og kollektivtransport!

Foto: Gustav NielsenStrasbourg    Göttingen Bayreuth Lemgo
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Integrer sykkel og kollektiv transport!

Strasbourg 
Basel
[McClintock & 
Morris, 2003]

Integrer bilbruk og kollektivtransport!

Freiburg

Cambridge Foto: Gustav Nielsen

Modernisering av trafikkplanleggingen
Ny tid for en biltilpasset indre by?

Oslo

Modernisering av trafikkplanleggingen
Med 40 prosent mindre biltrafikk i rushtid?

Du får den trafikken du vil ha

Stockholm Congestion Charge Experiment

Cambridge 
City Centre
Access 
Control

Foto: Gustav 
Nielsen

Hovedveier for en bærekraftig by?

Foto: Rainer StangeFoto: Gustav Nielsen

Bygge ut – eller bygge ned?

ParisOslo
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Fremtidens bærekraftige byregion?
Newman & Kenworthy 1999:

Konklusjon:
For å få en attraktiv og bærekraftig by 
må du:
• Være klar og konsistent i dine målsettinger og 

definere klart hva du mener med høy miljøkvalitet.
• Utvikle en integrert pakke av tiltak som oppfyller 

de konkrete målene.
• Detaljert trafikkteknikk, veg- og trafikkplanlegging 

må gjenspeile dine mål og kriterier. 
• Dette vil kreve revisjon av mye av dagens praksis 

og regelverk i by- og trafikkplanleggingen.
• Gå fra ”bilveto” til ”miljøveto”



Bilaga 5 Rune Elvik

21.01.2008 © Transportøkonomisk institutt Side 1

Hvor gode kunnskaper har vi om 
virkninger av trafikkseparering og 
trafikkintegrering?
Seminar i Borlänge 25. og 26. september 2007

Rune Elvik, Transportøkonomisk institutt (re@toi.no)

21.01.2008 Side 2 © Transportøkonomisk institutt 

Et kritisk blikk på effektstudier

� Hva kjennetegner gode undersøkelser om virkninger av 
trafikksikkerhetstiltak?

� Hvor gode er undersøkelsene om virkninger av 
trafikkseparering og trafikkintegrering?

� Hva forteller undersøkelsene om virkninger på
trafikksikkerheten av trafikkseparering og 
trafikkintegrering?

21.01.2008 Side 3 © Transportøkonomisk institutt 

Gode effektstudier

� Kontrollerer for alle viktige kjente feilkilder som kan 
påvirke resultatene

� Før-og-etterundersøkelser er vanlige. De viktigste 
feilkilder i disse er:
� Regresjon mot gjennomsnittet
� Langsiktige trender i ulykkestall
� Lokale eksogene endringer i trafikkmengde
� Eventuell ulykkesmigrasjon

� Tverrsnittsundersøkelser (sammenlignende studier) 
forekommer også

� Disse har så mange feilkilder at det er umulig å ramse 
dem opp

21.01.2008 Side 4 © Transportøkonomisk institutt 

Relevante tiltak hentet fra 
Trafikksikkerhetshåndboken

� Trafikkseparering
� Gang- og sykkelveger og planskilte kryssingssteder
� Gågater
� Trafikksanering (kan betraktes både som separering og integrering)

� Trafikkintegrering
� Miljøgater
� Gatetun
� Fartsdempende tiltak i boligveger

21.01.2008 Side 5 © Transportøkonomisk institutt 

Gang- og sykkelveger og planskilte 
kryssingssteder

� 32 undersøkelser i alt
� 20 før-og-etterundersøkelser

� 3 har kontrollert for regresjonseffekt og langsiktige trender
� 14 har kontrollert for langsiktige trender (og delvis endringer i 

trafikkmengde)
� 3 er enkle før-og-etterundersøkelser

� 12 med-og-uten studier
� Alle er enkle og ingen benytter multivariate analyseteknikker

� Ingen studier har kontrollert for alle de feilkilder gode 
studier bør kontrollere for

21.01.2008 Side 6 © Transportøkonomisk institutt 

Beregnede virkninger av gang- og sykkelveger
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21.01.2008 Side 7 © Transportøkonomisk institutt 

Undersøkelser om gågater
� Kun 6 undersøkelser
� Disse er fra perioden 1971-1992
� Ingen har kontrollert for regresjonseffekt
� I gjennomsnitt 59 % ulykkesnedgang i gågatene
� I gjennomsnitt 3 % ulykkesøkning i omkringliggende 

gater
� Totalt 29 % ulykkesnedgang i gågater og 

omkringliggende gater sett under ett
� Oppdatering og oppgradering av kunnskapene er meget 

påkrevet

21.01.2008 Side 8 © Transportøkonomisk institutt 

Virkninger på ulykkene av trafikksanering etter metode brukt i 
undersøkelsene
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Sammenheng mellom prosent trafikknedgang i lokalgater og prosent 
ulykkesnedgang i de samme gatene
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Undersøkelser om trafikksanering

� Ingen undersøkelser har kontrollert for alle feilkilder de 
bør kontrollere for

� Det er en tendens til at dårlige undersøkelser finner 
større virkning av tiltaket enn gode undersøkelser

� Mønsteret i resultatene er delvis meningsløst; det er 
ingen klar sammenheng mellom endringer i 
trafikkmengde i lokalgater og endringer i ulykkestall

21.01.2008 Side 11 © Transportøkonomisk institutt 

Virkninger av miljøgater som funksjon av fartsendring
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Forventet sammenheng ifølge Potensmodellen

Faktisk sammenheng ifølge annengradspolynom

Gjennomsnittlig virkning (33% ulykkesnedgang; 16% fartsnedgang)

21.01.2008 Side 12 © Transportøkonomisk institutt 

Undersøkelser om miljøgater
� 13 undersøkelser er oppsummert

� 2 er regnet som gode (kontroll for regresjonseffekt og trender)
� 1 er regnet som middels god
� 10 kan betraktes som dårlige

� Det er en sammenheng mellom virkning på fart og 
virkning på ulykker

� Denne sammenhengen har visse unormale trekk og 
passer ikke godt til Potensmodellen

� I sum er virkningene likevel plausible:
� 16 % nedgang i fart forventes å gi 29 % ulykkesnedgang
� 5-10 % trafikknedgang forklarer resten av ulykkesnedgangen
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21.01.2008 Side 13 © Transportøkonomisk institutt 

Undersøkelser om gatetun

� Kun 4 undersøkelser er funnet
� I 3 av disse er gatetun anlagt i forbindelse med 

trafikksanering
� Ingen av undersøkelsene har kontrollert for de feilkilder 

de bør kontrollere for
� I gjennomsnitt går antall personskadeulykker ned 23 %
� Det er en tendens til at de dårligste undersøkelsene 

finner en større virkning

21.01.2008 Side 14 © Transportøkonomisk institutt 

Ulykkesnedgang knyttet til fartsdempende tiltak i boligveger
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21.01.2008 Side 15 © Transportøkonomisk institutt 

Fartsdempende tiltak i boligveger

� 10 undersøkelser er oppsummert
� Ingen av dem kontrollerer for de feilkilder det bør 

kontrolleres for
� I sum er likevel resultatene plausible: når man korrigerer 

for redusert trafikk, er nedgangen i antall ulykker svært 
nær det man kan vente ut fra Potensmodellen

� Ulykker i tilgrensende veger viser ingen tendens til å øke

21.01.2008 Side 16 © Transportøkonomisk institutt 

Avsluttende betraktninger
� Mye av forskningen om virkninger på ulykkene av tiltak 

som innebærer trafikkseparering eller trafikkintegrering 
har dårlig metodisk kvalitet

� Det har vist seg at dårlige undersøkelser tillegger 
tiltakene større virkninger enn gode undersøkelser

� Det finnes mange eldre undersøkelser og få, gode nye 
undersøkelser

� Enkelte funn er likevel plausible bedømt ut fra de 
endringer i risikofaktorer vi kan se som følge av tiltakene

� Både trafikkseparering og trafikkintegrering kan bedre 
trafikksikkerheten
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Trafikintegrering och trafikseparering 
relaterat till trafiksäkerhet och till trygghet

Framtidsdalen 2007

Christer Hydén

Institutionen för Teknik och samhälle

Lunds Tekniska Högskola

Christer.hyden@tft.lth.se

Två principer
(Nielsen 2007)

•Integrering

•Separering
“… there is a clear need for a combination 
of the principles of traffic integration and 

segregation”

Två nät
(Nielsen 2007)

•“Vägar”

•Stadsgator
plus

Bilfria zoner

Några funderingar ….
�Principerna och Nätet är inga absoluta och entydiga 
begrepp. 
�Varje gata har sin speciella sammansättning av 
trafikanter och verksamheter, mm
�Varierar dessutom utefter gatan � varje ”homogen 
del” av en gata har därför speciella krav
�Jag tänker alltså mycket i mikro- och mesotermer
�För mig finns ingen hierarki. En sådan har ju sin 
utgångspunkt i biltrafiken…..
�Det finns bara ”blandat” och ”icke-blandat” (exempel: 
gågata, stadsmotorväg, cykelväg [OBS! Inte gång- och 
cykelväg])

�”Blandat” innebär många blandningsgrader och 
blandningssätt, som bestäms av alla de olika kraven
�Kraven gäller säkerhet, trygghet, tillgänglighet, 
bekvämlighet, framkomlighet, attraktivitet, buller, 
avgaser, lastning/lossning, mm
�Alla krav gäller i princip jämlikt för alla trafikanter med 
alla de olika krav, värderingar och förutsättningar de har
�En lastbilsförare skall kunna ”sköta sitt” samtidigt som 
en äldre person med rollator skall kunna klara sina 
ärenden …..

� … Helt ok, men hur operationaliserar vi
denna jämlikhet? Kraven är så olika och de 
är en stor blandning av objektiva och 
subjektiva faktorer
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�Oavsett måste flera grundläggande krav vara
uppfyllda:
� Det måste finnas transport-, förflyttningsnät för alla

kategorier; gående, cyklister, kollektivresenärer, 
bilåkande

� Näten måste i varje del uppfylla grundläggande krav
på kontinuitet, enkelhet, och alla andra kvalitetskrav
i övrigt som nämnts ovan, inte minst attraktivitet

� Separata gång- och cykelvägnäten måste i 
allmänhet bli väsentligt attraktivare för att
ministandard skall uppnås. Det lönar sig mycket!!

� Samma när dessa nät “blandas” med biltrafik i 
gatumark

Effekten av förbättrade cykelförhållanden
Sammanfattning av samhällsekonomisk kalkyl – försiktig kalkyl

205:40Ökad cykling för 
cyklister, kr/ ny resa

300:12Minskade kostnader, 
kr/resa

19809:00Ökad bekvämlighet, 
kr/resa

260117 
öre/min

1,0Minskade fördröjningar, 
min/resa

12070 öre/min0,8Minskad restid, min/resa

Förändring av 
resuppoffring

Årlig 
nytta, 

tkr

Årlig 
kostn

ad, 
tkr

VärderingFöränd-
ring

Effekt, per år
Försiktig kalkyl

Sammanfattning av samhällsekonomisk kalkyl –
försiktig kalkyl (forts)

N= 2670K= 870SUMMA
150Drift och underhåll

72020 års 
livslängd

Investeringar
Kostnader

7045 öre/fkm4:00Externa effekter, kr/ 
minskad bilresa

00,8-1,8 
Mkr/olyc

ka

0Trafiksäkerhet kr/resa
902600 kr/år11:70Hälsa, kr/ ny cykelresa

1005:40Nya cyklister, kr/ ny resa

Indirekta effekter för 
samhället

� Jag skall redovisa en del samband och jag skall
formulera några hypoteser (som “skulle vara kul”
att få testa….)

�Problemet är att de flesta hypoteser bör testas i 
stor (full) skala för att vara riktigt intressanta
(Restider, spridningseffekter, riskkompensation, 
mm)

�Finns det någon kommun som ställer upp på att
vara försökskommun i STOR SKALA!?

� Utifrån trafikvolymer och sammansättning
och de olika kvalitetskraven - för alla
trafikantgrupper – bestäms utformningen för
varje homogen del av gatunätet enligt
följande:
I. Hastighetsnivån bestäms och nya

hastigheter genomföres
II. Befintliga ytor fördelas så “jämlikt” som

möjligt (så att alla trafikantgruppers krav
och intressen “i sina nät”) tillgodoses så
långt som möjligt)

III. Finjustering av systemet. 
Detaljutformningen av de olika delarna
optimeras utifrån den hastighetsnivå som
bestämts.

I. HASTIGHETEN
� Hastighetsnivån bestämmer i stora drag nivån på

de flesta kvaliteterna. 
� Exempel: Samband mellan hastighet och säkerhet:

”Nästan all variation i dödsrisken vid personskade-
olyckor mellan olika väg- och gatutyper och 
hastighetsgränser kan förklaras av endast två
faktorer: Om vägen är en motorväg eller ej och 
medelhastigheten”.
(Gunnar Carlsson 2002. Grundat på analys av ca 150 000 personskade-
olyckor och 6 000 dödade personer)
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� Som vanligt… , det handlar om den verkliga
hastighetsnivån, med liten spridning

� Idag talar vi exempelvis om en “30-gata”, som oftast
har en medelhastihget på 40 km/h med ganska stor
spridning

� En overklighet med verkliga hastigheter idag, men 
precis som annat --- en VISION

� Men, vi måste åtminstone börja gå åt rätt håll!?
� ”59 procent av bilisterna och 66 procent av 

motorcyklisterna körde över den högsta tillåtna 
hastigheten i somras enligt Vägverkets mätningar”. (SDS, 
13 sept 2007)

� Kanske är det bättre i tätort!?

±0

Undersökning av fordonshastigheter VV Konsult, 2005-03-22

- 5%

Undersökning av fordonshastigheter VV Konsult, 2005-03-22

� I min vision ingår följande hastighetsnivåer:  
60, 50, 40, 30, 15 (ny – ersätter gångfartsområde)

� För varje homogen del i näten bestäms en optimal 
hastighetsnivå utifrån kunskap om sambandet
mellan hastighet och olika kvaliteter

� En homogen del kan bestå av antingen en länk eller
en plats med likartat utseende och funktion

� Platserna definieras av att de har många aktiviteter
knutna dit och att de är betydelsefulla platser för
staden och viktiga passagepunkter för gående
och/eller cyklister

� För platser gäller hastigheten 15 eller (ibland) 30 
km/h, oavsett hastighet på intilliggande länkar

� Länkarna kan ha vilken gräns som helst
mellan 15 och 60 km/h

Medelhastighet: 16 km/h
70 % av bilförarna stannar/anpassar vid interaktion med fotgängare
60 % av fotgängarna stannar/anpassar vid interaktion med bilist

Lånat från presentation av Anna Palmblad, Tyréns, Malmö

Shared space: nästan 15 km/h-gatan? Ersätter gångfartsområde!?
Bör vara ”organiserad S.S.” (Återkommer till det)

•Vad är Shared Space? 

EU-projektets definition

Omgivningens och vägens uttryck berättar 
själv hur man ska bete sig

• Inga tekniska trafiklösningar

• Stärk rummets karaktär 

• Främja interaktion och socialt beteende

• Låt folk förhandla om rätten att köra först

• Behandla bilisterna med respekt så att 
man kan kräva respekt tillbaka

Lånat från presentation av Anna Palmblad, Tyréns, Malmö
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Inga tekniska trafiklösningar??
Behandla bilisterna med respekt??

Jo, men…..

Det senaste från BMW!
De har ändrat hastighetsbegränsaren:

Från 250 km/h
Till 305 km/h!!
Som ”kompensation” erbjuds förarna en endagskurs för 
att träna på att behärska bilen (färdighetskurser har 
aldrig producerat positiva säkerhetseffekter!)

Viktigt tillägg till 
trafiksäkerhetsdefinitionen

• Generellt: krockvåldet får aldrig bli så
stort att en olycka ger svåra eller 
dödliga skador

• I tätort: en olycka får aldrig ske på
grund av att trafiksystemet inte ger 
”tillräckliga förutsättningar” för ett 
godkänt samspel

Hastighet och effektiv kommunikation

”tillräckliga förutsättningar”?
� Hypotes 1: Möjligheten till en jämlik och effektiv 

kommunikation är grundförutsättningen för ett 
tillräckligt välfungerande samspel mellan framförallt en 
bilförare och en gående/cyklist. Detta förutsätter:
� att trafikanterna har minst 3 sekunder på sig att 

reagera
� att det då är högst 15-20 meter mellan trafikanterna

� Detta förutsätter ”tillräckligt låg” hastighet (<30 km/h)
� I detta ligger att det också ger båda parter en möjlighet 

att reagera på en ”misskommunikation” och hinna 
stoppa utan att det blir en påkörning

� Detta gäller alltså speciellt samspel mellan bilförare 
och (alla) oskyddade trafikanter. För barn, äldre och 
funktionshindrade är ovanstående minimikrav

Maximalt avstånd vid interaktion (3 sek tidsavstånd)
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Hastighet vs samspel (1)
� Över 30 km/h kan inte samspelet fungera tillräckligt bra
� Hastigheter på ca 15 km/h ger ett nästan lika bra samspel 

för cyklister (utan regler) som för gående (med regler) 
� Dessa låga hastigheter krävs för att skillnaden i 

rörelseenergi inte skall vara orimligt stor
� Frågan är dock om väjningsandelar på 80% är tillräckligt!
� Hypotes 2: Väjningsandelen måste komma betydligt 

närmare 100% för att säkerhetsvinsten skall bli ”tillräckligt 
stor”

Hastigheten spelar stor roll 
för samspelet

(Jonsson, Hydén 2005)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

<30 30-40 >40

Medelhastighet (km/h)

Bil-Gående

Bil-Cyklist

Spelar ingen roll om det är gupp e.l. som sänker hastigheten
Alla försöks- och kontrollplatserna under före- och efterstudierna.

1131 (78%)315 (22%)1543 (78%)439 (22%)E II

915 (73%)344 (27%)1851 (81%)395 (19%)E I

1090 (75%)365 (25%)1782 (82%)394 (18%)F
Kontrollplatser 

Stockholmsregio-
nen och Örebro

468 (29%)1158 (71%)920 (36%)1615 (64%)E II

459 (35%)870 (65%)1313 (47%)1509 (53%)E I

1519 (84%)285 (16%)2770 (79%)729 (21%)F
Försöksplatser

Stockholmsregio-
nen och Örebro

Ej stannarStannarEj stannarStannar

Cyklister
Antal interaktioner

(Procent)

Gående
Antal interaktioner

(Procent)

Bilisters väjningsbeteende

Studier

Towliat, Mohsen: Effects of safety measures for pedestrians and cyclists at crossing facilities on arterial roads. Doctoral
dissertation. LTH Bulletin 195, 2001 

Relativ rörelseenergi; bil mot fotgängare
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Hastighet vs samspel – Shared Space
� Shared space ger helt annat samspel! 
� Sämre enligt vår definition…
� Men är det verkligen det? Krävs fler studier
� Viktigt att se på olika gruppers förutsättningar och ”hur de 

klarar” Shared Space
� Och – generellt – behöver Shared Space ”placeras på

kartan”. Vilken roll? Var? Hur mycket, etc? Äldre, barn, 
funktionshindrade

� Hypotes 3: ”Organiserad Shared Space” som är så lite 
regelbaserat som möjligt är den optimala lösningen för alla 
Platser och också Länkar med stor gång- och cykeltrafik

� Möjligt problem: Vid riktigt låga hastigheter ”tar de 
oskyddade över”. Resultatet blir irritation och kaos

� Utvärdering av försöken i Uppsala är viktiga

Bilförares väjning mot gående
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Bilförares väjning mot gående
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Hastighet vs risk för olycka

� Potensmodellen ifrågasätts inte längre
� Gunnar Carlsson har visat att sambandet är 

minst lika starkt i tätort som på landsbygd
� Är sambandet kanske annorlunda för 

oskyddade trafikanter?
� Gäller den ända ner till 15km/h?

Hastighet vs konsekvenser av olyckor

� Risken för dödliga skador ökar dramatiskt vid 
kollisionshastigheter över 30km/h

� Risken för dödliga skador minskar dramatiskt under 30km/h

� Officiellt: Vid 30 km/h: risken = 10%, vid 50 km/h: risken = 
80%.

� Mitt tillägg: Vid 15 km/h: risken = 2%, dvs 5 gånger lägre än 
vid 30 km/h! 

� Hur mycket minskar risken för olyckor med svåra och 
lindriga personskador vid 15 km/h?

� Vad blir påkörningshastigheterna 
vid olika trafikhastigheter

Bil – cykelolyckor
Andel bilar som hinner börjar bromsa:
30-40 km/h: 35/44 = 80%
20-30 km/h: 30/45 = 67%   50-60 km/h:  100%
10-20 km/h: 52/80 = 65%   40-50 km/h: 22/23 = 96%

Fig 3. Dödssannolikheter för fotgängare

Kollisionshastighet. Km/tim

%
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Kunskapssammanställning – Dödsolyckor och Hastighet Gunnar Carlsson, NTFs kansli, Rev 2004-08-23.

Hastighet vs trygghet
Trygghet – subjektiv risk

Att känna sig säker och vara fri från rädsla, osäkerhet 
och obehagskänslor

�Individer har olika riskkänslighet och somliga är 
benägna att uppfatta risker som obehagliga medan 
andra tycker tvärtom. (Breck et al (2002) menar att vi i 
regel känner oss tryggare i situationer som vi känner 
till, har kontroll över, får en fördel av och vars  
konsekvenser är ringa)
�Hypotes 4: Lämpliga mötesavstånd och låga 
hastigheter leder till att oskyddade trafikanter känner 
sig trygga, medan längre ”mötesavstånd” och högre 
hastigheter leder till otrygghet. 
�Graden av otrygghet bestäms av hastigheten
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Minskning av hastigheten med 20 km/h ändrade 
människors upplevelse av situationen!

Under två försöksveckor i maj 2006 sänktes 
hastighetsgränsen från 50 till 30km/h på Amiralsgatan i 
Malmö. 85-percentilen sjönk från ca 56 till ca 37km/h, 
en minskning på nästan 20km/h. I gatuintervjuer
frågade Charlotte Wahl – vår doktorand - bl.a. följande:
Fråga 1: ”Som cyklist har jag lätt att komma fram på Amiralsgatan, 
det känns säkert och tryggt”
Fråga 2: ”Som fotgängare har jag inga problem att korsa 
Amiralsgatan, det känns säkert och tryggt”
Fråga 3: ”Bilarna håller för hög hastighet på Amiralsgatan”
Fråga 6: ”Det är för mycket trafik på Amiralsgatan”

Medelvärden av samtliga svar – Malmö Amiralsgatan

0,71-0,180,47-0,401,66
Δ (under-

före)

3,001,702,092,953,74Under

2,291,881,623,352,08Före

Index6 (belastning)3(hastighet)

2
(fotgäng

are)1 (cykel)Fråga

1 motsvarar låg tillfredsställelse och 5 motsvarar hög

Mer forskning i mer permanenta försök behövs!

Hastighetsdämpning före  passagepunkten och 
generellt

�Bilförare håller allt för hög hastighet ända till 
bara några meter före ett upphöjt övergångsställe
�Hypotes 5: Gåendes och cyklisters trygghet 
ökar om bilföraren tvingas sakta ner till ett 
minimum 5-10 meter före övergångsstället
�Hastighetsdämpande åtgärder måste ge ett 
entydigt budskap till bilförare, antingen är design-
hastigheten 15, 30, 40 eller (ev) 50 och 60 km/h 
�Idag är det inte så. Utformningen är 

inte entydig och inte optimerad!

Hastighet - Komfort
Idealutseendet jämfört med kort och långt gupp
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Typiskt exempel från Lund:
Samband mellan vertikalacceleration (”upplevt 
obehag”) och medelhastighet över farthinder

Platågupp 
�Tillgängligheten försämras inte för någon trafikantgrupp 
med lägre hastigheter
�För oskyddade kan tillgängligheten öka påtagligt
�För barn, äldre och funktionshindrade kan 
tillgängligheten öka mycket markant
�Tillgängligheten påverkas av accepterade tidsavstånd, 
känsla av trygghet (dvs kontroll mm)
�”Mötesavstånd på max 15-20 meter och max 30 km/h 
(och15) ger mycket bra förutsättningar för god och jämlikt 
fördelad tillgänglighet ”
�Ett problem kan bli att gående och cyklister ”tar över”
med dålig kommunikation och irritation som resultat
�Konflikter mellan gående och cyklister 

kan då bli ett problem

Hastighet vs tillgänglighet
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�När alla trafikanters tidsåtgång beräknas och 
jämförs, kan denna kunskap användas för att 
besluta i frågor om jämlikhet, fördelning av 
kapacitet etc.

�Olika trafikantgruppers tidsvärdering skall 
användas i analyserna

�Hypotes 6: Framkomligheten för biltrafiken i 
tätort kan ”tradas” mot framkomligheten för 
oskyddade trafikanter 

Hastighet vs framkomlighet � Hypotes 7: Tidsförlusten är relativt liten och
kompenseras av en “allmänt högre kvalitet” i 
resandet. Det vill säga: Bilförare är beredda
att betala detta pris

� Linköping: ”Med de relativt korta restider som 
konstaterats kan faktorer som bekvämlighet, vana, 
kostnad, tillgång till bil etc. vara av minst lika stor 
betydelse som restid”
(http://www.linkoping.se/Organisation/Namnd/TeknikSamhallsbygg/Samh
allsbyggnad/tos_ahoj/tos_ahoj_dold_tid.htm)

� En genomsnittlig bilresa i tätort är på ca 15 
minuter. Medelreshastigheten är ca 35 km/h:
� En sänkning med 5 km/h � +2,5 minuter
� En sänkning med 10 km/h � +5,0 minuter

�Hypotes 8: Boende kommer att uppleva 30-gator (ibland 
med 15 km/h på platser)  som attraktiva….. 
�Under vilka förutsättningar gäller hypotes 6?
�(Dock; …studier pekar på att personer som har stora eller 
högt trafikerade gator och trafikleder i närheten av sin 
bostad, upplever trafikrelaterad stress som mer besvärande 
och deprimerande än personer som lever i mindre 
belastade miljöer.” (Song, Gee et al. 2007))
Fråga 4 i tidigare enkäten från Malmö: ”Det är trevligt att 
promenera längs Amiralsgatan”
Jämförelse av medelvärden: Före2,51, Under3,61Sig.JA
Amiralsgatan upplevs som betydligt trevligare att 
promenera längs under försöksperioden. Skillnaden är 
signifikant på 95%-nivån.

Hastighet vs attraktivitet

Åter är det hastighetsnivån som (i stort) 
styr…

�”I stort sett är det hastighetsnivån som styr 
bullernivån och att trafiklugnande åtgärder inte 
har någon negativ effekt på bulleremissionen 
mätt i dB(A). (Hedström 1999)

�Engelska studier visar att en sänkning av 
hastigheten på en 50-gata – stressigt (=normalt) 
körsätt - till omkring 30 km/h – lugnt körsätt - kan 
ge upp til 9 dB(A) i sänkning – normalt 3-4 dB(A)

Hastighet vs buller
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Hastighet vs avgaser
Bränsleförbrukning vid olika antal stopp och olika hastighetsgräns.

(källa Vägverket) Teori och praktik inte alltid samma sak….

”Flertalet studier pekar relativt entydigt på att ett jämnt
körsätt ger minskade nivåer på avgasutsläpp och 
buller medan ett ryckigt körsätt får motsatt effekt. 

Studier där registrering av körförloppet genomförts 
direkt i försöksområdet pekar entydigt på minskade 
avgasutsläpp. Speciellt gäller detta i nätverk där både 

länkar och noder ingår, dvs. sammanhängande områden.”

Ur: Ragnar Hedström, VTI meddelande 869, 2004
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Det behövs mer och ny kunskap om sambandet 
mellan låga hastigheter, antal körfält, 

regleringsformer i korsningarna och kapacitet

Hastighet vs kapacitet Hastigheterna idag – konsekvensen av lägre hastigheter 
på systemet

� Hypotes 9: Biltrafiken har för hög prioritet i systemet. 
En konsekvens är att vi har ”orimliga 
hastighetsnivåer” i våra tätorter ur många 
trafikantgruppers synvinkel. (Ej bilförares) 

� Hypotes 10: Högre hastigheter än 20-30 km/h bygger 
på principen från 50-60-talet att trafikanten måste ta 
ansvar för sitt eget beteende. I detta fallet är 
konsekvensen att de högre hastigheterna ofta tvingar 
oskyddade trafikanter till en passiv roll och sker det en 
olycka så är det inte bilförarens fel, för han/hon har ju 
inte kört för fort…

� Hypotes 11: Lägre hastigheter (i tätort alltså) kommer i de 
flesta fall leda till en bättre optimering map olika 
trafikantgrupper och olika kvaliteter. (Praktiken har nog alltid
visat det, men bör ”bevisas”!?)

� Bieffekter av lägre hastigheter: 
o Bilåkande kommer att klaga initialt. Varigheten beror på

åtgärdernas relevans och beslutsfattarnas beslutsamhet..
o Gående och cyklister kommer att ”ta för sig” på ett 

påtagligt sätt, vilket inte underlättar förståelsen hos 
bilåkande och det förbättrar inte heller kommunikationen

II – “YTALLOKERING”
• Fördelning av befintliga ytor utifrån alla 

gruppers olika krav
• Kontinuitet, mm i de olika näten är en 

viktig variabel
• Aktiv medborgarmedverkan kan hjälpa 

men kräver mycket

EU-projektet ARTISTS

III – FINJUSTERING AV SYSTEMEN
�För att tillfredsställa kraven på minimum 

15-20 meters sikt måste oskyddade 
trafikanter göras synliga överallt, tex:
– genom att flytta cyklisters och gåendes 

passager i korsningar närmare korsningen
– cykelbox i signalkorsningarna  
– förgrönt för gående i korsningar
– Eliminera problemet med parkerade cyklar
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Osäkert!

Mindre synlighet…

Säkert!

Mer synlighet…

Kunskap om samband mellan 
hastighet och olika 

kvaliteter……
�Saknas i hög grad idag
�Någon borde börja samla in 
befintlig kunskap och skapa 
ny kunskap (=forskning)
�Med kontrollerade 
hastigheter (ISA?)
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1

Välkomna till föredrag om

SHARED SPACE
Samrum

Borlänge 070924

2

Två projekt:
• Shared Space i Sverige
• Utvärdering av Skvallertorget i Norrköping

(Tyréns i samarbete med Lunds Tekniska Högskola)

Dessa projekt är finansierade av
Sveriges kommuner och landsting
samt Skyltfonden

3

Agenda
• Begreppet
• En utblick utomlands – t ex Drachten
• Några exempel i Sverige
• Utvärdering av

Skvallertorget

4

Vad är SHARED SPACE?
EU-projektets definition:
Omgivningens och vägens uttryck 
berättar själv hur man ska bete sig.

• Inga tekniska trafiklösningar

• Stärk rummets karaktär 

• Främja interaktion och socialt beteende

• Låt folk förhandla om rätten att köra först

• Behandla bilisterna med respekt 
så att man kan kräva respekt tillbaka

5

• Låt invånarna delta i planeringsprocessen
• Välj material som passar till omgivningens karaktär
• Ta inte bort otrygghetskänslan i trafiken
• Gör alla trafikanter medvetna om vilken nytta den 

subjektiva otryggheten leder till
(Shared Space, 2005)

6

SHARED SPACE

Oorganiserad
• blandtrafiken är helt oreglerad
• alla trafikslag har samma

rättigheter och skyldigheter

Organiserad
• trafiken är blandad men reglering

finns, t ex gårdsgata
• styrning med t ex pollare, olika

beläggningar osv
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7

SHARED SPACE

Lysekil

Skvallertorget,
Norrköping

Oorganiserad Organiserad

8

Reglering
• Högerregeln, 30 km/h

• Gårdsgata

• Gångfartsområde

9

E9 Gångfartsområde (1.4.9)
Ny benämning och ändrad utformning av märket. Regleringen som är 
knuten till vägmärket kommer härvid att kunna användas i skiftande 
miljöer på ett mer naturligt sätt än vad som tidigare varit avsikten 
(gårdsgata). Tidigare har regleringen avsett bostadsområden, men 
regleringsformen bör med fördel även kunna nyttjas inom centrala 
stadsmiljöer. De centrala gångfartsområdena skiftar i karaktär och kräver 
därmed olika typer av utformning för anpassning av fordonstrafiken på de 
gåendes villkor och möjliggöra anpassning av den faktiska hastigheten till 
gångfart, vilket kan regleras i kompletterande föreskrifter. Den svaga 
gruppen av oskyddae trafikanter (synskadade och rörelsehindrade) är 
skärskilt utsatta på dessa områden och kräver särskild omsorg 
beträffande gatuutformningen.

Konsekvenser: Vägverket bedömer att nå högre trafiksäkerhet och högre 
grad av trivsel genom möjligheten att använda regleringsformen i en 
vidare utsträckning. Utbyte av befintliga vägmärken bedöms kunna göras 
under en lång övergångstid då risk för missförstånd inte föreligger.

10

separerat trafiksystem

integrerat trafiksystem

gågata

Var kan vi ha SHARED SPACE?

11

Var började det?

Siena, Italien

12

Ouderhaske 1985
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13 14

Drachten

15

Drachten
- Innan ombyggnaden

22 000 fordon/dag

16

17

Drachten i Holland
- Efter ombyggnaden 2000

• Köerna har minskat

• Trafiken flyter bättre

• Hastigheten är lägre

• Antalet olyckor har 
minskat

• Den sociala 
aktiviteten har ökat

18

• Hastigheten har sjunkit 
med 40 %

• Inga allvarliga olyckor 
sedan ombyggnaden

• Fler fotgängare och en 
ökad aktivitet i området

• 4000-6000 fordon/dygn

Oosterwolde
- Efter ombyggnaden 1998
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19 20

South Kensington, England

21

Lyngby, Danmark
22

Celle, Tyskland

23SHARED SPACE i Sverige
Kände ni till Shared Space metoden innan denna undersökning?
• Ja: 4 kommuner
• Nej: 55 kommuner 
• 52 av 59 kommuner kände till Skvallertorget i Norrköping

24

Har ni börjat eller planerar ni att börja använda Shared Spacemetoden
i någon grad i er kommuns stadsplanering? 

Ja: 37 kommuner
Nej: 22 kommuner
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25Fotgängarflöde
(maxtimme)

Fordonsflöde
(ÅDT)
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26

Studieplan i 
Borlänge 

27 28

29

Nya Boulevarden i Kristianstad
30

Medelhastighet: 21 – 24 km/h
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31 32

Centralplan i Värnamo
- innan ombyggnaden

33

Centralplan i Värnamo
- efter ombyggnaden

• Medelhastighet: 21 km/h
• 94 % av bilförarna lämnar företräde för fotgängarna
• 86 % av bilförarna lämnar företräde för cyklisterna

34

Fiskaretorget i Västervik
- innan ombyggnaden

35

Fiskaretorget i Västervik
- efter ombyggnaden

36

Fiskaretorget i Västervik
- efter ombyggnaden

• Medelhastighet: 16 km/h
• 70 % av bilförarna stannar/anpassar vid interaktion med fotgängare
• 60 % av fotgängarna stannar/anpassar vid interaktion med bilist
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FOTO YSTAD

Stortorget i Ystad
- efter ombyggnaden

• Medelhastighet: 14 km/h
• 60 % av bilförarna stannar/anpassar vid interaktion med fotgängare
• 60 % av fotgängarna stannar/anpassar vid interaktion med bilist

38

Studier på Skvallertorget

39 40

41

Innan ombyggnaden

Efter ombyggnaden

42

innan ombyggnadenefter ombyggnaden
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43

innan ombyggnadenefter ombyggnaden

44

11 200 f/d

14 000 f/d

2 800 f/d

45

Mitt på torget

Kungsgatan (norr)

Bergsbron (söder)

46

Totalt fotgängarflöde på Skvallertorget 
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Studier på Skvallertorget
• Interaktionsstudier (beteende)
• Räkna antalet fotgängare
• Hastighets- och flödesmätning
• Intervjuer med cyklister, gående, barn och äldre
• Telefonintervjuer med bilister
• Telefonintervjuer med människor som bor runt torget
• Intervjuer med synskadade och rullstolsburna
• Inventering av hinder för funktionshindrade (barriärer/ledstråk)
• Stadslivsanalys
• Bilisters fördröjning
• Videoinspelning

48

Interaktionstudier
•Räknade fotgängare och cyklister under 5 minuter innan varje 
observationstillfälle

•Vilken av trafikanterna som skulle ha varit först till 
kollisionspunkten om ingen anpassade sig (Cy/F – B eller båda)

•Trafikanternas ålder och kön (<20, 20-65, 65>, och M/K)
•Motorfordonets uppskattade hastighet
•Vilken av trafikanterna som anpassade hastighet eller riktning 
(Cy/F – B eller båda)

•Fritt fordon eller inte
•Om motorfordonet kom från huvudgatan eller en tvärgata
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2110Bilförare

108Cyklande

3852Gående

ManKvinna

31711-Bilförare

33102Cyklande

16174413Gående

>65 år45-65 år18-45 år<18 år

Intervjuer
•Intervjuer med 90 fotgängare och 18 cyklister
•Telefonintervjuer med 31 bilister (Noterade nummerskyltarna 
och genomförde telefonintervjuer)

•Intervjuer med funktionshindrade (3 synskadade och 1 
rullstolsburen)

•Telefonintervjuer med 10 personer som bor utmed torget

50

Stadslivsanalys
Folkliv
•Offentligt, halv privat, privat område
•Tak, väggar och golv
•Beteende
•Skyltar, information
•Möblering, plantering, ljus, vatten, konst
Liv
•Rörelser
•Sittplatser
•Restauranger

51

Resultat

Gåendes beteende

G stannar/anpassar

G fortsätter oförändrat

Motorfordonsförares beteende
mot gående

90%

MF stannar/anpassar

MF fortsätter oförändrat

30%

70%

10%

52

Resultat

Cyklandes beteende

65%
20%

15%

C stannar/anpassar

C fortsätter oförändrat

C stiger av cykeln

Motorfordonsförares beteende
mot cyklande

39%

61%

MF stannar/anpassar

MF fortsätter oförändrat

53

Resultat

Gåendes beteende uppdelat i 
ålderskategorier
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Andel motorfordonsförare som väjer 
beroende av hastigheten
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Motorfordonsförares beteende mot 
gående beroende på tidpunkt
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Resultat
56

Vmedel=16 km/h
V85-percentil=21 km/h

Vmedel=20 km/h
V85-percentil=27 km/h

Vmedel=16 km/h
V85-percentil=20 km/h Vmedel=16 km/h

V85-percentil=21 km/h

Hastighetsmätningar

57

Mitt på torget

Kungsgatan (norr)

Bergsbron (söder)

58

Före ombyggnaden:
20-21 000 fordon per dygn över Skvallertorgets norra ände
I genomsnitt 5-6 olyckor per år, varav ca en allvarlig

Efter ombyggnaden år 2000:
Mindre än en olycka per år. Sedan ombyggnaden 2000 har det inte 
rapporterats någon allvarlig olycka.

Enligt Strada (polisrapporterade olyckor från 1 jan 2003) har följande 
olyckor inträffat de senaste åren:
2006 fram till idag - en olycka (upphinnande)
2005 ingen olycka
2004 en olycka (upphinnande)
2003 ingen olycka

Olycksstatistik

59

Är orolig för att köra på
gående och cyklande

Inte alls Instämmer helt

� Gående � Cyklande   � Bilförare
I—I   95% konfidensintervall

Jag känner mig säker

Säkrare nu än innan ombyggnaden

Andra trafikanter väjer oftast för mig

Får ofta anpassa mig till 
andra bilförare

Lätt att orientera sig

Känns det tryggt och säkert?
60

Förstår man hur man ska bete sig?
Inte alls Instämmer helt

� Gående � Cyklande   � Bilförare
I—I   95% konfidensintervall

Lätt att förstå vilka 
trafikregler som gäller

De flesta följer trafikreglerna
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Inventering
av enkelt avhjälpta hinder för funktionshundrade personer på Skvallertorget

62

HIN – hinder i den befintliga miljön ska åtgärdas
• Trottoarkanter vid övergångsställen ska ha en avfasning (nollkant) med bredden 

90-100 cm, rampen ska inte vara brantare än 1:12, bredvid ska det finnas en del 
med kantsten (minst 4 cm), så att blinda kan ta ut riktningen

• Ojämna ytor ska jämnas, till exempel sättningar, ojämn gatsten etc.

• Strategiska punkter så som övergångsställe ska kontrastmarkeras

ALM – gäller vid ny- och ombyggnad 
• Ytor för gående ska vara jämn och halkfri. Lutningen ska vara max 1:50. 

• Öppna ytor så som torg ska ha ledstråk (naturligt i första hand, annars med taktila 
plattor)

Sveriges lag

63

• Lutningen är för brant

• En del ingångar har trappor 
(som inte är kontrastmarkerade 
på första och sista trappsteget)

• Sittplatser saknar armstöd

• Kontrasten på torget är inte 
tillfredställande

64

Ledstråk leder in i skyltar 
och uteserveringar

65

Ojämn yta

66

Synskadade
• Tycker torget är rörigt
• Går längs med fasaderna
• Allt är grått, önskar mer kontraster, trafikljus och övergångsställen
• Problem med cyklister
• Känner sig diskriminerade

Rullstolsburen
• Väljer att passera torget vid passagerna – plant underlag av betong 

och kortare avstånd
• Bilister stannar ofta
• Ledstråket och betongplattorna runt torget är blockerade av 

uteserveringar på vissa ställen

Intervjuer med funktionshindrade
(3 synskadade, i rullstolsburen)
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Stadslivsanalys
Rörelser – fotgängare/cyklister/bilister

68

Platser för uppehåll

69

Möbler – växter – belysning – vatten - konst

70

Tycker man om att vara vid torget?

Mer liv och rörelse nu än tidigare

Inte alls Instämmer helt

� Gående � Cyklande   � Bilförare
I—I   95% konfidensintervall

Skvallertorget är en vacker plats

Vackrare nu än innan

Uppehåller mig/kör mer på
torget nu än tidigare

Skvallertorget har liv och rörelse

Uppehåller mig gärna 
där/väljer att köra där

71

Boende runt torget
Telefonintervjuer med 10 personer
• De flesta av de tillfrågade tycker att 

ombyggnaden har förbättrat torget mycket
• Trafiken är lugnare och det är mer 

tillgängligt för gående. Platsen är trevligare 
och vackrare

• Majoriteten känner sig säkra när de 
passerar över torget och anser att 
bilisterna stannar. Några tycker cyklisterna 
är hänsynslösa. 

72

Boende runt torget
• Alla tyckte det var positivt med det ökade 

livet och rörelserna på torget
• De flesta ansåg att trafikbullret var 

detsamma nu som innan ombyggnaden
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-
• Svårt för synskadade att 

orientera sig
• Smågatsten – dålig 

beläggning för rörelsehindrade
• Sämre framkomlighet för 

busstrafik och övrig 
fordonstrafik

Bra och dåligt med
SHARED SPACE

+
• Låga hastigheter
• Färre allvarliga olyckor
• Ökar samspelet mellan 

trafikanterna
• Vackra, uppskattade och 

unika platser
• Mer liv och rörelse

74

Att tänka på vid planering med 
SHARED SPACE

• Tänk noga igenom vilka mål som man vill uppnå med ombyggnaden

• Samla in information om platsen - vilka problem vill man bygga bort?

• Samla kompetenser från olika förvaltningar i ett tidigt skede

• Ha nära samarbete med handikapporgansiationerna, arbeta med 
kontraster och gärna naturliga ledstråk

• Låt även näringsidkare få vara med i processen i ett tidigt skede

• Alliera er med lokalpressen

75

Anna Stjärnkvist
+46 40 698 17 17
+46 730 68 17 17 
anna.stjarnkvist@tyrens.se

Sari Wallberg
+46 40 698 17 19
+ 46 703 29 13 71
sari.wallberg@tyrens.se

76

Vad ska vi kalla det?

samverkansyta

mixgaturum

interaktionsyta

samarbetsyta

delad ytaintegrerad trafikyta

mixområde

lika villkorsamrum

DUT = delat utrymme i trafiken

delat ansvar

samspelsområde

blanda trafikanter

integrerade trafikrum

gaturumssamspel

trafikantdelade ytor

Stadsrum för alla

Integrerade stadsrum

Gata för alla
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M Almén, A Ståhl

Varningsytor och 
kontinuerliga ledstråk för 
personer som är blinda

Teknikdalen, BorlTeknikdalen, Borläänge 070925nge 070925

Presentation av
Emma JanssonEmma Jansson

Agneta StAgneta Stååhlhl
MaiMai AlmAlméénn

070925
M Almén, A Ståhl

Pågående forskning om
personer som är synskadade och deras 

möjligheter till orientering i 
trafikmiljön

Syfte
• Kunskapsutveckling avseende den byggda utemiljöns 

användbarhet och tillgänglighet för personer med 
synnedsättning

• Genom systematiska studier testa och utvärdera 
användbarheten i olika material och ytor för ledning 
och varning samt betydelsen av andra 
utformningsdetaljer (t ex kanter och andra naturliga 
ledytor) i den byggda utemiljön 

070925
M Almén, A Ståhl

Tidigare forskning Tidigare forskning –– Projekt 1Projekt 1
””Att orientera med hjAtt orientera med hjäälp av ledytorlp av ledytor””

FinansiFinansiäärr
VVäägverket; Publikation 2004:158gverket; Publikation 2004:158
http://http://publikationswebbutik.vv.sepublikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____686.aspx/shopping/ShowItem____686.aspx

ProjektorganisationProjektorganisation
Trafikplanering, LTH,Trafikplanering, LTH, Agneta StAgneta Stååhlhl
Mai AlmMai Alméén Hinderfri Design, n Hinderfri Design, Mai AlmMai Alméénn
MARWEM,MARWEM, Maria Maria WemmeWemme

SyfteSyfte
……att finna strukturer patt finna strukturer påå ledytor och ledytor och 
varningsytor som hjvarningsytor som hjäälper personer lper personer 
somsom äär blinda att orientera med r blinda att orientera med 
hjhjäälp av teknikklp av teknikkääpppp

070925
M Almén, A Ståhl

• Skillnad mellan ledyta och varningsyta är svår att identifiera
• Varningsytans utformning/struktur har stor betydelse för 

identifieringen av ”stråkets slut”
• Omgivande material till varnings- och ledyta har stor 

betydelse för detekteringen

• Hur åstadkoms kontinuitet i ett ledstråk?
• Fortsättning…

Doktorandprojekt; Synskadeproblematik i byggd miljö
Utvärderingsprojekt; taktilitet i ytor och kontinuerliga
ledstråk (blinda) - ljushetskontraster (personer med synrester)

””Att orientera med hjAtt orientera med hjäälp av ledytorlp av ledytor”” -- ResultatResultat

070925
M Almén, A Ståhl

DefinitionDefinition

Ett ledstråk definieras 
som en kontinuerlig 
följd av naturliga och 
konstgjorda ledytor, 
varningsytor och 
valytor mellan start-
och målpunkt endast 
avbrutet av cykel- och 
körbana

070925
M Almén, A Ståhl

FinansiFinansiäärr
MalmMalmöö kommunkommun

ProjektorganisationProjektorganisation
Trafikplanering, LTH,Trafikplanering, LTH, Agneta StAgneta Stååhlhl
MaiMai AlmAlméénn HinderfriHinderfri Design,Design, MaiMai AlmAlméénn
MARWEM,MARWEM, Maria Maria WemmeWemme

SyfteSyfte……
……att studera hur en cirkulationsplats i Malmatt studera hur en cirkulationsplats i Malmöö
((StadiongatanStadiongatan // LorensborgsgatanLorensborgsgatan) uppfattas av ) uppfattas av 
synskadade personer avseende orienterbarhet synskadade personer avseende orienterbarhet 

Tidigare forskning Tidigare forskning –– Projekt 2Projekt 2
Cirkulationsplatser i MalmCirkulationsplatser i Malmöö
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M Almén, A Ståhl

Cirkulationsplatser i MalmCirkulationsplatser i Malmöö -- ResultatResultat

Testpersonerna hade betydligt lTestpersonerna hade betydligt läättare att orientera ttare att orientera 
sigsig lläängs naturliga ledytor i cirkulationsplatsen ngs naturliga ledytor i cirkulationsplatsen ään ln läängs ngs 

artificiellaartificiella

Logiken och kontinuiteten Logiken och kontinuiteten äär viktigr viktig
Logiken fLogiken föörstrståås inte alltid om man inte sers inte alltid om man inte ser
logiken flogiken fåår inte brytasr inte brytas
inga stringa strääckor utan taktil ledning fckor utan taktil ledning fåår fr föörekommarekomma
naturliga ledytor fnaturliga ledytor fåår inte bara upphr inte bara upphööra utan skall fortsra utan skall fortsäätta i en tta i en 
artificiell ledytaartificiell ledyta

Artificiella ledytor mArtificiella ledytor mååste ge lika tydliga signaler som ste ge lika tydliga signaler som 
de naturliga ledytorna gde naturliga ledytorna göörr

070925
M Almén, A Ståhl

Presentation av tvPresentation av tvåå ppååggåående projektende projekt

””UtvUtväärdering av utformningsdetaljer frdering av utformningsdetaljer föörr
uppmuppmäärksamhet och varning i rksamhet och varning i 
trafikmiljtrafikmiljöön fn föör blinda personerr blinda personer””
Emma Jansson et alEmma Jansson et al
FinansiFinansiäärerrer: V: Väägverket, gverket, BanverketBanverket

””Hur orienterar personer som Hur orienterar personer som äär blindar blinda
lläängs ett kontinuerligt ledstrngs ett kontinuerligt ledstrååk?k?””
A StA Stååhl & M Almhl & M Alméénn
FinansiFinansiäär: Vr: Väägverket Region Skgverket Region Skåånene

070925
M Almén, A Ståhl

Projekt 3Projekt 3
Varningsstudie, BorlVarningsstudie, Borläängenge

Doktorand
Emma Jansson

Finansiärer
Vägverket
Banverket

Lunds Universitet

Handledare
Agneta Ståhl, Professor, LTH

Susanne Iwarsson, Professor, LU
Synneve Dahlin Ivanoff, Docent, GU

Expert
Mai Almén, Arkitekt, Hinderfri design AB

070925
M Almén, A Ståhl

Tre olika parametrar som utvärderats; 
� Kantsten JA/Nej 
� Djup 1000mm och 1500mm, 
� Fyra olika strukturer 

Exempel från Danmark, Japan, Sverige och England

• Fjorton olika kombinationer av utformningar utvärderades

• Blinda personer utan ljusperception – identifiering med vit käpp

Syfte

Djup

070925
M Almén, A Ståhl

Varningsyta med Varningsyta med kantstenkantsten
Studieområde

070925
M Almén, A Ståhl

Observation

� Identifiering av varningsytan avseende strukturen

Exempel från:

Sverige - 100%

Japan - 88% 

England  - 84% 

Danmark - 72%

- Det finns signifikanta skillnader i detekteringen mellan de olika 
strukturerna

- De två strukturer som detekteras oftast har skurna kupoler

Resultat
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070925
M Almén, A Ståhl

� Två av de testade strukturerna 
var lättare att detektera – båda var 
plattor med skurna kupoler

� Ingen signifikant skillnad avseende detektering
beroende på de två djupen 1000mm resp 1500mm

� Möjligheten att upptäcka plattan ökade inte i 
utformningar med kantsten

� Enligt intervjuerna; 
- Varningsytan detekterades främst med den vita 

käppen.
- Strukturen hade betydelse även då det fanns kant.

Slutsatser

070925
M Almén, A Ståhl

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Studie inom ramen för
”Kom så går vi” projektet

Teknikdalen, Borlänge 070925

Mai Almén
Agneta Ståhl

•• Publikation 2007:112 VPublikation 2007:112 Väägverketgverket
• http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/itemlist____217.aspx

Hur orienterar personer som är blinda 
längs ett kontinuerligt ledstråk?

070925
M Almén, A Ståhl

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

� Övergripande syfte; Upplever blinda personer 
glapp i ledningen vid orientering på Söder?

� Studera tre sammanhängande ledstråk utifrån 
användbarhet och trygghet för blinda personer

� Studera vilka detaljer i miljön som underlättar 
respektive hindrar blinda personer i orienteringen 
efter ledstråket

� Studien utfördes under oktober – november 2006

� Rapport: maj 2007

Projektets syfte, ansats och tidplan

070925
M Almén, A Ståhl

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Metod
� Ockulärbesiktning

� Deltagande observation; strukturerat formulär

� Think aloud; muntligt

� Intervju; 5 och 10 gradiga skalor

� Kort intervju avseende persondata

� Foto- och videodokumentation

070925
M Almén, A Ståhl

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitetUrval och Data 
Urval; 7 personer

Antal stråk; 3, sammanlagd längd ca 1 km
- Stråk 1; Östra Boulevarden (Kvarngatan – Södra Boulevarden) Västra gångbanan
- Stråk 2; Östra Boulevarden (Södra Boulevarden – Kvarngatan) Östra gångbanan
- Stråk 3; Sjöcronas gata (Hantverkargatan – Karlavägen) Västra gångbanan

Antal bedömningspunkter; 76, 98, 65

Antal bedömningspunkter per person; 239

Antal observationer per stråk; 1064, 1372, 910

Antal intervjuer; 3 st per person, 7 st per stråk

Foto- och videodokumentation; 412 bilder

070925
M Almén, A Ståhl

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet
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070925
M Almén, A Ståhl

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitetAnalys
Övergripande frågeställning
Hur klarar en blind person av att orientera utan att uppleva 

glapp i ledningen längs de tre stråken?
Viktiga funktioner; Ledning, Varning, Val

Kvalitativ ansats; Fokus på Användbarhet, Säkerhet

Analysen; en triangulering. Utgår från
• Deltagande observation kompletterad med kommentarer (Think aloud)

Stöds av resultat från
• Intervju
• Videofilm och Foto

070925
M Almén, A Ståhl

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Bedömningspunkterna indelades i 13 grupper 

Analys av hur testpersonen kan identifiera resp följa
• kupolplattor längs trottoarkant
• kant för att korsa gata
• upphöjd gångpassage/kant till parkeringsyta
• knatterbox vid ljusreglerat övergångsställe
• tvärgående sinusplattor
• längsgående sinusplattor
• ”diagonal sinusyta”
• längsgående kant/trottoarkant 
• längsgående plantering/gräsyta/häck
• husvägg/mur/räcke
• riktmärken och hinder
• öppna ytor och entréer
• busshållplatser

070925
M Almén, A Ståhl

070925
M Almén, A Ståhl

070925
M Almén, A Ståhl

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitetSlutsatser 
• naturliga ledytor är överlägsna konstgjorda vad gäller möjligheten 

för personer som är blinda att orientera i en fysisk miljö
• naturliga ledytor måste utformas/konstrueras/underhållas så att den 

vita käppen inte fastnar  
• kantstöd medför lättare orientering längs naturliga ledytor som t ex 

plantering
• konstgjorda ledytor måste ses i förhållande till omgivande 

strukturer/ytor
• kupolplatta som komplement till kant vid korsande av gata vid 

övergångsställe och gångpassage underlättar identifieringen 
• glapp i ledningen måste undvikas även om de är korta; viktigt för 

tryggheten
• upphöjda gångpassager måste kunna identifieras tydligt och ha en 

tydlig markering att följa för att personer som är blinda ska kunna 
korsa på ett tryggt sätt
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Utformning av 
högmotoriserade
gator

Anders Hagson
Tema Stad & Trafik
Arkitektur
Chalmers tekniska högskola

Transport i by
Oslo
20 september 2005

Högtrafikerade gator - HTG

Som en del av etatsprosjektet Transport i By har

Asplan VIAK,
Chalmers tekniska högskola, Stad & Trafik
Dag Tvilde arkitekter

genomfört projektet Högtrafikerade gator – HTG.

Problem

Det finns gator i större städer som är viktiga
huvudgator med tre funktioner:

• Genomfartsgator med mer än  8-10 000 ÅDT
• Handels- och verksamhetsgator med stor måltrafik
• Offentliga och sociala rum i staden

Sådana huvudgator benämns HTG

Problem och syfte

Håndbok 017 behandlar inte de multifunktionella krav
som ställs vid utformning och förändring av HTG

Projektet skall ge metodiskt inspel till arbetet med att
förnya Håndbok 017

Huvudprincip i Håndbok 017: 
Modernismens sätt att se på

differentiering

Anders Hagson
Stad & Trafik

100% 0%

0% 100%

Lokalgata

Ingen 
genomfartstrafik

Uppsamlingsgata

Viss
genomfartstrafik

Huvudgata

Ingen
lokal trafik

Till
gäng
lighet
till
fastig
het

Fram
kom
lighet
för 
biltra
fik

Anders Hagson
Stad & Trafik
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Resultat: Avsaknad av traditionella stadsrum
- gator, torg, platser, parker

Anders Hagson, Arkitektur, Stad & Trafik

Trivsamt? Attraktivt?

Hög 
trafiksäkerhet?

Anders Hagson, Arkitektur, Stad & Trafik

Gent?
Anders Hagson, Arkitektur, Stad & Trafik Anders Hagson, Arkitektur, Stad & Trafik

Tryggt?

Anders Hagson, Arkitektur, Stad & Trafik

Socialt kontrollerat?

Huvudgator har olika karaktär och 
funktion under sina förlopp

1. Differentierad infart
– Sträckor utan krav på

tillgänglighet
2. Reglerad huvudgata

– Sträckor med 
målpunkter som 
attraherar gående, 
cyklister, bilister och 
varutransporter

3. ”Lokalgata”
– Blandtrafik
– Miljö som attraherar 

användning av gatan 
som stadens 
vardagsrum
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HTG är inte differentierad in-/utfart

Anders Hagson
Stad & Trafik

HTG är inte huvudgata genom rena 
bostadsområden

HTG är huvudgata med målpunkter HTG är ”lokalgata” med
- komplext och sammansatt bruk av gaturummet
- många funktioner längs gatan

I en HTG konkurrerar många brukare 
om utrymmet

•Barn – vill leka
•Äldre – vill sitta ned och vila
•Bilpendlare – vill passera snabbt
•Chaufför – vill kunna lossa gods
•Kollektivtrafikresenär – vill känna 
säkerhet runt busshållplatser
•Boende – vill leva utan buller och 
avgaser
•Arbetande – vill kunna parkera 
bilen nära jobbet
•Affärsinnehavare – vill exponera 
varor på trottoaren och att kunder 
skall kunna korttidsparkera
•Caféägare – vill ha plats för 
uteservering

HTG präglas av konflikter mellan 
brukargrupper och mellan mål
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HTG präglas av konflikter mellan 
brukargrupper och mellan mål

HTG präglas av konflikter mellan 
brukargrupper och mellan mål

HTG präglas av konflikter mellan 
brukargrupper och mellan mål

HTG präglas av konflikter mellan 
brukargrupper och mellan mål

HTG präglas av konflikter mellan 
brukargrupper och mellan mål

HTG präglas av konflikter mellan 
brukargrupper och mellan mål
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Slutsats 1
Varierande brukarkonflikter och varierande 

målkonflikter + varierande tvärsnitt omöjliggör 
standardiserade lösningar

Slutsats 2

Det finns tillräcklig kunskap om utformning –
effekter:

• Traffic Calming, MPG, Woonerf etc – säkerhet, 
miljö, hälsa m m

• Kvaliteter i offentliga rum – människors användning 
av gator och platser

• Tvärprofil, trafiktekniska element, material –
gaturummets estetiska kvaliteter 

Slutsats 3

Dagens situation i HTG är ett resultat av prioritering

Nya krav på transportsystemets utformning -
tillgänglighet, upplevelse och bärkraftig utveckling –
kräver ny prioritering av 
• ”Framkomlighet” – att komma förbi
• ”Tillgänglighet” – att komma till
• ”Opphold” – att vara på

Varje snitt i HTG rymmer möjligheter för många olika 
lösningar, avhängigt prioritering

Case: Bygdøy allé

Bygdøy allé rymmer många brukargrupper och
representerar både uppfyllda och latenta behov

Liksom i många HTG finns historiska bindningar 
- kastanjeallèn har gjort Bygdøy allé känd

Dagens situation: Prioritering av 
framkomlighet (”att komma förbi”)

•Busskörfält i riktning ut ur staden
•Bilkörfält extra brett i riktning in 
mot staden
•Stopp och parkering förbjudet i 
rusningstrafik
•Ljusreglerade övergångsställen för 
gående i fasta omlopp

Prioriteringen gjord då Bygdøy allé
var den enda bussgatan väster ut från 
centrum, med stort inslag regionala 
bussar

Gatan ingår i huvudcykelvägnätet
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Diagnosverktyg

• Observation i fält av brukargrupper, deras behov och 
deras behovstäckning i gatusnitt

• Observationerna registreras i två scheman kallade 
– ”brukerprofil” och
– ”konfliktmatrise”

• De två schemana visar ett unikt ”fingeravtryck” av 
det gatusnitt det representerar

• Metoden är testad i 10 snitt i Oslo

Brukarbehov - Bygdøy allé Konfliktmatris - Bygdøy allé

Prioritering och utformning

Val av prioritet 
• ”framkommelighet, ”tilgjengelighet” eller ”opphold”
• vilka brukarkrav som skall tillgodoses
är primärt en politisk fråga

Utformning av en given prioritering är primärt en
professionell uppgift
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Prioritet tillgänglighet (”att komma till”)

Platser för besöksparkering/varuleverans

I korsningar utvidgas trottoarerna (fortau) med ”bulker”, så
att gatubredden reduceras

Busshållplats: väntareal på trottoar utvidgad till ytterkant 
parkeringsruta (påstigning kan underlättas genom hög 
kantsten mot körbanan - jmf Sporveiens mal for høystandard
holdeplass)

I kvarter utan hållplatsbehov kan en motsvarande 
trottoarutvidgning användas för uteservering och vistelse 
(opphold)

Fartgränsen sätts ned till 30-40 km/t

Konsekvenser:
Gatan nedgraderas från transportkorridor till ”strøksgate”
Låg fart gör att cyklisterna kan cykla i körbanan

Prioritet socialt rum (”att vare på”)

Trottoar (fortau) på ”solsiden” utvidgas och möblering eller 
plantering avgränsar rum ”att vare på”, ”att gå förbi”, osv.

På motsatt sida av gatan visas besöksparkering/varuleverans 
som i alt 1.

Fartgränsen sätts ned till 30-40 km/t, gärna med upphöjda 
gångfält i korsningarna.

Konsekvenser:
Tillgängligheten för bilbesök/varuleverans bättre än i dag
Avvecklingen av bilar och bussar nedprioriterad.
Låg fart gör att cyklisterna kan cykla i körbanan.
Miljö, säkerheten och trivsel förbättras och gatan 
omvandlas från transportkorridor till offentligt rum.

Prioritet cykeltrafik (”att komma förbi”)

Etter gällande riktlinjer är cykelfält anlagt på bägge sidor av
körbanan

Konsekvenser:
Gatas roll som ”transportkorridor” upprätthålls, men med 
mindre vikt på motoriserade transporter

Bussar (och taxi) får sämre framkomlighet

Butiker/verksamheter blir mindre tillgängliga p g a att dagens 
(tidsbegränsade) stoppmölighet längs den ena kanten tas bort

Högre trafiksäkerheten genom att busskörfält ökar risken i 
korsningar (reducerad översikt - speciellt i kösituation).

FUD-behov

• Manual
• Test 
• Sammanställning av goda exempel på väl fungerande 

HTG

Procentuell befolkningsökning i stadskärnorna
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Hög efterfrågan på stad 

Anders Hagson, Arkitektur, Stad & Trafik Anders Hagson, Arkitektur, Stad & Trafik
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Anders Hagson, Arkitektur, Stad & Trafik
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Råbyleden blir stadsgata!
Uppsala kommun

STADSLÄKNING KRING TRAFIKLEDER

Ett delprojekt inom 

Den Goda Staden

Det ser ut såhär

� Väg i stad
� 50 km/h
� 8-10 000 ÅDT
� Bussfickor

� GC 
� separat utmed sträckan
� i plan i korsningar
� planskilt på sträcka

Kan det bli såhär?

Nuvarande markanvändning Ny markanvändning
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Förslag Förslag

Förslag

Exempel Hammarby Sjöstad Trafikplan - anger Råbygatan som 
huvudgata och infart till centrum
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Beräknad biltrafik år 2020

30-områden 2020 Övergripande cykelnät 2020

Framtida Bussnät 2020 Gator aktuella för kollektivtrafikprioritering 2020
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Råbygatan

En del av Uppsalas balanserade 
trafiksystem

Ett balanserat trafiksystem

Utformat så att människors val av färdväg, färdsätt för 
resor och transporter sker så att det stödjer stadens 
utveckling.

�Stärka G, C & koll

�Balansera biltrafiksystemet med hjälp av hastigheter 
och kapacitet

Utformning som prioriterar
buss, välj mellan alt 1 & 3

Sektion1+1 kf

1 med buss vid kantsten

(2 med buss i ficka)

Sektion 2+2 kf

3 med buss i eget körfält

(4 med buss i  körfält)

Utformning som balanserar
, bygg ut stegvis mot kapacitetsbehov

Sektion1+1 kf

1 med buss vid kantsten

2 med buss i ficka

Sektion 2+2 kf

3 med buss i eget körfält

4 med buss i  körfält

Normal trafiksituation Exceptionell trafiksituation
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Exempel - Norrköping Exempel - Stockholm

Exempel – Hennef, söder om Köln 1 + 1 kf

2 + 2 kf
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Visst kan det bli såhär!
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Den Goda Staden 
Råbyleden kan bli gata.

Roger Johansson, SWECO
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Mindre text till exempel tabell förklaring eller dylikt
Skrivs i 18 pt. kursiv Arial

Ämne skrivs i 18pt. fet Arial 

Rubrik 32 pt. fet Arial

Tabellrubrik 18 pt. fet Arial.
Tabelltext skrivs i 18 pt. Arial

Borlänge Energi 200x-yy-zz

Slutredovisning och 
sammanfattning av projekt 
FRAMTIDSDALEN

Borlänge Energi 2007-09-24

0 100 200 m

BAKGRUND

Borlänge Energi 2007-09-24

Kupolen

Fröbergs 
Bygg

Lusbäcken

Borlänge 
Energi

Teknikdalen

LD
Hjälpmedel

AMU-center

Vägverket Högskolan

Innan FRAMTIDSDALEN Vinnande förslag

År 1999 utsågs det vinnande förslaget från Arken arkitekter. Förslaget hette 
Korspunkten och hade flera starka koncept:

� Vatten används som ett starkt sammanhållande 
element i området

· Den gamla rutnätsstaden återuppstår men med hög 
trafiksäkerhet. Bilar, fotgängare, cyklister och kollektiv-
trafik möts och samspelar på samma ytor i låg hastighet.

· Fotgängare, cyklister, funktionshindrade och 
kollektivtrafik prioriteras.

· De gröna inslagen i form av parker, träd och häckar 
används som en gemensam ram för att hålla samman den 
nya bebyggelsen med den befintliga.

· Parkerna i området har olika grad av förfining och 
karaktären känns igen på vattnet, växtvalet och 
materialvalet.

· Centrala gator och parker anläggs först och fungerar 
som stomme för ny bebyggelse.

0 100 200 m

FRAMTIDSDALEN utbyggd

Kupolen

Vägverket

Högskolan

Rusta, Willys

LIDL

Teknikdalen

LD
Hjälpmedel

Borlänge 
Energi

Posten

Kårhuset

JULA
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ARKENS 26 punkters åtgärdslista

•1 Gatusektioner

•2 Fördelning på flera stråk, gatunät

•3 Krökta gaturum

•4 Förskjutningar medelst trevägskors

•5 Trädgrupperingar s k muffar

•6 Skyltning mot tung genomfartstrafik

•7 Rondeller

•8 Avsmalning vid övergångsställen

•9 Avsmalningar av körytans del i gaturummet

•10 Avsmalning av köryta med refug

•11 Uppdelning av köryta med längsgående mittsträng

•12 Byte av ytmaterial vid torg och primära gångpassager

•13 - 25 Sidoförskjutningar, förhöjningar,förträngningar, gupp etc.

•26 Avstängning 0 100 200 m

FRAMTIDSDALENS gång- och
cykelvägar

Gc-tunnel

Planerad Gc-
tunnel

2007-09-26 Transportforskningsgruppen i 
Borlänge AB

Utvärdering 2002-2007

• Uttalat syfte att utvärdera, avsatta medel

• Inga explicita förestudier gjorda i syfte för 
utvärdering

• Användbara data över hastigheter och flöden

• Fanns inget om användarnas åsikter eller 
beteenden i området

2007-09-26 Transportforskningsgruppen i 
Borlänge AB

Utvärdering 2002-2007

• Första målsättningar
– Börja mäta för att få jämförelsematerial under projektets gång 

och efter projektslut
– Engagera Högskolan Dalarna och dess studenter

• Hastighet- flödesmätningar, olika metoder

• Beteende-attitydundersökningar om utformning; enkäter, 
intervjuer, konfliktstudier

• Rena utformningsstudier
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Beslutsprocess under arbetet

REFERENSGRUPP 

Kommun, VV, Vvreg,

KOLLEKTIVTRAFIKGRUPP 
Dalatrafik, Kommun, VV, 
VVregM,TFK, Banverket

UTFORMNINGSGRUPP 
Dalatrafik, Kommun, VV, 
VVregM,TFK, Banverket

ARBETSGRUPP             
Dalatrafik, Kommun, VV, 
VVregM,TFK, Banverket

BELYSNINGSFRÅGOR, 
Kommun, VV, Högskolan,TFK, 
Banverket

MOBILITETSKONTOR  
Kommun, VV, Högskolan,TFK, 
Banverket, InfoCity Blge, 
Agenda 21 m fl ÅRLIGT SEMINARIUM

SAMARBETSAVTAL 
Kommun/VV

UTTALAT 
FÖRSÖKSOMRÅDE

2007-09-26 Transportforskningsgruppen i 
Borlänge AB

Beslutsprocessen i 
Demoprojekt Framtidsdalen

• Studie av avtal, intervjuer med aktörer

• Samarbetet upplevs som lyckat

• Stimulerande och effektivt arbetssätt i 
arbetsgruppen

• ”Rätt” personer – engagerade med rätt kompetens

2007-09-26 Transportforskningsgruppen i 
Borlänge AB

Beslutsprocessen i 
Framtidsdalen Borlänge

• Stor handlingsfrihet på tjänstemannasidan

• Korta beslutsvägar – förankring redan gjord

• VV och Blge kommun har gemensamt intresse för 
långsiktiga projekt

• Flexibilitet inom Borlänge kommun – kunna fatta 
snabba beslut

• Stabil politisk styrning

STUDIEPLAN
Gångfartsområde???

Borlänge Energi 2007-09-24

Humanistgata

Studieplan
M

1
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Humanistgata

Studieplan
M

1

STUDIEPLAN

E9 Gångfartsområde

E10 Gångfartsområde 
upphör

Märket anger gångfartsområde 
där bestämmelserna i 8 kap. 
1 §, 1 st 1-3 pkt 
trafikförordningen (1998:1276) 
är tillämpliga.

Märket behöver inte 
vara uppsatt om det 
ändå tydligt framgår att 
gångfartsområdet
upphör.

STUDIEPLAN

Hastighet STUDIEPLAN

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Medel 27 24 25 26 20 23

85-perc 33 27 30 30 29 30

Snabb. 74 60 46 77 57 48

Trafikflöde över STUDIEPLAN
2002 2003 2004 2005 2006 2007

Vmd 4470 4730 4420 4340 4200 4530
2007-09-26 Transportforskningsgruppen i 

Borlänge AB

Färdmedelsanvändning i 
Framtidsdalen, källa: mailenkät

Huvudsakligt färdmedel
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2007-09-26 Transportforskningsgruppen i 
Borlänge AB

Passager Studieplan fotgängare 
2003-2007, källa: mailenkät

Frekvens av gående över Studieplan

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2003 2005 2007 2003 2005 2007 2003 2005 2007 2003 2005 2007

Teknikdalen  Vägverket  Högskolan -
anställda  

Högskolan -
studenter  

Arbetsplats/enkätår

Pr
oc

en
t

Dagligen
2-3 ggr/vecka
3-4 ggr/månad
1 gång/månad
1-6 ggr/år
Aldrig

n 2003 = 855
n 2005 = 828
n 2007 = 736

2007-09-26 Transportforskningsgruppen i 
Borlänge AB

Fotgängares upplevelser 
Studieplan, källa intervju och mailenkät

• De fotgängare som intervjuades på plats och som 
antingen bor, studerar eller arbetar i området förmedlar 
en sammantagen upplevelse av Studieplan där 
helhetsintrycket är övervägande positivt.

• På en sjugradig skala hamnar respondenternas 
helhetsintryck av Studieplan för år 2006 på 5.3.

• Enkätundersökningarna år 2003, 2005 och 2007 till
anställda i området: 4.6, 4.8 respektive 5.0.

• Någon större skillnad mellan de boendes och övrigas 
intryck kan inte iakttas i denna undersökning.

2007-09-26 Transportforskningsgruppen i 
Borlänge AB

Passager Studieplan cyklister 
2003-2007, källa: mailenkät

Frekvens av cyklande över Studieplan
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2007-09-26 Transportforskningsgruppen i 
Borlänge AB

Cyklisters upplevelser av 
Studieplan, källa intervju och mailenkät

• Majoriteten – lika tydlig/otydlig som vid ordinära 
cykelöverfarter

• Medelhögt betyg

• Kritik om för hög kantsten vid 
cirkulationsplatserna– åtgärdas nu

2007-09-26 Transportforskningsgruppen i 
Borlänge AB

Passager Studieplan bilförare 
2003-2007,källa: mailenkät

Frekvens av bilåkande över Studieplan
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2007-09-26 Transportforskningsgruppen i 
Borlänge AB

Upplevelse att korsa Studieplan bilförare,
källa: mailenkät

Upplevd svårighet för bilist att korsa Studieplan
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2007-09-26 Transportforskningsgruppen i 
Borlänge AB

Upplevelse av företräde för fotgängare,
källa: mailenkät

Upplevelse av hur ofta bilisterna lämnar företräde för 
fotgängare på Studieplan
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2007-09-26 Transportforskningsgruppen i 
Borlänge AB

Helhetsintryck Studieplan,
källa: mailenkät

Helhetsintryck av Studieplan 2003-2007
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2007-09-26 Transportforskningsgruppen i 
Borlänge AB

Varseblivning av gårdsgatuskylten,
källa: mailenkät
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2007-09-26 Transportforskningsgruppen i 
Borlänge AB

Gårdsgatuskyltens betydelse,
källa: mailenkät

Medvetenhet om gårdsgatuskyltens betydelse
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Jämförelse mellan Studieplan och 

Skvallertorget i Norrköping

2007-09-26 Transportforskningsgruppen i 
Borlänge AB

Skvallertorget i Norrköping
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2007-09-26 Transportforskningsgruppen i 
Borlänge AB

Jämförelse Studieplan och 

Skvallertorget i Norrköping

• Stina Ahlin, examensarbete, LiU, 

• Tanken med båda platserna är god
– Samverkan – ömsesidig hänsyn och respekt
– Anpassa hastigheten efter situationen

• Bör beakta och prioritera orienteringsbehov för funktionshindrade

• Ledstråk finns men deras funktion är inte fullgod

2007-09-26 Transportforskningsgruppen i 
Borlänge AB

Jämförelse Studieplan och 

Skvallertorget i Norrköping

• Sammanlagda intrycket: trafikmiljön på Studieplan är bättre

• Studieplan upplevs säkrare för fotgängare att korsa

• Varför? 
– Mindre trafikflöde på Studieplan och osäkerhet i Norrköping över vilka 

trafikregler som gäller. 
– De mest negativa till Skvallertorget är de mest osäkra på vilka 

trafikregler som gäller. 

Slutsatser
• Samspelet mellan olika trafikantgrupper 

fungerar mycket bra. Ingen olycka eller 
allvarlig konflikt har noterats

• Gångfart omöjligt att uppnå, 85-perc under 
30 km/tim. O-vision

• Väjningsplikten mot gående fungerar bra.

• Önskemål om att använda gårdsgata på fler 
platser i Borlänge bl a på Jussi Bj V vid 
resecentrum med ca 10 000 f/vad.

• Problem med sönderkörda farthinder.

• Problem för synskadade.

FUNKTIONSHINDRADE

Borlänge Energi 2006-09-26

Svensk stoppmunk

Engelska plattor

Danska plattor

Japanska plattor

4 cm 2 cm
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6 cm 0 cm

2007-09-26 Transportforskningsgruppen i 
Borlänge AB

Synsvagas upplevelser 
Studieplan, källa intervju

• Trafikmiljö som har stora brister i dagsläget. 
– den stora öppna ytan saknar tillräcklig ledning för orientering, 

något som leder till stor osäkerhet och otrygghet.
– Man vet inte när man delar ytan med annan trafik och man är 

rädd att gå vilse. 

• Avsaknaden av fungerande ledstråk på platsen för gruppen 
synskadade var också något som påpekades i 2005 års 
utvärderingsrapport. 
– De förbättringar som gjorts på platsen (bl. a. refug) sedan dess 

anses ännu inte tillräckliga då helhetsbilden saknas.
– Insatserna har ännu inte lett till ett sammanhängande 

ledstråk över platsen som går att följa.

TRAFIKSÄKERHET

Borlänge Energi 2006-09-26
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Svår PS 2007-09-26 Transportforskningsgruppen i 
Borlänge AB

Konfliktstudie vid Studieplan 2003

• En veckas konfliktstudier

• Samspel fotgängare, bilister och cyklister fungerar utmärkt

• Bilisterna lämnar nästan alltid företräde åt fotgängare

• 85 % av bilisterna håller en hastighet under 28 km/tim

• En sänkning av hastigheten till 20-25 km/tim skulle eliminera alla 
konflikter

• En bra lösning från konfliktsynpunkt vore att även bussen i 
nordostlig riktning stoppar trafiken

• Reklamskyltar i väderskydd kan skymma fotgängare

2007-09-26 Transportforskningsgruppen i 
Borlänge AB

Konfliktstudie vid Studieplan 2005

• Samspelet mellan olika trafikantgrupper fungerar mycket bra. Ingen 
allvarlig konflikt har noterats

• Med mycket folk ute på Studieplan sjunker hastigheten på de 
passerande bilarna

• Reklamskylten på busskurens kortsida kan dölja trafikanter

• En typ av konflikter som förekom under studien 2003, då bussar 
stod inne på busshållplatsen och skymde sikten för bilister som 
kommer från Jakobsgårdarna, har inte förekommit under denna 
studie

2007-09-26 Transportforskningsgruppen i 
Borlänge AB

Upplevd säkerhet fotgängare
på Studieplan, källa mailenkät

Upplevd säkerhet för fotgängare att korsa Studieplan
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2007-09-26 Transportforskningsgruppen i 
Borlänge AB

Upplevd säkerhet cyklister
på Studieplan, källa mailenkät

Upplevd säkerhet för cyklist att korsa Studieplan
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2007-09-26 Transportforskningsgruppen i 
Borlänge AB

Intryck av säkerhet 

Studieplan 2007, källa mailenkät

Säkerhetsintryck av Studieplan
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Cirkulationsplatser i 
FRAMTIDSDALEN

Borlänge Energi 2007-09-24

0 100 200 m

TIDNINGSTEXT:Motorskribenten i 
Sydsvenskan, Calle Rosenkranz, som 
skröt med att han kört fläckfritt i 24 
länder, klarade inte att ta sig igenom 
rondellen utan blev stående utanför 
Rådhuset i Lund. Rondellen togs bort 
efter ett år.

Humanistgatan

Maskinistgata

0 15 30 m

Radie 7(4) m, 11400 ink f/d, 

Medel 26 km/tim

85-perc 34 km/tim

Medel 26 km/tim

85-perc 32 km/tim

Radie 7(4) m, 8 800 ink f/d

Dubbelcirkulationsplatser

Museum

Börje A

0 15 30 m

Radie 7(4) m, 5 200 ink f/d

Medel 29 km/tim

85-perc 38 km/tim

Medel 31 km/tim

85-perc 39 km/tim

Cirk pl vid Pylonen

Nygårdsvägen

0 15 30 m

Radie 7(3) m, 7 000 ink f/d

Medel 27 km/tim

85-perc 33 km/tim

Medel 30 km/tim

85-perc 39 km/tim

Nygårdsv. – Dammg.

0 15 30 m

4

Radie 7(3) m, 8 000 ink f/d

Medel 29 km/tim

85-perc 37 km/tim

Medel 27 km/tim

85-perc 34 km/tim

Cirk pl vid PK-möbler
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0 15 30 m

Radie 4(3 smågatst) m, 7 000 ink f/d

Medel 27 km/tim

85-perc 34 km/tim

Medel 26 km/tim

85-perc 30 km/tim

Mini cirk pl Maskinistgatan
CIRKULATIONS
PLATS

Rondell
radie

Ink 
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Medel
hast

85-
perc

Snab
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Oly
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Andel
tung

trafik
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10000
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In/ut In/ut In/ut

Röda Vägen-
Humanistgatan

7(4) 8800 26/26 32/34 61- 90 - 1 7 % 1,13

Röda Vägen-
Maskinistgatan

7(4) 11400 26/26 32/34 72/86 - - 7 % 0

Röda Vägen-
Kunskapsgatan

7(4) 5200 29/31 38/39 67/94 - - 7 % 0

Nygårdsvägen-
Dammgatan

7(3) 7000 27/30 33/39 81-90 1 - 6 % 1,43

Dammgatan-
Humanistgatan

7(3) 8000 27/29 34/37 40-45 - - 6 % 0

Maskinistgatan
(minicirkulation)

4(3) 7000 26/27 30/34 61-70 - - 9 % 0

Sammanställning

HASTIGHET

Borlänge Energi 2006-09-26
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85-PERCENTIL (MEDELHAST) FLÖDE

Utan farth.: 46 km/tim(38)      1900 f/d

Farthinder: 36 km/tim (24)      2540 f/d

Farth. + 3D: 28 km/tim (20)    2170 f/d

Farth/3D 1 år: 36 km/tim (28) 2700 f/d

Humanistgatan 3D-gupp

2007-09-26 Transportforskningsgruppen i 
Borlänge AB

Tredimensionellt målade 
farthindret Humanistgatan

• Intervjuer 50-talet bilförare

• 50 % uppfattade att målningen var annorlunda

• 17 % - sänker hastigheten i högre grad än vid ett 
konventionellt farthinder (13 % uppfattat målningen)

• 34 % i någon mån (25 %)

• 49 % Inte alls/Vet ej (10 %)
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2007-09-26 Transportforskningsgruppen i 
Borlänge AB

Tredimensionellt målade 
farthindret Humanistgatan

• Enkät 550 svar

• 70 % uppfattat den annorlunda målningen

• 10 % - sänker hastigheten i högre grad än vid ett 
konventionellt farthinder (10 % uppfattat målningen)

• 39 % i någon mån (36 %)

• 51 % Inte alls/vet ej (31 %)

2007-09-26 Transportforskningsgruppen i 
Borlänge AB

Tredimensionellt målade 
farthindret Humanistgatan

Jämförelse med upphöjt övergångsställe
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Borlänge Energi 2007-09-24
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2007-09-26 Transportforskningsgruppen i 
Borlänge AB

Förstudie Busshållplats 
Kupolen

• Resandestatistik:
– Biljettstatistik, manuella räkningar och passagestatistik, 

påstigande
– Passagestatistik och manuella räkningar, avstigande

• Ökat resande till Kupolen totalt sett via berörda 
hållplatser (inomhus + RV 70), dock från låg 
ursprungsnivå

• Inomhus: ca 70 påstigande/dag, 120 avstigande/dag

• RV 70: 40 påstigande/dag (tidigare 37), 33 
avstigande/dag (tidigare 15)

2007-09-26 Transportforskningsgruppen i 
Borlänge AB

Förstudie Busshållplats 
Kupolen

• 10 000-11 000 besökare/dag - måndag-torsdag
• 15 000 besökare/dag - fredag

• Kollektivtrafikandelen:
– 1 % måndag-torsdag, 
– 0,7% fredag

• 6 % i Borlänge som helhet

• Bil är dominerande till köpcentrum
2007-09-26 Transportforskningsgruppen i 

Borlänge AB

Förstudie Busshållplats 
Kupolen

• Främst inbitna bussresenärer och tidigare fotgängare som 
tar bussen till Kupolens inomhushållplats

• Skolungdomar, studenter utan bil och körkort

• Majoriteten av bussresenärerna har inte tillgång till bil

• Andel bilister som någon gång åker buss är försvinnande 
liten

• Bussresenärerna priskänsliga 

2007-09-26 Transportforskningsgruppen i 
Borlänge AB

Förstudie Busshållplats 
Kupolen

• Bilisterna värderar restid och trygghet högst

• Majoriteten kände till den nya hållplatsen i Kupolen

• Majoriteten oavsett färdmedelsval hade fått någon sorts 
information om hållplatsen

• Över 50 % av bussresenärerna bor i Falun, resterande 
bor i Borlänge eller annan ort.

2007-09-26 Transportforskningsgruppen i 
Borlänge AB

Förstudie Busshållplats 
Kupolen

• Några få procent åker lokalt i Borlänge

• Merparten  av resorna som startar/slutar i Kupolen 
startar/slutar i Falun
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2007-09-26 Transportforskningsgruppen i 
Borlänge AB

Förstudie Busshållplats 
Kupolen

• Förslag till fortsatt arbete:
– Se över vägvisningen till hållplatsen, plankartan över 

köpcentret

– Körtiderna är långa, tjänar på att kliva på vid Riksväg 70. 
Svårt att köra en genare väg.

– Även tätortslinjer borde angöra den nya hållplatsen

– Utvidga denna förstudie till en större utvärdering

2007-09-26 Transportforskningsgruppen i 
Borlänge AB

Bussförarnas syn

• Fungerar bra att köra buss i området

• Mindre trafik än på vanliga gator men måste vara 
observant i cirkulationsplatserna

• Bra hållplatser men negativt med olika typer av 
busshållplatser

• Folk går ut framför bussen på Studieplan

• Lätt rörigt på Studieplan – fler trafikanter att ta hänsyn till

• För många cirkulationsplatser

2007-09-26 Transportforskningsgruppen i 
Borlänge AB

Bussförarnas syn

• För höga kanter vid busshållplatserna

• Slätare ytor som underlättar för busstrafiken och 
bussförarnas ryggar

• Lägre kanter på de överkörningsbara delarna av 
cirkulationsplatserna 

2007-09-26 Transportforskningsgruppen i 
Borlänge AB

Räddningstjänstens syn

• Nöjda med trafikmiljön

• Finns områden som undviks vid utryckning –
väljer alternativa vägar

• Ärendets art och destination som är avgörande 
– inte gatans eller omgivningens utformning

• Ingår i deras arbete att ta sig fram på ”bästa”
sätt

2007-09-26 Transportforskningsgruppen i 
Borlänge AB

Räddningstjänstens syn

• Trafikmiljöer med många oskyddade trafikanter 
väljs bort - undviker Röda vägen 

• Mängden cirkulationsplatser – undviker Röda 
vägen om det går, 
– bättre än signalreglerade korsningar men kan ej hålla 

farten uppe, 
– ambulans – centrifugalkraften

• Dammgatan väljs i stället
• Förbättringar:

– Bättre belysning och utmärkning av adresser och 
företag

DRIFT av FRAMTIDSDALEN

Borlänge Energi 2006-09-26
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2007-09-26 Transportforskningsgruppen i 
Borlänge AB

Driftserfarenheter, fokusgrupp

• Ekonomisk uppföljning – ingen särredovisning

• Dyrare utformning där material blandas, exempel 
längsgående farthinder, kombo asfalt/olika plattor -> 30-
40 % högre anläggningskostnad, även högre 
underhållskostnad

• Omfattande skadegörelse – visst materialval, tex lampor, 
är mer exklusiva än på andra ställen i Borlänge

• Smågatsten inget bra alternativ att använda ”i gatan”, 
svårt för funktionshindrad i rullstol 2007-09-26 Transportforskningsgruppen i 

Borlänge AB

Driftserfarenheter, fokusgrupp

• Snöröjning
– Skomakargatan, trång miljö, specialfordon
– Röda vägens cirkulationsplatser, trångt för plogbilens blad vid 

ingången till cirkulationsplatserna
– Många åtgärder längs begränsad sträcka – svårt att vå bort 

all snö -> moddigt, trots snöröjning

• Tillgänglighetstänk hos entreprenören hela tiden, 
utbildning

• Positiva erfarenheter genom återkopplingen; test, 
utvärdering, förändring

2007-09-26 Transportforskningsgruppen i 
Borlänge AB

Snöröjning, sandning, Källa: mailenkät

Nöjdhet med snöröjning och sandning i Framtidsdalen
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2007-09-26 Transportforskningsgruppen i 
Borlänge AB

Helhetsintryck Framtidsdalen. 
Källa: mailenkät

Helhetsintryck av Framtidsdalen 2003-2007
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2007-09-26 Transportforskningsgruppen i 
Borlänge AB

Rapporter

• Utvärderingsrapporter
– 2002/2003
– 2004/2005
– 2006/2007 – klar senast mars 2008
– Populärversion, sammanfattning hela projektet 

– klar senast mars 2008

• www.framtidsdalen.se
• monica.lundin@tfk.se



Bilaga 12 Erik Palmqvist

TRAFIKINTEGRERING OCH SEPARERING
- Principer för att bygga framtidens stadsrum

E10 och Kiruna
Från genomfart till förbifart till genomfart till …

- en anpassning till en gigantisk stadsomvandling

Erik Palmqvist, Vägverket Region Norr
Den Goda Staden                 erik.palmqvist@vv.se 

Borlänge den 26 september 2007

Kiruna år 1959. (Ekonomiska kartan).
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Huvudnät för biltrafiken.
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Malmkroppen i Kiirunavaara stupar i cirka 60 graders lutning in under staden. Ju djupare man 
bryter desto större område berörs av markdeformationer.  (Källa: LKAB)
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Bedömd deformationszon i Kiruna centralort. Årtalen anger 
brottgränsen (2 cm rörelser i horisontalled). Angivna årtal är starkt 
knutna till bedömd brytningsnivå. LKAB har också påbörjat 
undersökningar av den så kallade Norra Sjömalmen, vilket på sikt kan 
medföra att markdeformationerna sprider sig norrut. (Källa: LKAB)

B
A

K
G

R
U

N
D



Bilaga 12 Erik Palmqvist

Fotot visar deformation av marken närmast Kiirunavaara. Kratrarna är tydligt synliga tecken 
på en långt framskriden deformation.
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Kiruna stad med gruvan i fonden, vy mot sydväst från Luossavaara.
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Andra aktörers planering i Kiruna.
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Scenarier för stadsomvandling år 2025 respektive 2055.
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Malmvägen. Hjalmar Lundbohmsvägen.
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Kiruna kyrka är belägen längs Kyrkogatan.
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Naturresurser.
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Riksintressen inom studerat område.
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Rennäringens markanvändning.
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Beräknade trafikflöden år 2006, antal fordon per årsmedeldygn.

FÖ
R

U
TS

Ä
TT

N
IN

G
A

R

Alternativ Ombyggnad Etapp 1 för E10 med stadsomvandling 
enligt scenario Nordväst år 2015.
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Alternativ Ombyggnad Etapp 2 för E10 med stadsomvandling enligt scenario Nordväst år 2025.
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Alternativ Ombyggnad Etapp 3 för E10 med stadsomvandling enligt scenario 
Nordväst år 2055.
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Studerade vägkorridorer för E10 med stadsomvandling enligt scenario Nordväst 
år 2025.
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Förslag till vägsektion för E10 utanför tätbebyggt område.

Förslag till vägsektion för E10 i stadens utkant.

Förslag till vägsektion för E10 i tätbebyggt område.

Alternativ med stadsgata.
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Bilaga 13 Hans-Erik Pettersson

Trafikintegrering och trafikseparering ur 
ett psykologiskt perspektiv

Hans Erik Pettersson VTI

Vad krävs av oss som trafikanter

-Skaffa information om hur trafiksituationen kommer att 
utvecklas

-Fatta beslut om vilka åtgärder som krävs för att nå de 
mål vi önskar

-Genomföra förflyttningen I enlighet med fattade beslut.

Information

» Osäkerhet

» Något jag inte känner till men behöver 
kunskap om för att uppnå de mål som styr 
mitt beteende

Trafiken ställer krav på vår förmåga 
att hantera information

» Begränsad informationsbearbetningshastighet

» Distraktion och överbelastning

» Informationen måste tolkas

» Påbudsmärken

» Förbudsmärken

» Varningsmärken

» Upplysningsmärken

Trafikintegrering ökar kraven på
trafikanternas informationshantering

Integrering av trafik

» ökar mängden information som skall hanteras

» ökar kravet på uppmärksamhet och risken för 
distraktion och informationsöverbelastning

» försvårar tolkningen av informationen
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Integrerad trafik ökar mängden 
information

» Den integrerade trafiksituationen är händelserikare 
än den separerade

» Vi kan förvänta oss längre reaktionstider i den 
integrerade trafiken än i den separerade

» Kraven på hastighetsanpassning på så väl bilister 
som cyklister är större i den integrerade situationen 
än i den separerade

Integrerad trafik ökar risken för 
distraktion

» Trafikinformationen endast en liten del av 
den information trafikanten hanterar ute i 
trafiken

» Den integrerade trafikmiljön är ofta rik på
icke trafikrelevant information

Informationen I den integrerade 
trafikmiljön är svår att tolka

» Kommunikationen mellan trafikanter är primitiv

» Ju mer ostrukturerad trafiken är desto svårare 
är det att förutsäga hur en given situation 
kommer att utveckla sig 

Integrerade trafik är säker trafik 

» Människor har mycket stor 
anpassningsförmåga

» Anpassningen har ett pris

» Vad erbjuder vi trafikanten i utbyte mot 
hans/hennes ansträngning

Separerad trafik
» Är säker om inte det oväntade inträffar

» Kan upplevas som otrygg

» Kan bidra till tråkiga planlösningar

» Skapar problem i de punkter där olika 
trafikslag måste integreras



Bilaga 14 Anna Modin

� Riskperception  - Trygghet/Säkerhet

� Fotgängartrafikplanering – motiv och åtgärder

� Trafikseparering = otrygghet?

� Förhandstitt i Arkusidéskrift med typexempel i trafikmiljöer

� Diskussion
– men, ställ gärna frågor under tiden!

� Lunch

Trafikintegrering/Trafikseparering och 
effekter på gåendes trygghet och säkerhet

Foto: Bo GrönlundFoto: WSP

Trafiksäkert?

Var är du tryggast?

a) nattetid i din egen bil
b) nattetid ensam i en 
folktom park

Trygghet vs. säkerhet

Otrygghet - Upplevd risk
(subjektivt)

Osäkerhet – Faktisk risk
(objektivt)

Illustration: Gerd Cruse Sondén, 
tryggare mänskligare Göteborg

Trygga miljöer

� Korrekt riskbedömning - utformning

� Olika ”kompetens” att bedöma risken – individuell upplevelse

� Var varse de mest utsatta i trafiken/stadsmiljön - fotgängare
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Att planera för fotgängare är viktigt

- Rättviseskäl
- Trafiksäkerhetsskäl
- Hälsoskäl
- Miljöskäl
- Stadslivsskäl

Att planera för fotgängare är viktigt

- Rättviseskäl
- Trafiksäkerhetsskäl
- Hälsoskäl
- Miljöskäl
- Stadslivsskäl

Att planera för fotgängare är viktigt

- Rättviseskäl
- Trafiksäkerhetsskäl
- Hälsoskäl
- Miljöskäl
- Stadslivsskäl

Foto: WSPTrafiksäkerhetsskäl

- Genhet

- Lättorienterat

- Tryggt

Foto: WSPTrafiksäkerhetsskäl Foto: Bo GrönlundTrafiksäkerhetsskäl
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Att planera för fotgängare är viktigt

- Rättviseskäl
- Trafiksäkerhetsskäl
- Hälsoskäl
- Miljöskäl
- Stadslivsskäl

Säkerhetsåtgärder

JA NEJ

Säkerhetsaktivister Osårbara

Sårbara, riskmedvetna MaktlösaTr
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Källa: Enander, Ann. Räddningsverket ”Människors förhållningssätt till risker, olyckor och kriser”

32% 20%

35% 13%

(yrkeskunskaper, 
samhällsengagemang)

(Män, yngre, stor-
stadsbor, hög utbildning)

(Kvinnor, äldre, troende) (Kvinnor, äldre, sämre 
hälsa och ekonomi)

Bästa utformningen?

FARA 

RISK
SKYDD

Faktisk
fara / risk

Upplevd
fara / risk

Trygghet –
upplevd faktisk 
säkerhet

Säkerhet –
skydd mot 
faktisk fara Måste all trafikseparering var otrygg? 

Foto: WSP
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Foto: Bo Grönlund

Foto: Bo Grönlund

Tryggare för gående (Vägverket /Arkus)

� En idéskrift

� Trygghet, risk, sårbarhet

� Stadens struktur för ökad trygghet

� Metoder, processer och perspektiv/aktörer

� Typexempel och fysiska åtgärder

� Litteraturtips

Förhandsvisning: 2 typexempel

Längsgående barriärer - problem

� Väg, järnväg, 
vattendrag, tät 
vegetation bullerskydd 
m.m.

� Buskage hindrar kontakt 
åt båda håll

� Dåligt integrerat i 
stadsstrukturen

� Kurva – dålig sikt

� Svårt att ”ta in rummet

Längsgående barriärer - lösning

Trygghets/fotgängaråtgärder
� Ökad orienterbarhet, 

stadsstruktur, skyltning, 
belysning

� Synliggöra varandra

� Röja, sköta om

� Göra attraktivt, genhet, 
gestaltning
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Busshållplats vid landsväg – problem

� Brist på annan aktivitet

� Upplyst scen i mörkret

� Ensamt

� Låg social kontroll

� Trafikfara?

Busshållplats vid landsväg – lösning

Trygghetsåtgärder
� Visa omgivning med 

belysning
� Samla resenärer
� Tydlig platskänsla
� Andra aktiviteter, 

åtminstone infotavla, 
cykelställ

� Kopplingar över vägen 
och kringliggande 
bebyggelse

Vad skall bort?

Teckning: Gerd Cruse Sondén, Tryggare Mänskligare Göteborg

Vad skall till?

Teckning: Gerd Cruse Sondén, Tryggare Mänskligare Göteborg



lotta
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Vägverket i samarbete med:


