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Abstract

Several cities have implemented various projects to improve traffic safety in city centers. 

During 1970s and 1980s the city centers changed as the suburbs grew and large shopping 

centers were located outside the center. At the same time, several projects were initiated 

with construction of pedestrian streets and restriction of traffic in the center. In year 1994, 

shared-used areas were introduced in Sweden and these areas are often used in center 

environments. 

In Sweden, municipalities are responsible for integrating security in public places and in 

comprehensive plans and detailed development plans. The National Board of Housing, 

Building and Planning is the authority for administrating planning issues and develop 

general guidance about planning. Traffic is one of their key issues, although today there 

are no concrete guidelines from the National Board of Housing, Building and Planning 

for the design of traffic safety in city centers.

Traffic safety in city centers affects many people because the city center is a public place. 

It  is therefore important that there are current guidelines available that are helpful for 

changes and improvements in traffic safety in the city center.

The purpose of this report is to formulate guidelines for planning city centers from a 

traffic safety perspective. The aim is that the guidelines can be applied in the design of 

smaller city centers for improving traffic safety.  For this report two case studies were 

implemented that included inventories and observations of Bollnäs and Sandviken city 

centers. The results showed that many of the streets did not function well and that there 

was  a  lack  of  design  in  the  city  centre  center  from a  traffic  safety  perspective,  for 

example pedestrian crossings and car parks. 

Inventories and observations are good methods to see how the traffic environment in the 

city  center  varies  in  use  and  function.  The  observations  and  inventories  resulted  in 

guidelines with recommendations for the design of streets and traffic in small city centers.

Keywords: Physical planning, Traffic safety, Guidelines, City centre, Bollnäs, Sandviken 
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Sammanfattning 

Flera städer har genomfört olika projekt för att öka trafiksäkerheten i stadscentrumen.  

Under 1970-talet och 1980-talet förändrades stadscentrum i takt med att förorter växte 

fram och externa köpcentrum etablerades  utanför  centrum.  Samtidigt  påbörjades  flera 

projekt  med att  anlägga gågator och begränsa biltrafiken i  centrum.  År 1994 infördes 

gårdsgator i Sverige och dessa används ofta i centrummiljöer.

I Sverige är det kommunerna som ansvarar för att säkerhet integreras vid planering av 

offentliga platser. Boverket är den myndighet som förvaltar frågor och tar fram allmänna 

råd angående planering. Trafik är en av deras viktigaste planeringsfrågor men idag finns 

inga konkreta råd från Boverket för utformning av trafiksäkra centrum.

Trafiksäkerhet  i  stadscentrum påverkar  många  människor  eftersom att  centrum är  en 

offentlig plats. Därför är det viktigt att det finns aktuella riktlinjer som är till hjälp vid 

förändringar och förbättringar i trafiksäkerheten i centrum. 

Rapportens syfte var att utforma riktlinjer för planering av mindre stadscentrum ur ett 

trafiksäkerhetsperspektiv.  För att  kunna upprätta riktlinjer  genomfördes två fallstudier. 

Dessa  innefattade  inventering  och  observation  av  Bollnäs  och  Sandvikens  centrum. 

Bollnäs och Sandvikens centrum hade liknande funktioner av gatorna. Centrumens kärna 

fungerade till stor del som transportsträckor men även som promenadgator. Resultaten 

visade att många av gatornas tänka funktioner inte fungerade och att det fanns bristande 

utformning av olika målpunkter, exempelvis övergångsställen och bilparkeringar.  

Inventeringar  och  observationer  är  bra  metoder  för  att  se  hur  trafikmiljön  i  centrum 

fungerar  eftersom  användning  och  funktion  av  olika  målpunkter  varierar. 

Observationerna  och  inventeringen  resulterade  i  riktlinjer  med  rekommendationer  för 

utformning av gator och trafikmiljö i mindre stadscentrum. 

Nyckelord: Fysisk  planering,  Trafiksäkerhet,  Riktlinjer,  Stadscentrum,  Bollnäs, 

Sandviken
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Enligt  Världshälsoorganisationen  WHO  är  trafikolyckor  ett  av  världens  största 

folkhälsoproblem och av alla dödsolyckor i Sverige idag sker de flesta i trafiken (Hydén, 

2008).  Sveriges  riksdag  beslutade  år  1997  om  en  nollvision  i  trafiksäkerhetsarbetet. 

Visionen handlar om att ingen människa ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken 

(Vägverket, 2009). Riksdagen fastställde samtidigt etappmål för att uppnå nollvisionen. 

Dessa  innebar  att  fram till  år  2007 skulle  antalet  personer  som dödas  i  trafikolyckor 

minska med 50 % (Vägverket, 2009). Målet uppnåddes aldrig och i april år 2009 föreslog 

regeringen ett nytt etappmål där antalet dödade i trafiken skulle minska med 50 % mellan 

år 2007 och år 2020 (Vägverket, 2009). 

Trafiksäkerhet  är  ett  ämne  som  involverar  många  aktörer  på  många  olika  nivåer. 

Boverket  är  den svenska myndighet  som förvaltar frågor för planering,  byggande och 

boende (Boverket, 2009a). Trafik är en av deras viktigaste planeringsfrågor och de har 

även  skrivit  publikationer  om  hur  säkerhet  ska  integreras  och  tas  hänsyn  till  i 

planeringsprocesser.  På  lokal  nivå  är  det  kommunerna  som ansvarar  för  att  säkerhet 

integreras  vid  planläggning  av  offentliga  platser  (Länsstyrelsen,  2009). Trafiksäkra 

stadscentrum  är  en  viktig  fråga  eftersom  centrum  är  en  offentlig  plats  och  därmed 

påverkar många människor. Det finns idag inga konkreta råd eller riktlinjer från Boverket 

för utformning av trafiksäkra centrum. Därför är det viktigt att skapa aktuella riktlinjer 

som hjälp vid förändringar och förbättringar av trafiksäkerheten i centrum. 

1.2 Funktionalistiska planeringsidéer  

Funktionalismen  utvecklades  i  Europa  under  1900-talets  början  och  viktiga  idéer  var 

idealism,  innovation,  teknisk  funktion  och  rationalism  (Marshall,  2009).  Under 

funktionalismen  formades  stadsbyggnadsidéer  som en  reaktion  mot  de  historiska  och 

traditionella  industristäderna  (Marshall,  2009).  Le  Corbusier  var  en  av  de  främsta 

arkitekterna  inom funktionalismen  och hans  idéer  handlade om att  städer  skulle  vara 

linjära,  regelbundna  och  zonindelade  (Marshall,  2009).  Funktionalismen  innebar  en 

funktionsseparering  i  städerna  där  områden  skapades  enbart  för  exempelvis  bostäder, 

centrum, industrier och handel (Bellander, 2005). I Sverige planerades under 1950- och 
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1960-talet  bostadsområden  med  skolor,  lekplatser  och  separata  gång-  och  cykelbanor 

(Bellander, 2005). I Europa förändrades användningen och betydelsen av centrum under 

1970- och 1980- talet. Människor valde att bosätta sig i förorter samtidigt som externa 

köpcentrum växte  fram utanför  centrum.  Denna  utveckling  ledde  till  att  stadskärnan 

minskade och att färre butiker hade ekonomisk möjlighet att finnas kvar i centrum (Van 

den Berg,  2006).  Under samma tidsperiod genomfördes  flera projekt  med att  anlägga 

gågator och begränsa biltrafiken kring shoppinggatorna i centrum. Syftet var att skapa 

säkrare och mer attraktiva stadscentrum. Många städer har därefter genomfört omfattande 

arbeten med att göra stadscentrumen mer trafikvänliga för fotgängare och utvecklingen 

av  gågator  och  trafiksäkrare  centrum  ser  ut  att  fortsätta  i  samma  riktning  (Oc  och 

Tiesdell,  1997).  Idag  krävs  funktionsintegrering  av  olika  områden  för  att  staden  och 

centrum ska kunna utvecklas (Bellander, 2005). 

1.3 Utvecklingen av gågator och gårdsgator 

Gågator utvecklades under 1900-talet som en reaktion till den ökade användningen av 

bilen och människors ökade behov av närhet till  handel (Zacharias,  2001).  Grundidén 

med gågator var att utforma ett område som enbart var till för gångtrafikanter och därmed 

förbjuda biltrafik och minska cykeltrafik (Kärrholm, 2008). Gågator i Sverige började 

planeras under 1950-talet men planerna blev inte genomförda förrän under 1960- talet 

(Kärrholm, 2008). Det var under 1960-talet som gågator blev populära. Allmänheten blev 

mer  medveten  om säkerhet,  transport-  och  miljöfrågor  samtidigt  som gångtrafikanter 

ställde allt mer krav på bekvämlighet och närhet (Kärrholm, 2008). I början av 1970-talet 

påbörjades  flera  projekt  i  Skandinavien,  Tyskland,  Nederländerna  och  i  de  baltiska 

länderna med att anlägga gågator (Zacharias, 2001). Projekten handlade i huvudsak om 

att anlägga gågator istället för bilvägar vid de stora shoppinggatorna (Zacharias, 2001). 

Trenden med gågator i Sverige nådde, enligt Kärrholm (2008), sin topp i början av 1970-

talet men efter 1975 började tillväxttakten minska i och med uppkomsten av gallerior och 

externa köpcentrum. Gågatorna fick då en mindre betydelse i stadskärnan eftersom stora 

delar av handeln försvann från centrum till  de externa köpcentrumen (Van Den Berg, 

2006).    
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Gårdsgator  infördes  i  Sverige  år  1994  och 

används ofta i  centrummiljöer.  Inspirationen 

kom  från  Hollands  woonerfgator (Tyréns, 

2007,  s.  4).  På  gårdsgator  delar  bilister, 

cyklister  och  fotgängare  på  gaturummet 

(Loukaitou-Sideris,  2006,  s.  227)  men 

trafiken  ska  ske  på  fotgängares  villkor 

(Tyréns,  2007).  Ett  exempel  finns  vid 

Centralstationen i Gävle där det finns en           Figur 1. Gårdsgata

bred gårdsgata vid stationens framsida, se figur 1. 

1.4 Åtgärder för ökad trafiksäkerhet  

Fallstudier har genomförts i norra Europa för att undersöka trafiksäkerhet och effekterna 

av  olika  trafikåtgärder  (Loukaitou-Sideris,  2006).  Utformning  av  rondeller  och 

avsmalningar  av  gator  ingick  i  studierna.  Resultatet  visade  att  åtgärderna  gav  ökad 

säkerhet för gående och minskad hastighet bland biltrafiken (Loukaitou-Sideris, 2006). 

Liknande studier  har  även gjorts  i  USA och Kanada i  syfte  att  minska  hastigheten i 

bostadsområden  och  på  offentliga  platser  (Loukaitou-Sideris,  2006).  Säkerheten  för 

gående ökar om kontakten med biltrafiken minskar (Ochia, 2001). En cyklist  har helt 

andra krav än gående och kan därför liknas vid en biltrafikant med hänsyn till liknande 

behov  av  framkomlighet,  kontinuitet,  vägvisning  mm  (Svensson,  2008).  Av  alla 

kollisionsolyckor med fotgängare är 20-30 % kollisioner med cyklister (Svensson, 2008, 

s. 232). Däremot så tillhör både cyklister och fotgängare gruppen oskyddade trafikanter. 

Detta innebär att de är en mycket liten fara för andra trafikanter samtidigt som de lätt 

skadas  i  kollisioner  med motorfordon  (Svensson,  2008).  Undersökningar  har  visat  att 

cirka 50 % av alla bilförare följer regeln om väjningsplikt vid övergångsställe (Svensson, 

2008, s. 225).  Vanligen är det unga personer och personer som kör bil ofta som bryter 

mot  hastighetsbegränsningar  (Forward,  2009).  I  2:a  kapitlet  trafikförordningen  är 

grundbestämmelsen att alla trafikanter ska iaktta omsorg och försiktighet för att undvika 

trafikolyckor (SFS 1998:1276, §1). 

Eftersom kommunerna har planmonopol ska de se till att säkerhet integreras i de planer 

som  upprättas  och  ändras  och  som  har  lokal  betydelse  (Länsstyrelsen,  2009).  I  en 

detaljplan  prövas  markens  lämplighet  för  bebyggelse  och  hur  bebyggelsemiljön  ska 

utformas (SFS 1987:10, kap 5 § 1). I detaljplanen redovisas bland annat gränserna för 
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offentliga platser såsom vägar, gator och torg men också kvartersmark för till exempel 

trafikanläggningar och skydds- och säkerhetsområden (SFS 1987:10, kap 5 § 3).

Sänkt hastighet är den viktigaste faktorn för att minska riskerna och skadorna vid alla 

typer av olyckor (Hydén, 2008). Det finns även andra typer av fartdämpande åtgärder. 

Dessa skiljer sig åt i  den fysiska utformningen och används olika beroende av vilken 

effekt som önskas. Exempel på åtgärder är visuella, auditiva och horisontella (Spolander, 

1999). Med visuella åtgärder menas huvudsakligen markbeläggningar och planteringar. 

Auditiva  åtgärder  syftar  till  att  påverka  ljudet  av  bilens  däck  (Spolander,  1999).  Ett 

exempel på detta är användandet av gatsten i stället för asfalt på platser där det är extra 

viktigt  att  uppmärksamma  bilförare  (Spolander,  1999).  Markbeläggning  som  t.ex. 

kullersten gör att bilister saktar ner och kör långsammare (Ben-Joseph och Southworth, 

2003). Valet av material och vägbeläggning bidrar med tydlighet (Hydén, 2008). Syftet 

med  horisontella  åtgärder  är  att  uppmärksamma  föraren  genom  det  fysiska  och  det 

synliga. Exempel på detta är avsmalningar och sidoförskjutningar av körfält (Spolander, 

1999).  En smal gata gör att bilister tenderar att sakta ner och köra långsammare (Ben-

Joseph och Southworth, 2003). För att förenkla trafikmiljön och underlätta för trafikanter 

bör körbanebredden minskas där gående och cyklister ska korsa gatorna (Hydén, 2008). 

Det  är  olika faktorer  som styr  den fysiska utformningen av lokalgator och gång- och 

cykelbanor. Gatans trafikfunktion, syftet med användningen av närliggande bebyggelse 

och  tillgängligt  gaturum  är  förutsättningar  för  att  kunna  bedöma  gatans  lämpligaste 

utformning (Boverket, 2002). Lokalgator och gång- och cykelvägar används för att knyta 

ihop viktiga mötesplatser i en stad, såsom skolor, parker, affärer, service med mera (Ben-

Joseph och Southworth, 2003). Gatunätet är något som ska tas hänsyn till mycket tidigt i 

planeringsprocessen eftersom det är svårt att komplettera eller göra ändringar av detta i 

efterhand (Svensson, 2008). Cykel- och gångvägarna ska redovisas i översiktsplanen med 

ett  övergripande  huvudnät  och  ett  lokalnät  som  binder  samman  viktiga  start-  och 

målpunkter (Svensson, 2008). 

På  gårdsgator  används  ofta  stora  blomlådor  eller  planteringar  som farthinder  för  att 

uppmärksamma  bilister  att  de  kommer  in  i  en  annan  miljö.  Avståndet  mellan 

planteringarna bör vara tillräckligt smalt så att bilister tvingas sänka hastigheten (Ben-

Joseph och Southworth,  2003).  I  jämförelse  med  en vanlig  gata  sker  det  20 % färre 

olyckor och 50 % färre allvarliga olyckor på gårdsgator (Ben-Joseph och Southworth, 

2003,  s.  126).  En annan åtgärd för  ökad säkerhet  är  utplacering av övergångsställen. 

Utformningen av övergångsställen varierar,  men de som är nivåförhöjda (figur 2)  har 
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visat sig ha andra fördelar förutom fartdämpningen. Fotgängare undviker höga kanter och 

deras synbarhet ökar, bilister lämnar företräde i högre grad och antalet olyckor halveras 

bland fotgängare (Spolander, 1999). Vid större korsningar kan istället  trafiksignal (figur 

3) placeras för att minimera köer och skapa ett jämnt trafikflöde (Sadoun, 2003).

        
Figur 2. Nivåförhöjt övergångsställe Figur3. Trafiksignal 

Det är viktigt att hitta en balansgång i arbetet med att utforma platser så trafiksäkra som 

möjligt  (Spolander,  1999).  Vägar  får  inte  vara  för  smala  så  att  möjligheten  för 

uttryckningsfordon att  ta  sig  fram försämras  (Ben-Joseph och Southworth,  2003)  och 

nivåskillnader av marken får inte vara för stora så att rörelsehindrade får svårare att ta sig 

fram (Spolander, 1999).

1.5 Syfte

Syftet  med  detta  arbete  är  att  utforma  riktlinjer  för  planering  av  centrum  ur  ett 

trafiksäkerhetsperspektiv.  Målet  är  att  riktlinjerna ska kunna tillämpas av till  exempel 

kommuner vid planering av mindre stadscentrum för att öka trafiksäkerheten. 

1.6 Frågeställningar 

De frågeställningarna som behandlas i arbetet är:

o Vilka riktlinjer behövs för att utforma ett mindre stadscentrum trafiksäkert?  

o Hur kan fallstudier bidra till utformningen av riktlinjerna? 
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1.7 Avgränsningar 

Arbetet  avgränsas  till  trafiksäkerhet  och  enbart  trafiksäkerhet  som  berör  mindre 

stadscentrum.  Avgränsningar  har  gjorts  gällande  kollektivtrafik,  mopedister  och 

funktionshindrade. De trafikantgrupper som ingick var bilister, cyklister och fotgängare. 

På  grund  av  tidsbegränsningen  avgränsades  arbetet  till  två  fallstudier.  I  rapporten 

användes inga mätningar på trafikflödet.

1.8 Fallstudier i Bollnäs och Sandviken

De städer som valdes till fallstudien var Bollnäs 

och  Sandviken.  Dessa  städer  har  mindre 

stadscentrum med gågator, gång- och cykelvägar 

samt lokalgator. Bollnäs och Sandvikens kommun 

vill  göra  förändringar  i  centrum  för  att  höja 

säkerheten  och  göra  centrumen  mer  säkert  och 

tryggt för alla trafikanter. 
 

Figur 4. Karta över Gävleborgs län 
 

Källa: Gävle kommun (2009)
 

Bearbetad av Callmyr och Persson (2009)

Båda städerna ligger i Gävleborgs län, se figur 4. Bollnäs är beläget i södra delen av 

Hälsingland och är även lokalcentra i kommunen. Sandviken ligger mitt i Gästrikland och 

är  lokalcentra  i  kommunen.  Gävle  är  residensstad  och  regionalcentra  i  länet. 

Pendlingsavståndet gör att både Bollnäs och Sandviken kan ta del av större möjligheter 

till utbildning och arbete i Gävle. 

    

Invånarantalet i Bollnäs kommun är 26 200 (Bollnäs kommun, 2009a) och av dessa bor 

ca  13 000 i  centralorten  (Statistiska  Centralbyrån,  2009a).  Historiskt  sett  har  Bollnäs 

utvecklats från ett  jordbrukssamhälle till  en mindre handels- och industristad (Bollnäs 

kommun,  2009b).  Förutom tillverkningsindustrin  arbetar  de  flesta  i  kommunen  inom 

vård,  omsorg,  handel  och skola (Statistiska Centralbyrån,  2009b).  Bollnäs centrum är 

beläget i den sydöstra delen av staden, se figur 5. I centrum finns mindre detaljhandel, 

större butikskedjor, restauranger, caféer, bostäder, kontor, banker mm. Bland de större 

butikskedjorna finns till exempel Åhléns, Lindex, Dressman, JC, InterSport, Eurosko med 

flera. Inom detaljhandeln finns bland annat hälsokost, inredning, blommor och smycken. 
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Centrum i Bollnäs har fått mindre betydelse för handeln i kommunen eftersom ett par 

externa  handelscentrum  har  etablerats  cirka  två  kilometer  utanför  centrum.  I  dessa 

handelscentrum  finns  sällanköpshandel  med  till  exempel  möbler,  vitvaror  och 

hemelektronik.  I  och  med  att  de  externa  handelscentrumen  växt  fram har  centrumets 

användning förändrats.  Centrumets funktion för invånarna har fått  en annan betydelse 

eftersom staden inte längre är lika beroende av centrumet. Staden har blivit mer utbredd 

och  fler  människor  har  idag  tillgång  till  bil.  Lokalgatorna  i  centrum  är 

hastighetsbegränsade  till  30  km/h.  Däremot  är  all  fordonstrafik  förbjuden  på 

butiksgatorna. Dessa butiksgator möts i en T-korsning och är belagda med plattor och en 

separerad asfaltbana i  mitten.  Detta i  kombination med blomsterplanteringar,  träd och 

bänkar  gör  att  gatorna  i  centrum upplevs  som gågator  med  cykelbana  i  mitten.  Där 

gågatorna  möts  finns  ett  torg  som  just  nu  håller  på  att  byggas  om  till  en  galleria 

tillsammans  med  kringliggande  byggnader.  Byggnaderna  i  centrum  är  två  och  tre 

våningar höga och är en blandning av betong- och tegelhus från 1960- talet och 1970-talet 

samt  äldre  sekelskifteshus.  I  Bollnäs  avgränsas  området  till  Långgatan  med  korsande 

gator, se figur 6. 

    
Figur 5. Bollnäs centrum Figur 6. Avgränsning för fallstudie i Bollnäs

Källa: Gävle kommun (2009) Källa: Gävle kommun (2009)

Bearbetad av Callmyr och Persson (2009) Bearbetad av Callmyr och Persson (2009)

Invånarantalet i Sandvikens kommun är 36 900 (Sandvikens Kommun, 2009) varav cirka 

22 600 bor i Sandvikens stad (Statistiska Centralbyrån, 2009c). Sandviken fungerar som 

lokalcentra i  kommunregionen.  I kommunen är  det  tillverkningsindustrin Sandvik AB 

som ger de flesta arbetstillfällena. Andra stora näringsgrenar är vård, omsorg och handel 

(Statistiska Centralbyrån,  2009d). Centrumets  funktion för staden har förändrats i  och 

med att flera butiker har flyttat ut från centrum och större butiker med sällanköpshandel 
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har etablerats ungefär en halv kilometer utanför centrumkärnan. Närliggande kommuner 

erbjuder ett större utbud av varor och tjänster vilket innbär att invånarna i Sandviken inte 

är lika beroende av centrumet längre.

Sandvikens  centrum är  beläget  i  nordöstra  delen  av staden,  se  figur  7.  I  Sandvikens 

centrum är det gågata. Det är fyra mycket breda gator som möter varandra vid centrumets 

mittpunkt. De flesta byggnaderna är från 1960-talet och 1970-talet och är två eller tre 

våningar  höga.  Många  av  byggnaderna  har  tegel  eller  betongfasad.  Längs  gatorna  i 

centrum  finns  mindre  butiker  med  detaljhandel  inom  heminredning,  hälsokost  och 

blommor.  Det finns även större butikskedjor och en galleria med affärer som Lindex, 

Kappahl  och  Hemtex.  I  centrum  finns  också  bank,  restauranger,  mindre  caféer  och 

kiosker. Längs gatorna finns portingångar till bostäder och kontor. På en av gatorna finns 

träd planterade alldeles intill centrumets mittpunkt och träd finns längs sidorna på övriga 

gator. Belysningen sitter intill träden och vid några butiksentréer. I Sandviken avgränsas 

området till Hyttgatan med korsande gator, se figur 8.   

    
Figur 7. Sandvikens centrum Figur 8. Avgränsning för fallstudie i Sandviken

Källa: Gävle kommun (2009) Källa: Gävle kommun (2009) 

Bearbetad av Callmyr och Persson (2009) Bearbetad av Callmyr och Persson (2009) 
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2 Metod

Rapporten baserades på en förstudie som bestod av sammanställning av böcker, lagtext, 

vetenskapliga  artiklar  samt  publikationer  från  Boverket,  Sveriges  kommuner  och 

landsting  och  Räddningsverket.  Förstudien  användes  därefter  som  grund  vid 

formuleringen av intervjufrågorna. Vidare utformades strukturen av inventeringarna och 

observationerna  med  hjälp  av  resultatet  från  intervjuerna  och  den  sammanställda 

litteraturen.  För  att  slutligen kunna upprätta riktlinjerna användes inventeringarna och 

observationerna. 

2.1 Intervjuer 

Utifrån  förstudien  sammanställdes  materialet  som var  relevant  för  trafikplanering  av 

mindre  stadscentrum.  För  att  kunna  utforma  riktlinjer  var  det  viktigt  att  veta  hur 

planeringsprocessen såg ut i mindre städer och hur planarkitekter integrerar trafiksäkerhet 

i  centrummiljöer.  Därför  intervjuades  stadsarkitekter  från  Bollnäs  och  Sandvikens 

kommun. Till intervjuerna valdes en semi-strukturerad metod (Walliman, 2005) eftersom 

syftet  med  intervjuerna var  att  få  veta  stadsarkitekternas  egna tankar  och idéer  kring 

trafiksäkerhet. Dessutom kunde de intervjuade prata mer fritt kring ämnet om intervjun 

var  en blandning mellan en strukturerad och en ostrukturerad intervju (Kylén,  2004). 

Målet  var  att  intervjuerna  skulle  ge  svar  på  frågor  som  kunde  vara  till  hjälp  vid 

inventeringen och utformningen av riktlinjerna. Samma frågor ställdes till alla personer. 

Frågorna  i  en  semi-strukturerad  intervju  har  öppna  svarsmöjligheter  (Walliman, 

2005/2008).  Därför  förbereddes  några  frågeämnen  istället  för  direkta  frågor  för  att 

intervjun skulle ge mer kvalitativa svar. Det viktiga var att låta den intervjuades tankar 

och  åsikter  komma  fram  utan  att  bli  påverkad  av  våra  egna  åsikter  (Trost,  2005). 

Intervjuerna planerades att  pågå mellan 20-90 minuter  eftersom att  det  anses som en 

normal  tid  för  en  intervju  (Kylen,  1994).  Intervjuerna  pågick  slutligen  mellan  40-60 

minuter.  I Bollnäs intervjuades planarkitekt Bashir Hajo den 4 maj  2009. I Sandviken 

intervjuades planarkitekterna Anna-Maria Häggblom och Karin Harlin den 12 maj 2009.
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2.2 Inventeringar 

För att  kartlägga centrumens  utformning och innehåll  genomfördes  inventeringar  i  de 

båda  stadscentrumen.  Utifrån  förstudien  och  resultatet  av  intervjuerna  kunde  viktiga 

målpunkter  för  trafiksäkerhet  lyftas  fram,  se  tabell  1.  Målpunkterna  delades  in  efter 

funktion  i  fyra  olika  kategorier;  gator,  passager,  parkeringar  och  övrigt  (tabell  1). 

Gågator, gårdsgator och cykelbanor lyftes fram genom förstudien som viktiga delar i ett 

centrum.  Lokalgator  var  viktiga  för  att  kunna  knyta  ihop  trafikflödet  runt  omkring 

centrum  och  till  parkeringsplatser.  Dessutom  var  övergångsställen,  farthinder  och 

trafiksignaler  återkommande  i  förstudien.  Utformning och placering av belysning  och 

vegetation  var  viktiga  målpunkter  att  ta  med  i  inventeringen  (Bilaga  2).  Under 

inventeringen  dokumenterades  målpunkterna  med  hjälp  av  anteckningar  och 

fotografering. De olika trafikantgrupperna i studien var bilister, cyklister och fotgängare. 

Tabell 1. 

Inventeringen  genomfördes  för  att  se  om  målpunkterna  fanns  och  deras  placering. 

Överskådliga kartor användes för att markera målpunkter och området för fältstudien. En 

bestämd  sträcka  följdes  med  start-  och  slutpunkt  i  centrumens  mittpunkter.  Därifrån 

inventerades en gata i taget. Varje gata tog cirka 20 minuter att inventera. Målpunkterna 

fick en egen symbol som markerades på kartan (se figur 9 och 10). Under inventeringen 

fotograferades målpunkter och olika platser i centrum.  

Resultatet  av  inventeringen  redovisades  på  kartor  som  framställdes  i  ritprogrammet 

AutoCAD  2008.  Som  underlagskarta  användes  en  länskarta  över  Gävleborgs  län. 

Målpunkterna  som  dokumenterades  under  inventeringen  fördes  in  på  kartor.  Efter 

inventeringen genomfördes observationer.      
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2.3 Observationer

För att få en översiktlig bild av hur platsen och olika målpunkter fungerade genomfördes 

observationer i de båda stadscentrumen. Genom observationer kan händelser, beteenden 

och flöden redovisas. Observationer varken förklarar eller värderar händelser men ger 

observatören underlag att själv göra egna värderingar och jämförelser (Kylén, 1994). De 

kategorier som ingick i observationerna var; gator, passager och parkeringar. Målet var 

att se hur målpunkterna fungerade och undersöka beteenden hos bilister,  cyklister och 

fotgängare. Några av målpunkterna hade tidigare förutsetts ha problem med användning 

och  funktion  och  med  hjälp  av  olika  frågeställningar  (tabell  2)  genomfördes 

observationen. Därmed formulerades frågeställningar som skulle ge svar på händelser i 

form av trafikanters beteenden och målpunkternas funktioner. Frågor som var viktiga att 

få svar på var vilken användning gator, parkeringar och passager hade i centrumen och 

om de fyllde den tänka funktionen (Bilaga 1). 

Tabell 2.

Fallstudierna  valdes  att  genomföras  med  hjälp  av  direkta  observationer.  Direkt 

observation innebär fältbesök av platsen och observering av beteenden. Ett exempel på 

direkt  observation  är  händelser  på  en  trottoar  (Yin,  2003).  Andra  exempel  på  olika 

observationer är ostrukturerade och strukturerade. Strukturerade observationer är enkla att 

bearbeta och sammanställa medan ostrukturerade observationer är mer beskrivande och 

subjektiva (Kylén, 2004). Eftersom händelser och beteenden beskrevs utifrån  kan därför 

observationerna i Bollnäs och Sandviken även klassas som ostrukturerade. 

Observationerna startades klockan 11.45, 12.45 och 16.15 och pågick under 45 minuter 

vardera. Under dessa perioder fördes inga anteckningar och inga fotografier togs för att 

inte påverka trafikanternas beteenden (Kylén, 2004 s.  99-100). Efter varje observation 
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skrevs iakttagelserna ner. Observationerna pågick under två blåsiga och kyliga vardagar 

med  halvklart  väder  mellan  klockan  9-17.  Observationen  i  Bollnäs  genomfördes 

onsdagen den 13 maj 2009 och i Sandviken torsdagen den 14 maj 2009. Tidpunkt och 

väderlek var lika under de båda dagarna.   

2.4 Riktlinjer  

För att ta fram riktlinjerna sammanställdes materialet från litteraturstudien, intervjuerna, 

inventeringarna  samt  resultatet  av  observationerna.  De  styrkor  och  brister  som 

uppmärksammades vid varje inventering och observation var grunden vid formuleringen 

av  riktlinjerna.  Samma  målpunkter  som  användes  vid  inventeringarna  användes  vid 

sammanställningen av observationerna. Slutligen skrevs korta sammanfattande meningar 

under varje målpunkt. Riktlinjerna utformades i en figur där varje målpunkt var rubrik 

med en kort tillhörande beskrivning. 
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3 Resultat och analys

3.1 Inventeringar 

Sammanställningen av inventeringarna och observationerna visade på olika styrkor och 

brister av olika målpunkter. Resultatet av inventeringen i Bollnäs redovisas nedan i figur 

9.  Längs gågatorna fanns bank, butiker,  restauranger och kontor.  I  korsningen mellan 

Nygatan och Östra stationsgatan fanns ett markerat övergångsställe med trafiksignal. Det 

fanns tre andra korsningar där biltrafik korsade en gågata. Korsningarna var upphöjda 

gångpassager utan markering på marken. Längs Långgatan låg tre parkeringshus, dessa 

hade in- och utfarter  från lokalgator.  Även parkeringsplatser  som låg vid utkanten av 

centrum hade in- och utfarter mot olika lokalgator. På alla lokalgator kring centrum var 

hastighetsbegränsningen  30  km/h.  Inventeringen  visade  att  det  fanns  sju 

cykelparkeringar, dessa var placerade på olika platser i centrum.

Figur 9. Inventeringskarta för Bollnäs centrum 
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Resultatet av inventeringen i Sandviken redovisas nedan i figur 10. Inventeringen visade 

att det var gågata i centrum och hastighetsbegränsningen på kringliggande lokalgator var 

50 km/h. Centrumets mittpunkt var vid korsningen mellan Hyttgatan och Köpmangatan. 

Längs  gågatorna  fanns  bank,  butiker,  restauranger  och  kontor.  Sju  stycken 

parkeringsplatser dokumenterades, fyra av dessa hade in- och utfarter vid lokalgatorna. 

För de andra parkeringarna var gågatan in- och utfartsled. En cykelparkering fanns vid 

centrumets södra del. Vid den norra och södra delen fanns markerade övergångsställen, 

vid den östra delen där gågatan mötte  lokalgatan fanns en upphöjd gångpassage utan 

markering. På denna plats satt en upplysningsskylt om gågata. 

Figur 10. Inventeringskarta för Sandvikens centrum 
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3.2 Observationer 

Observationerna  delades  in  i  olika  områden.  Bollnäs  centrum  delades  in  i  områden 

numrerade 1-4 (se figur 11) och Sandvikens centrum 5-9 (se figur 12). Resultatet visade 

likheter och skillnader både mellan de två städerna och inom samma stad.  De största 

likheterna som fanns mellan Bollnäs och Sandviken var centrumens storlek och att större 

delen  av  alla  butiksgator  var  gågator.  En  stor  skillnad  var  gatornas  användning  i 

centrumen.  Gatorna i  Bollnäs  upplevdes mer  som promenadgator  eftersom människor 

förflyttade sig långsammare och besökte butiker.  Stora delar  av gatorna i  Sandvikens 

centrum upplevdes som transportsträckor för att människor rörde sig snabbt och bilister 

körde in på gågatorna. 

Generellt  sett  rörde sig  få  människor  i  de  båda centrumen men i  några  områden var 

aktiviteten större. I Bollnäs var människor mer utspridda i hela centrumet men en viss 

skillnad kunde ses vid torget där några fler människor var i rörelse. Detta kunde ha ett 

samband med att butiker låg utspridda på alla delar av gågatorna i Bollnäs.  I Sandviken 

rörde sig de flesta människor längs med södra delen av Hyttgatan och vid mittpunkten av 

centrumet. Detta antogs bero på att de flesta butiker låg där. 

För alla de olika områdena i städerna har separata observationer genomförts.   

   
Figur 11. Områden för observationer Figur 12. Områden för observationer 

 i Bollnäs centrum  i Sandvikens centrum 

Källa: Gävle kommun (2009) Källa: Gävle kommun (2009)

Bearbetad av Callmyr och Persson (2009) Bearbetad av Callmyr och Persson (2009)
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Område 1. Nordöstra delen av Bollnäs centrum 

Inom detta område var det få människor i rörelse. Gatan fungerade som transportväg för 

cyklister och fotgängare. Cyklister cyklade på den markerade cykelbanan i mitten men 

fotgängare utnyttjade både gatan och cykelbanan.  De flesta cyklister cyklade fort  och 

förväntade sig att fotgängare skulle lämna företräde. Cykelparkeringarna användes av de 

flesta cyklisterna.

Figur 13 och 14. Nordöstra delen av Bollnäs centrum 

Område 2. Centrumets mittpunkt

Lokalgatan inom området  fungerade som genomfart  medan gågatan och cykelbanorna 

fungerade som transport. Torget var under renovering vid tidpunkten för observationen 

vilket gjorde att endast halva ytan närmast Långgatan kunde utnyttjas av trafikanterna. 

Detta medförde att halva torget inte fanns med i observationen. Cyklister och fotgängare 

använde hela gatan och torgets utrymme gemensamt. Det var fler människor i rörelse på 

torget och gatan än de övriga områdena vilket medförde att cyklister tog det lite lugnare. 

Trafiksignalen  vid  Nygatan  var  väl  placerad  eftersom  de  flesta  korsade  gatan  där. 

Trafiksignalen gjorde att trafikanterna visste vad som gällde och de flesta respekterade 

den. De flesta cyklarna stod parkerade i cykelställen. 

Figur 15 och 16. Centrumets mittpunkt
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Område 3. Sydvästra delen av Bollnäs centrum  

Denna gata upplevdes som en kombination av transport- och promenadgata. Cyklister 

cyklade på den markerade cykelbanan i mitten men fotgängare utnyttjade både gågatan 

och cykelbanan. De flesta cyklister cyklade fort och förväntade sig att fotgängare skulle 

lämna företräde. Bilister, cyklister och fotgängare tvekade vid den nivåförhöjda passagen 

eftersom det var oklart om vem som hade väjningsplikt. Det var oftast fotgängare och 

cyklister som stannade för bilister. Cyklar stod parkerade i cykelställen. 

Figur 17 och 18. Sydvästra delen av Bollnäs centrum 

Område 4. Nordvästra delen av Bollnäs centrum 

Gatan i  detta område upplevdes som en promenadgata. Få människor var i rörelse på 

denna plats.  Cyklister  cyklade på den markerade cykelbanan i  mitten men fotgängare 

utnyttjade både gågatan och cykelbanan. Den nivåförhöjda passagen var bra placerad i 

korsningen eftersom de flesta fotgängare och cyklister använde den för att ta sig över 

lokalgatan.  Bilister,  cyklister  och  fotgängare  tvekade  vid  den  nivåförhöjda  passagen 

eftersom det var oklart om vem som hade väjningsplikt. Oftast stannade fotgängare och 

cyklister för bilisterna. Cyklar stod parkerade i cykelställen. 

Figur 19 och 20. Nordvästra delen av centrum 
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Område 5. Norra delen av Sandvikens centrum 

På denna plats var det ett stort trafikflöde på grund av att gågatan fungerade som infart till 

tre  olika  parkeringar,  gatan  upplevdes  därför  som  transportsträcka.  Bilister  lämnade 

företräde för fotgängare vid övergångsstället som fanns vid korsningen mellan Odengatan 

och Hyttgatan. Cyklister, fotgängare och bilister samsades på en gata. Det var en mycket 

bred gata där bilister inte körde enligt fotgängares villkor. Farthinder var placerade med 

långa avstånd vilket medförde att bilister inte sänkte hastigheten. Farthinder vid gågatans 

början uppfyllde  inte  någon funktion.  Bilister  höll  hög  hastighet  och  två  bilar  kunde 

mötas på gågatan utan problem. Breda gågator med biltrafik gjorde att upplevelsen av ett 

centrum försvann, gatan fungerade mer som en lokalgata eller gårdsgata. 

Figur 21 och 22. Östra delen av Sandvikens centrum

Område 6. Östra delen av Sandvikens centrum

Östra delen av centrumet upplevdes som en promenadgata där många människor var i 

rörelse. Gatan fungerade även som en transportväg för lastbilar med varuleveranser. De 

cyklister  som cyklade  på  gatan  visade  hänsyn  till  fotgängare.  Bilister,  cyklister  och 

fotgängare samsades om samma gaturum vid gångpassagen. Strax innan gångpassagen 

satt en anvisningsskylt om gågata. Passagen var upphöjd men utan markering på gatan. 

Fotgängare och cyklister tvekade eftersom det uppstod osäkerhet om väjningsplikt. 

Figur 23 och 24. Östra delen av centrum 
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Område 7. Södra delen av Sandvikens centrum

I denna del av Sandviken fanns en lång gata med ett bredare torgutrymme i mitten. Gatan 

fungerade  som  promenadgata  men  även  som  transportväg  för  lastbilar  med 

varuleveranser till butiker. Bilister körde in på gågatan men visade hänsyn till fotgängare. 

Flera  bilister  parkerade  intill  butikerna  trots  att  det  inte  fanns  några  anordnade 

parkeringar  för  bilar  där.  Övergångsställena  vid  korsningen  mellan  Hyttgatan  och 

Barrsätragatan  fungerade  bra  eftersom bilister  lämnade  företräde  för  fotgängare.  Den 

anordnade  parkeringen  för  cyklar  användes  inte,  cyklar  stod  istället  parkerade  mot 

lyktstolpar och utanför butiker. 

 

Figur 25 och 26. Södra delen av centrum

Område 8. Västra delen av Sandvikens centrum 

Denna gata upplevdes som en transportsträcka för att ta sig in och ut till centrum. På 

denna plats var det ett fåtal människor i rörelse. Bilar stod parkerade på sidan av gågatan 

trots att det inte fanns några anordnade bilparkeringar där.  

Figur 27 och 28. Västra delen av centrum 
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Område 9. Mittpunkten i Sandvikens centrum

Platsen upplevdes som promenadgata och det var många människor i rörelse. På gatan 

samsades cyklister och fotgängare på samma utrymme. Här parkerade även lastbilar med 

varuleveranser  till  butiker.  Vid  mittpunkten  fanns  inga  anordnade  cykelparkeringar, 

cyklar stod istället parkerade mot lyktstolpar och utanför butiker. 

    

Figur 29 och 30. Mittpunkten i centrum 

3.3 Riktlinjer till förbättringar av stadscentrum

Riktlinjerna  är  resultatet  av  våra  slutsatser  som framkom  under  inventeringarna  och 

observationerna.  Riktlinjerna  kan  användas  av  kommuner  som stöd  vid  planering  av 

trafikmiljöer i mindre stadscentrum. De ska vara ett stöd vid inventering och observation 

av  ett  centrum  för  att  se  vilka  målpunkter  som  är  viktiga  att  undersöka.  Utifrån 

inventering och observation understryks de målpunkter som har problem med funktion 

och användning. För dessa målpunkter kan sedan riktlinjerna användas till förändring och 

förbättring.  Alla  de  fyra  kategorierna  är  beroende  av  varandra  när  riktlinjerna  skall 

tillämpas.  Om  en  målpunkt  i  en  kategori  ska  förändras  eller  förbättras  berörs  även 

målpunkter i de andra tre kategorierna. Till exempel när gator undersöks påverkas även 

kategorierna; passager, parkeringar och övrigt. När en gata ska förändras kan exempelvis 

ett övergångsställe behövas vilket påverkar kategorin passager. För utformning av gatan 

kan  även  parkeringar,  belysning  och  vegetation  behövas  vilket  medför  att  alla  de 

resterande kategorierna påverkas. 
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Till varje målpunkt finns riktlinjer med en kort beskrivning av placering och utformning. 

Riktlinjerna är tänkta att visa det optimala för varje kategori och målpunkt. Riktlinjerna i 

figur 31 kan lyftas ut och användas enskilt eller tillsammans med tillhörande figur och 

beskrivningar som redovisas i efterföljande avsnitt. 

Figur 31. Riktlinjer 
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Figur 32 visar kopplingarna mellan de olika målpunkterna och gatutyperna. Lokalgata, 

gågata och gårdsgata är hörnstenarna och utifrån dessa kopplas målpunkterna samman. 

Belysning och vegetation är en viktig del i ett trafiksäkert centrum eftersom det påverkar 

alla olika gatutyper  och trafikanter.  Belysning och vegetation är  en central  del  i  våra 

riktlinjer och därför placeras denna målpunkt i mitten. Övergångsställe, bilparkering och 

trafiksignal är kopplade till lokalgata eftersom de främst berör lokalgata. Cykelbana är 

lika viktig för lokalgata som gågata och kopplas med lika stort avstånd till lokalgata och 

gågata. Samma koppling och avstånd gäller för farthinder mellan lokalgata och gårdsgata 

samt för cykelparkering mellan gågata och gårdsgata. 

Den schematiska figuren visar en förenklad bild av hur de olika målpunkterna hänger 

ihop. Den är tänkt att visa vad som är det primära att tänka på vid förändring av endast en 

gatutyp.  Figuren  kan  användas  som  ett  komplement  till  våra  riktlinjer.  Riktlinjerna 

förklarar målpunkternas lokalisering och användning medan figuren visar målpunkternas 

relation till varandra.  

Figur 32. Schematisk figur över målpunkterna
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3.3.1 Gator

Gågata är  det  bättre alternativet  för 

platser  där  det  inte  finns  behov av 

någon  biltrafik,  exempelvis  på 

butiksgator i centrum. Är separering 

av  olika  trafikanter  inte  möjlig 

används gårdsgata. På en gårdsgata 

samsas  bilister,  cyklister  och 

fotgängare på samma utrymme. Figur 33. Illustration av gågata

Träd och låga buskar placeras i mitten av gågator för att gaturummet ska upplevas mindre 

(figur 33). Mindre utrymme gör att cyklister håller lägre hastighet. För att cykelbanan ska 

utmärka  sig  från  övrig  gata  krävs  markering  med  avvikande  färg  och  att  det  är  bra 

skyltning. Både lokalgator och cykelbanor har slät markbeläggning. Lokalgator anläggs 

utanför centrumkärnan och hastigheten på dessa gator är högst 30 km/h. 

3.3.2 Passager

Vid övergångsställen används nivåförhöjning och 

annan markbeläggning än  bilvägen för  att  göra 

samtliga  trafikanter  uppmärksamma,  eftersom 

dessa  åtgärder  uppfattas  både  genom  syn  och 

hörsel  (figur  34).  Detta  medför  en  större 

sannolikhet  att  bilister  och  cyklister  saktar  ner 

och att fotgängare blir mer observanta.             Figur 34. Illustration av övergångsställe

Farthinder placeras där gågator och gårdsgator börjar och slutar för att uppmärksamma 

samtliga trafikanter och ge en fartdämpande effekt. Farthinder kan även placeras enligt 

illustrationen  (figur  35)  vid  platser  där  syftet  är  att  sänka  hastigheten  ytterligare. 

Trafiksignaler  placeras  där  gågator  och 

cykelbanor  korsar  en  lokalgata  med 

genomfartstrafik.  Trafiksignaler  kan  i  mindre 

stadscentrum och  vid  mindre  lokalgator  ersättas 

med  nivåförhöjda  övergångsställen  där 

trafikflödet inte är så stort. 
                       Figur 35. Illustration av farthinder
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3.3.3 Parkeringar

Bilparkeringar  lokaliseras  i  utkanten  av  centrum  för  att  minska  trafiken  inne  i 

centrumkärnan. Flera mindre parkeringar anläggs för att undvika att trafik koncentreras 

till en plats. In- och utfarter till både parkeringar och parkeringshus placeras så långt från 

gågatan som möjligt. Cykelparkeringar placeras vid gårds- och gågators början för att 

undvika cykeltrafik i centrum.

3.3.4 Belysning och vegetation

Belysning  vid  övergångsställen  riktas 

både  inåt  och  utåt  för  att  synliggöra 

gång- och cykeltrafikanter både på och 

bredvid  övergångsställen (figur  36). 

Belysning placeras jämnt och            

regelbundet längs med  

gågator, gårdsgator, lokalgator och Figur 36. Illustration av belysning 

gång- och cykelvägar. 

Vegetation i form av träd och buskar placeras i mitten av bredare gågator och gårdsgator 

för att minska upplevelsen av gaturummet och därmed sänks hastigheten. Höga 

blomlådor placeras på gårdsgator för att uppmärksamma samtliga trafikanter och ge en 

fartdämpande effekt. Ingen vegetation på lokalgata eller cykelbana. 
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4 Diskussion

Trafiksäkerhet är ett ämne som involverar många aktörer på många olika nivåer. På lokal 

nivå är det  kommunerna som ansvarar för  att  säkerhet integreras vid planläggning av 

offentliga platser. Trafiksäkra stadscentrum är en viktig fråga och eftersom centrum är en 

offentlig plats påverkas många människor av hur centrumet är utformat.  Därför är det 

viktigt att det finns aktuella riktlinjer som är till hjälp vid förändringar och förbättringar i 

trafiksäkerheten i centrum. Våra riktlinjer kan användas av till exempel kommuner vid 

inventering, observation, förändring och förbättring av trafikmiljöer i centrum. En av de 

viktigaste faktorerna för att göra ett centrum mer trafiksäkert är sänkt hastighet. Även om 

våra riktlinjer är utformade för olika delar av ett centrum och berör olika trafikantgrupper 

så är de flesta av riktlinjerna tänkta att medföra hastighetsdämpande åtgärder. En annan 

viktig del i  våra riktlinjer är belysning och vegetation. Av våra fyra  kategorier är det 

endast belysning och vegetation som berör samtliga kategorier lika mycket.  Belysning 

och vegetation kan därför ses som en mycket viktig del i utformningen av ett trafiksäkert 

centrum. 

Riktlinjerna och den schematiska figuren över målpunkterna är tänkta att visa optimala 

situationer  för  de  olika  målpunkterna  var  för  sig.  Riktlinjerna  visar  de  olika 

målpunkternas lokalisering och användning medan figuren är en tolkning av riktlinjerna 

och visar målpunkternas relation till varandra. Detta innebär att de kan användas var för 

sig eller som komplement till varandra. Om vi istället hade använt oss av våra kategorier 

som utgångspunkt i figuren hade kopplingarna och strukturen blivit annorlunda. Eftersom 

det finns väldigt många möjliga kopplingar mellan de olika målpunkterna betyder detta 

att ämnet är väldigt brett och därmed kan vår figur förtydliga och ge en översiktlig bild. 

För vidare studier skulle man kunna utveckla mer omfattande riktlinjer och fler figurer 

med kopplingar mellan de olika målpunkterna. 

Fallstudierna i Bollnäs och Sandviken valdes för att dessa städer har liknande storlek och 

funktioner.  Båda  städerna  vill  göra  förändringar  och  höja  säkerheten  i  centrumen. 

Trafiksäkerhet  berör  hela  staden  men  i  stadscentrum handlar  det  oftast  om att  göra 

gågatorna trafiksäkra. Under 1960-talet började gågator i Sverige att utvecklas i större 

utsträckning. Utvecklingen kan dels förklaras med att människor ställde större krav på 

närhet  till  handel  och blev mer  medvetna om miljöfrågor.  Därmed blev det  ett  större 

behov av gågator i centrum. Funktionalistiska planeringsidéer har präglat utformningen 

av  centrum  sedan  1950-talet.  En  av  de  viktigaste  idéerna  inom  funktionalism  var 
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funktionsseparering  i  städerna  (Bellander,  2005).  I  motsats  till  detta  är  centrumen  i 

Bollnäs  och  Sandviken  funktionsintegrerade  med  bostäder  och  handel.  I  mindre 

stadscentrum är funktionsintegration en förutsättning för att  staden ska finnas till  och 

centrum ska kunna utvecklas. 

Resultaten  från  inventeringarna  visar  att  i  Bollnäs  används  de  anordnade 

cykelparkeringarna och detta tolkas som att cykelparkeringarna är välplacerade och fyller 

sin  funktion.  I  Sandviken fanns endast  en cykelparkering vilket  gjorde att  människor 

parkerade  sina  cyklar  utanför  butiker.  Med fler  cykelparkeringar  i  centrum kan  detta 

undvikas.  I  Bollnäs  är  alla  lokalgator  hastighetsbegränsade till  30  km/h  vilket  är  bra 

eftersom sänkt hastighet leder till färre trafikolyckor (Hydén, 2008). 

I Bollnäs och Sandviken finns nivåförhöjda övergångsställen vid de platser där gågator 

korsar lokalgator. Denna åtgärd är bra eftersom bilister lämnar företräde i högre grad och 

antalet olyckor  halveras bland fotgängare (Spolander, 1999). Däremot kan effekten av 

passagen förstärkas med skyltning och markering. I Sandviken finns parkeringar med in- 

och utfart från gågatan vilket gör att hela idén med gågata försvinner eftersom gågator är 

områden för gångtrafikanter och där biltrafik är förbjuden  (Kärrholm, 2008). Eftersom 

denna  del  av  gatan  inte  är  någon  större  butiksgata  kan  gårdsgata  vara  det  bättre 

alternativet. Även på andra delar av gågatan kör bilister in och parkerar utanför butiker. 

Detta skulle kunna undvikas med farthinder eller planteringar vid gågatornas början som 

uppmärksammar bilister att de närmar sig en annan miljö (Ben-Joseph och Southworth, 

2003). 

Observationerna visar att hastigheten bland bilister i Sandviken var mycket högre på de 

bredare delarna av gågatorna än på de smala. Enligt Ben-Joseph och Southworth (2003) 

saktar bilister ner och kör långsammare på smala gator. Därför kan  träd och annan låg 

vegetation placeras i mitten av gågatan vilket gör att gatan upplevs smalare. Resultaten 

från delar av inventeringen överensstämde inte med vår föreställning om hur det skulle se 

ut i centrumen. Inventeringarna och observationerna visade på fler brister än vad som 

först hade beräknats. Det fanns brister i funktioner och utformning av olika målpunkter. 

På grund av att denna rapport bara inkluderar två fallstudier är det mycket svårt att göra 

någon djupare analys av metoden. För vidare studier inom området krävs fler och mer 

ingående  fallstudier.  För  att  få  ett  mer  detaljerat  resultat  hade  centrumen  kunnat 

avgränsas i mindre och färre områden. Verkligheten kan speglas på ett mer ingående sätt 

om mer omfattande observationer genomförs. Observationerna utfördes under en dag per 

stad vilket inte är tillräckligt för att kunna dra några egentliga slutsatser om hur platserna 
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fungerar. En dag är för lite för att kunna avgöra hur en plats fungerar, däremot ger det en 

översiktlig bild. De dagar som observationerna genomfördes, en onsdag och en torsdag, 

var blåsiga och kalla vilket medförde att få människor var i rörelse i centrumen. Om det 

hade varit  bättre väder och en dag i  slutet  av veckan hade det  förmodligen varit  fler 

människor ute. Tidpunkt och väderlek har därför till stor del påverkat våra resultat. 

Intervjuerna  gav  inte  svar  på  alla  frågor  som  var  förberedda.  En  mer  strukturerad 

intervjuform hade  varit  fördelaktig  i  denna  studie  eftersom vi  då  skulle  ha  fått  mer 

konkreta svar. Eftersom planarkitekterna arbetar i de städer där vi gjorde våra fallstudier 

kan detta ha påverkat deras svar. De intervjuade hade kunnat ge mer objektiva svar om de 

arbetat vid en annan kommun än där våra fallstudier genomfördes. 

Mätningar av trafikflödet visar hur många trafikanter som rör sig på platsen vilket ger en 

bra grund för hur gatan kan eller bör utformas. Däremot kan det ifrågasättas om resultaten 

hade blivit mer korrekta om mätningar hade tagits med i vår studie. För att mätningar ska 

bli  användbara bör de göras på flera olika platser,  flera dagar i  veckan och vid olika 

tidpunkter.  En  omfattande  mätning  bör  därför  ge  bättre  underlag  vid  utformning  av 

platsen  eftersom användning  och  funktioner  kan  utläsas  mer  tydligt.  Observationerna 

genomfördes  under  våren  vilket  har  påverkat  resultatet  både  i  observationerna  och  i 

utformningen av riktlinjerna. Förutsättningar är annorlunda under vintertid eftersom snö 

och is kan skymma markeringar på gator. Även frågor rörande belysning och vegetation 

kan skilja sig från våra resultat eftersom våra fallstudier gjordes på våren då dagarna är 

ljusa och träden är grönskande.  

Eftersom  olika  målpunkter  har  olika  funktioner  i  centrum  behövs  inventering  och 

observation  för  att  kunna  undersöka  hur  trafikmiljön  fungerar  och  vad  som  måste 

åtgärdas. Med hjälp av riktlinjerna kan utläsas vilka av målpunkterna som har problem 

med funktion och användning. I våra riktlinjer innefattas tre trafikantgrupper. För vidare 

studier  bör  alla  olika  trafikantgrupper  ingå.  Det  är  även  angeläget  att  inkludera 

kollektivtrafiken  eftersom  att  den  är  en  viktig  del  för  människors  möjlighet  till 

förflyttning  till  och  från  centrum.  Något  som kan underlätta  för  vidare  studier  är  att 

fokusera på en typ av gata i taget eftersom det då blir lättare att se till just den gatans 

funktion och användning. 
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5 Slutsatser

Trafiksäkerhet  i  stadscentrum påverkar  många  människor  eftersom att  centrum är  en 

offentlig plats. Därför är det viktigt att det finns aktuella riktlinjer som är till hjälp vid 

förändringar och förbättringar i  trafiksäkerheten i  centrum.  Den största  delen av våra 

riktlinjer  innehåller  faktorer  som  medför  hastighetsdämpande  åtgärder  vilken  är  den 

viktigaste faktorn för att minska antalet trafikolyckor. En annan stor del i våra riktlinjer är 

belysning  och  vegetation.  Den  schematiska  figuren  visar  tydligt  att  belysning  och 

vegetation är en central del i våra riktlinjer eftersom den berör samtliga kategorier. Våra 

riktlinjer  och  vår  figur  är  tänkta  att  användas  av  kommuner  i  deras  arbete  med 

förändringar och förbättringar av trafikmiljöer i centrum. 

Riktlinjerna och den schematiska figuren kan användas separat  eller  tillsammans  som 

komplement  till  varandra  då  de  visar  olika  saker.  Riktlinjerna  visar  de  olika 

målpunkternas  funktion  medan  figuren  visar  hur  de  olika  målpunkterna  kan  kopplas 

samman. 

Inventeringar  och  observationer  har  varit  bra  metoder  i  vårt  arbete  för  att  se  hur 

trafikmiljön i centrum fungerar eftersom användning och funktion av olika målpunkter 

varierar. I vår fallstudie valdes två städer med liknande storlek och funktion för att kunna 

jämföra och utvärdera resultaten mellan städerna. 

Centrumen i Bollnäs och Sandviken är funktionsintegrerade med bostäder och handel. 

Funktionsintegration i mindre stadscentrum är en förutsättning för att staden ska finnas 

till och centrum ska kunna utvecklas. 

För vidare  studier  kan fler  och mer  omfattande riktlinjer  utvecklas.  Till  exempel  kan 

hänsyn tas till fler faktorer som kan påverka trafiksäkerheten i ett centrum samt att fler 

målpunkter ingår i studien. En mer omfattande studie skulle även innebära att man kan 

redovisa fler kombinationer i ett flödesschema mellan olika målpunkter. En utgångspunkt 

för vidare studier kan vara att fokusera på en gatutyp i taget eftersom det kan ge en mer 

detaljerad  beskrivning.  I  detta  arbete  ville  vi  däremot  se  helheten  av  trafikmiljön  i 

centrum och därför är flera gatutyper med i vår studie. 
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Bilaga 1

2009-05-04. Intervju med Bashir Hajo, planarkitekt, Bollnäs Kommun

Hur skulle du beskriva ett trafiksäkert centrum?

Alla  trafikanter,  d.v.s.  gående,  cyklister  och bilister,  ska  visa  hänsyn  och respekt  för 

varandra och omgivningen. Det är bra att använda sig av olika markläggning för att skilja 

t ex gång- och cykelbanor. Det behöver nödvändigtvis inte vara skyltar för att separera 

olika  trafikslag  utan  markläggning  kan  vara  ett  bättre  alternativ.  Det  är  viktigt  att 

hastighetsbegränsningen för biltrafik är låg i centrum. Gårdsgata kan vara både positivt 

och negativt att använda sig av eftersom det kan skapa förvirring om vilka regler som 

gäller för att många inte vet vad den betyder. Det är viktigt att veta funktionen och om 

övergångsställen m.m. används av invånarna. 

Vilka  samarbeten  för  trafiksäkerheten  sker  mellan  kommunen  och  andra 

myndigheter, medborgare, organisationer, näringslivet mfl? 

Lika som vid alla planarbeten sker samråd, utställningar och möten med berörda parter. 

Om arbetet gäller trafiksäkerhet är bland andra Räddningstjänsten och organisationer för 

rörelsehindrade inblandade.

Är det möjligt att inkludera alla perspektiv (cyklister, fotgängare och bilister) vid 

planering för trafiksäkerhet och i så fall hur?

Det är viktigt att hitta en balans mellan alla trafikantgrupper. Man måste lyssna på alla 

förslag och synpunkter som framförs och göra det bästa möjliga för alla. 

Trafiksäkerhetsplan av Vägverket,  finns det något liknande som kommunen kan 

använda sig av? 

Hur ofta ses trafiksäkerheten över i centrum? 

Finns  det  något  annat  sätt  förutom  utställning  av  planer  där  medorgarna 

informeras om trafiksäkerheten i centrum? 

Finns det några mätningar på trafikflödet i centrum? 

Det vet jag inte. Ni får kontakta Tekniska kontoret. 

35



Bilaga 2 

2009-05-12. Intervju med Anna-Maria Häggblom, planarkitekt och Karin Harlin, 

planarkitekt, Sandvikens kommun 

Hur skulle du beskriva ett trafiksäkert centrum?

Belysning och vegetation är viktiga element vid utformningen. Ofta glöms dessa bort och 

kommer i skymundan.  

Vilka  samarbeten  för  trafiksäkerheten  sker  mellan  kommunen  och  andra 

myndigheter, medborgare, organisationer, näringslivet mfl? 

Är  det  möjligt  att  inkludera  alla  perspektiv  (cyklister,  gående  och  bilister)  vid 

planering för trafiksäkerhet och i så fall hur?

Fotgängare sätts ofta i första perspektiv. 

Trafiksäkerhetsplan av Vägverket,  finns det något liknande som kommunen kan 

använda sig av? 

Det finns inget liknande som vi använder oss av. Närmaste som finns här i kommunen är 

trafikföreskrifter.  

Hur ofta ses trafiksäkerheten över i centrum? 

I samband med upprättande av planer som berör centrum. 

Finns  det  något  annat  sätt  förutom  utställning  av  planer  där  medorgarna 

informeras om trafiksäkerheten i centrum? 

I Annonsbladet som skickas ut till medborgarna finns information om detta. 

Finns det några mätningar på trafikflödet i centrum? 

Nej, vi har inga mätningar på det. Men det går att ordna. 
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