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Förord 

Detta arbete har genomförts under våren år 2018 och omfattar en 

kandidatexamen på 15 högskolepoäng inom samhällsplanering. Detta avslutar 

vår treåriga utbildning på samhällsplanerarprogrammet på Högskolan i Gävle.  

Vi vill tacka vår handledare Henry Grew för vägledning, tips och råd i detta 

arbete samt Marie Grew, trafikplanerare från Gävle kommun, Maria Jonasson, 

trafikplanerare från Sundsvalls kommun, Petter Skarin, trafikplanerare från 

Eskilstuna kommun och Katarina Bergström, trafikplanerare från Umeå 

kommun, eftersom de valde att ställa upp på intervju och bidrog med 

värdefull information.  

Slutligen vill vi tacka våra familjer som har stöttat och trott på oss i denna 

process med examensarbetet och under dessa tre år av studier.  

 

Gävle, Maj 2018 

Louise Bergström och Lisa Hjälsten  
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Sammanfattning 

Bilfria zoner är en planeringsstrategi som eftersträvar en hållbar stadsmiljö 

med fokus på att reducera bilanvändningen i människors vardag. Syftet med 

denna studie har varit att undersöka vilka förutsättningar som har tagits i 

beaktande vid avgränsning av bilfria zoner för att få fram hur bilfria zoner ska 

avgränsas i svenska städer. Målet med studien var att identifiera vilka 

förutsättningar som är betydelsefulla vid avgränsning av bilfri zon. Därefter 

applicerades förutsättningarna i Gävle för att exemplifiera var det är möjligt 

och mest optimalt för Gävle kommun att införa en bilfri zon.  

Studien utfördes med två metoder för att få fram vilka förutsättningar som ska 

finnas vid avgränsning av bilfria zoner. Först utfördes en kvalitativ 

innehållsanalys av fyra befintliga och planerade bilfria zoner genom en induktiv 

ansats på plandokument, rapporter, vetenskapliga artiklar, böcker och 

organisationers hemsidor. De befintliga och planerade bilfria zonerna var 

gågatan Ströget, Helsingfors, Oslo och stadsdelen Vauban. Därefter 

genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer. De intervjuade var 

trafikplanerare från Gävle kommun, Sundsvalls kommun, Umeå kommun och 

Eskilstuna kommun. Förutsättningar som framkom från innehållsanalysen och 

intervjuerna visades i tematiserade tabeller för att kunna jämföra 

förutsättningarna som framkommit från de två metoderna. Genom en 

jämförelse mellan innehållsanalysen och intervjuerna identifierades nio 

förutsättningar. Dessa nio förutsättningar är täthet, handel, offentliga 

byggnader, grönytor, mötesplatser, cykelstråk, kollektivtrafik, gångstråk och 

parkeringshus. Förutsättningarna applicerades på ett ortofoto över Gävle i 

ArcMap 10.6 för att exemplifiera var en bilfri zon är möjlig och mest optimal 

att implementera i Gävle stad. Appliceringen av förutsättningarna resulterade 

sig i ett område som centrerade sig till centrala Gävle.  

 

Nyckelord: Bilfria zoner, förutsättningar, avgränsning, Gävle 
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Abstract 

Car-free zones are a planning strategy that strives for a sustainable urban 

environment, focusing on reducing car use in people's everyday lives. The 

purpose of this study has been to investigate what preconditions that have 

been taken into account when defining car-free zones, to find out how car-

free zones are to be delimited in Swedish cities. The aim of the study was to 

identify which preconditions that are important when designing a car-free 

zone. Then the preconditions were applied in Gävle to exemplify where a car-

free zone is possible and optimal for the municipality of Gävle.  

The study was carried out with two methods to determine the conditions for 

the delimitations of car-free zones. First, a qualitative content analysis of four 

existing and planned car-free zones was carried out through an inductive 

approach to planning documents, reports, scientific articles, books and 

organizations' websites. The existing and planned car-free zones were the 

pedestrian street Ströget, Helsinki, Oslo and the district Vauban. Thereafter 

four semi-structured interviews were conducted. The interviewees were 

traffic planners from Gävle Municipality, Sundsvall Municipality, Umeå 

Municipality and Eskilstuna Municipality. Preconditions emerging from the 

content analysis and interviews were shown in themed tables to compare the 

preconditions emerged from the two methods. A comparison between the 

content analysis and the interviews identified nine preconditions. These nine 

preconditions are density, trade, public buildings, green spaces, meeting 

places, cycle paths, public transport, walk paths and multistory car parks. The 

preconditions were applied to an orthophoto of Gävle in ArcMap 10.6 to 

illustrate where a car-free zone is possible and most optimal to implement in 

Gävle city. The application of the preconditions resulted in an area that 

centered in central Gävle 

 

Keywords: car-free zones, preconditions, demarcation, Gävle 

 

 

  



 

 
vi 

Innehållsförteckning  

 
Förord ............................................................................................... i 

Sammanfattning ................................................................................... iii 

Abstract ............................................................................................. v 

Innehållsförteckning .............................................................................. vi 

1 Introduktion ................................................................................. 1 

1.1 Syfte, mål och frågeställningar ..................................................... 2 

1.2 Avgränsning ........................................................................... 3 

2 Litteraturundersökning ................................................................... 5 

2.1 Definitionen av bilfri zon ........................................................... 5 

2.2 Stadsrummet .......................................................................... 5 

2.3 Sociala aktiviteter .................................................................... 6 

2.4 Tillgänglighet och transport ........................................................ 7 

2.5 Handel ................................................................................. 8 

2.6 Effekter av bilfria zoner ............................................................. 8 

2.6.1 Trafiksäkerhet .................................................................. 8 

2.6.2 Miljöpåverkan .................................................................. 9 

2.6.3 Ekonomi ........................................................................ 10 

3 Metod ....................................................................................... 11 

3.1 Innehållsanalys av fyra planerade och befintliga bilfria zoner. ............... 11 

3.2 Semistrukturerade intervjuer ..................................................... 12 

3.3 Framtagande av förutsättningar för avgränsning av bilfria zoner ........... 13 

3.4 Applicering av förutsättningar i Gävle stad ..................................... 15 

4 Resultat ..................................................................................... 17 

4.1 Innehållsanalys av fyra befintliga och planerade bilfria zoner ................ 17 

4.1.1 Innehållsanalys av tema stadsrummet ..................................... 17 

4.1.2 Innehållsanalys av tema grönytor .......................................... 19 

4.1.3 Innehållsanalys av tema sociala aktiviteter ................................ 19 

4.1.4 Innehållsanalys av tema transport och tillgänglighet .................... 20 

4.2 Semistrukturerade intervjuer ..................................................... 21 

4.2.1 Semistrukturerade intervjuer efter tema stadsrummet ................ 21 

4.2.2 Semistrukturerade intervjuer efter tema grönytor ..................... 22 

4.2.3 Semistrukturerade intervjuer efter tema sociala aktiviteter ........... 23 

4.2.4 Semistrukturerade intervjuer efter tema transport och 
tillgänglighet ............................................................................... 23 

4.3 Framtagande av förutsättningar för avgränsning av bilfria zoner ........... 25 

4.3.1 Framtagande från tema stadsrummet ..................................... 25 

4.3.2 Framtagande från tema grönytor .......................................... 25 

4.3.3 Framtagande från tema sociala aktiviteter ................................ 26 

4.3.4 Framtagande från tema transport och tillgänglighet .................... 26 

4.4 Förutsättningar för avgränsning av bilfria zoner ............................... 27 



 

 
vii 

4.5 Applicering av förutsättningar i Gävle stad ..................................... 28 

5 Diskussion .................................................................................. 30 

5.1 Metoddiskussion .................................................................... 30 

5.2 Resultatdiskussion .................................................................. 31 

5.3 Slutdiskussion ........................................................................ 34 

6 Slutsats ...................................................................................... 37 

Referenser ........................................................................................ 38 

Bilaga A ........................................................................................... A1 

Bilaga B ............................................................................................ B1 

Intervju med Marie Grew 2018-04-13, Gävle kommun .............................. B1 

Intervju med Maria Jonasson 2018-04-16, Sundsvalls kommun ..................... B6 

Intervju med Katarina Bergström 2018-05-02, Umeå kommun ................... B10 

Intervju med Petter Skarin 2018-05-03, Eskilstuna kommun ...................... B14 

Följdfrågor genom mejl med Marie Grew 2018-05-05, Gävle kommun ......... B19 

Följdfrågor genom mejl med Maria Jonasson 2018-05-07, Sundsvalls kommun B21 

Förutsättningar från de semistrukturerade intervjuerna ............................. B22 

Bilaga C ........................................................................................... C1 

 

 

 

 

 

 



 

 
1 

1 Introduktion 

 

Under 1900-talet var bilen en av faktorerna som bidrog till en förändring av 

rörligheten i städerna. Vid efterkrigstiden ökade bilismen och det fanns en attityd i 

samhället som ansåg att det var en rättighet att få äga en bil (Hydén, 2008). 

Utvecklingen av bilismen har skett snabbt och i takt med den växande 

urbaniseringen har bilarna successivt blivit ett alltför dominerande inslag i 

gatumiljön. Den bilkultur som finns i samhället bidrar till en negativ 

klimatförändring, trängsel och sämre förutsättningar till sociala aktiviteter i 

städerna. Parkeringsplatser tar bland annat upp stora ytor i städerna som istället kan 

vara till annan användning, som exempelvis grönytor (Lindén & Svensson, 2017). 

Insatser av olika slag har inkluderats i samhällsplaneringen för att anpassa staden 

efter framtida klimatförändringar och för att minska utsläppen av växthusgaser 

(Boverket, 2012). Den stora andelen av fossila bränslen bidrar till utsläpp av 

växthusgaser och är ett växande miljöproblem för samhället. Förenta Nationerna har 

tagit fram 17 globala mål som avser att vara riktlinjer för hållbar utveckling och en 

hållbar framtid (United Nations (UN), 2015). Brundtland rapporten handlar om 

långsiktig hållbar utveckling. Denna rapport handlar om att miljöresurser bör 

förvaltas bättre för att bidra till hållbar framtid. Människor på denna planet bör ta 

ansvar och säkra resurserna för dagens och kommande generationer (Hägerhäll, 

1988).  

Den nya synen på hållbar stadsplanering har lett till att olika strategier har växt fram 

för att generera en hållbar stad, två av dessa strategier är bilfria dagar och bilfria 

zoner. Dessa strategier har som avsikt att förbättra den icke hållbara situationen i 

städerna utifrån trafik och miljö. År 1974 dokumenterades den första bilfria dagen i 

Schweiz. Denna bilfria dag anordnades eftersom det var en reaktion mot oljekrisen. 

En internationell bilfri dag anordnades år 1998 av det franska miljöministeriet, 

denna bilfria dag anordnas fortfarande den 22 september där alla EU-länder deltar. 

Bilfria dagar anordnas för att ge en indikation om att det är möjligt att vara bilfri, 

samt uppmärksamma övriga färdmedel (Badiozamani, 2003). En utveckling från 

bilfria dagar är bilfria zoner i städerna. Idag har många städer en vision om att ha en 

bilfri stad, till exempel Hamburg planerar att bli bilfri till år 2034 (Nieuwenhuijsen 

& Khreis, 2016).  

Vid implementering av bilfria zoner är invånarnas vilja och synpunkter en stor del av 

den bedömande processen, eftersom många synpunkter framförs från människor 

som berörs. För att förbättra samhället bör ett ökat deltagande från medborgarna ses 

över för att få en lyckad genomslagskraft över olika förslag (Li et al., 2017). 

Incitament som gåvor, tävlingar och fria kollektivtrafikbiljetter är de faktorerna som 
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lockar mest till att resa miljövänligt (Friman, Larhult & Gärling, 2012). Det är 

viktigt att medborgarna förstår innebörden till varför en bilfri zon planeras i det 

specifika området. Därför är forskning och utredningar angående bilfria zoners 

eventuella effekter bra att ha som en bevisgrund vid medborgardialoger. En 

bevisgrund till medborgarna kan exempelvis vara att en bilfri zon resulterar i 

förbättrad luft, minskad bullernivå, ökad trafiksäkerhet och förbättrade 

hälsoaspekter i det planerade området (Nieuwenhuijsen & Khreis, 2016). Trivector 

Traffic (2003) beskriver att förändringen till en bilfri zon kan vara svår, med tanke 

på eventuella negativa argument från medborgare. Det är svårast att ändra 

inställningar hos människor som bor långt ifrån jobb och skola, menar Stopher 

(2004). Människor påverkas lätt av varandras olika sätt att resa. I den yngre åldern 

påverkas individen mest av föräldrarna och kompisarna. Medan i den äldre åldern 

har partners ett större inflytande över den andra partnerns resande (Kroesen, 2015).  

Eftersom många städer inför bilfria zoner finns det en möjlighet att undersöka vilka 

förutsättningar som utgör bedömningsgrunder för lämpligheten av att införa bilfria 

zoner. Dessa förutsättningar kan vara ett strategiskt hjälpmedel till kommuner som 

planerar att införa bilfria zoner.  

1.1 Syfte, mål och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka förutsättningar som har tagits i 

beaktande vid avgränsning för befintliga och planerade bilfria zoner för att få fram 

hur bilfria zoner ska avgränsas i olika städer. Målet med studien är att identifiera 

förutsättningar och därefter applicera dessa i Gävle för att exemplifiera var det är 

möjligt och mest optimalt för Gävle kommun att införa en bilfri zon. Denna studie 

belyser också möjliga effekter som kan uppstå i samband med implementering av 

bilfria zoner. Förhoppningen med denna studie är att det leder till vägledande 

förutsättningar som svenska kommuner ska kunna använda vid avgränsning av bilfria 

zoner.  

Studiens frågeställningar är: 

1. Hur väljer planerare var en bilfri zon ska avgränsas i en stad? 

2. Vilka förutsättningar har legat till grund för avgränsningen av bilfria zoner? 

3. Var kan en avgränsning för en bilfri zon förekomma i Gävle? 

4. Vilka effekter kan uppstå vid implementering av bilfria zoner?  
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1.2 Avgränsning 

Gävle valdes för att exemplifiera var det är möjligt och mest optimalt att införa en 

bilfri zon. Gävle valdes eftersom staden är geografiskt fördelaktig genom 

lokalkännedom och för att stadens storlek är lämplig med tanke på denna studies 

omfattning och tidsbegränsning. 

Gävle kommun har en befolkningsmängd på cirka 100 600 personer och har en total 

landyta på 161 337 hektar. Under 2017 var bilinnehavet inom Gävle kommun 401 

privatägda personbilar per 1000 invånare. Detta kan jämföras med det nationella 

snittet, där siffran ligger på 377 privatägda personbilar per 1000 invånare (Statistiska 

centralbyrån [SCB], u.å.). Under år 2017 hade Gävle kommun cirka 47 102 

personbilar i trafik, varav 28 331 personbilar drevs av bensin, vilket är ett högt antal 

fossildrivna bilar i jämförelse med andra kommuner i Sverige (SCB, 2018). Från en 

resvaneundersökning i Gävle framkom det att invånarna ansåg att buss, cykel- och 

gångtrafik borde prioriteras före biltrafik. I åldern 16-74 svarade 45 procent att de 

har tillgång till bil men reser hållbart majoriteten av sina resor (Trivector Traffic, 

2012).   

Omvandlingen av Drottninggatan i Gävle till gång- och cykelgata påbörjade år 1970 

och sista etappen avslutades år 1996 (Trivector Traffic, 2003). Under år 2012 

genomförde Gävle kommun en testavstängning, som innebar att biltrafiken stängdes 

av vid Rådhusesplanaden. Rådhusesplanaden består av Norra Kungsgatan, Norra 

Rådmansgatan samt Södra Strandgatan. Södra Kungsgatan smalnades av under 

testavstängningen. Idéen med att stänga av för trafiken på vissa gator arbetades fram 

under processen med framtagandet av centrumplanen. Målet med centrumplanen 

var att öka stadslivet och attraktiviteten, samt låta människor få större utrymme i 

stadsrummet (Gävle kommun, 2014). Syftet med att stänga av för biltrafik var för 

att kunna leda bort genomfartstrafiken. Därmed kunde en trivsammare miljö skapas 

för fotgängare och cyklister, samt öka trafiksäkerheten, tillgängligheten och 

framkomligheten i staden. Under tiden för testavstängningen tog kommunen emot 

synpunkter, varav majoriteten var negativa. Bilisterna var den grupp som var mest 

negativ mot förändringen, medan kollektivtrafikanterna visade sig vara mest positiva 

(WSP, 2012). I figur 1 visas en karta över centrala Gävle och över befintliga bilfria 

gator och gångfartsområde. Bilfria gator i Gävle är Drottninggatan och en del av 

Nygatan. Vid centrumplanen är det ett gångfartsområde och centrumplanen ligger 

utanför Gävle centralstation.  
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Figur 1. Bilfria gator och gångfartsområde i Gävle. Bakgrundskarta från © Lantmäteriet. 
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2 Litteraturundersökning 

 

2.1 Definitionen av bilfri zon 

Begreppet bilfritt beskrivs genom olika definitioner, en gågata, en gång- och 

cykelgata eller en gång-, cykel- och kollektivtrafikgata. Detta innebär att fotgängare, 

cyklister och kollektivtrafik får uppehålla sig inom området samt räddningstjänst och 

färdtjänst (Trivector Traffic, 2003). Nieuwenhuijsen och Khreis (2016) beskriver att 

syftet med bilfria zoner är att förbjuda eller begränsa det privata bilanvändandet. 

Endast polis, ambulans och varuleveranser som är nödvändiga för allmänheten samt 

för den ekonomiska faktorn i staden tillåts trafikera området. Trivector Traffic 

(2003) beskriver att varuleveranser kan tillåtas trafikera bilfria områden, inom 

förutbestämda tider för att kunna förse handeln med varor.  Bilfria zoner benämns 

med alternativa namn i olika länder och sammanhang, Soni och Soni (2016) 

beskriver att konceptet utformats för att åstadkomma en plats som inte tillåter 

motordrivna fordon. Det handlar om att omvandla gator eller ett område som 

tillåter motordrivna fordon till ett område för gångtrafikanter. Dessa områden kan 

exempelvis benämnas som bilfri zon, gångfartsområde, bilfri stad, bilfri centra, 

gång- och cykelväg eller gågata. 

Weisbrod citerad i Trivector Traffic (2003) beskriver att det är en samverkan 

mellan olika faktorer i städer, som till exempel kollektivtrafik och 

sysselsättningsgrad som påverkar framgången av åtgärder inom trafikplanering. 

Genom att prioritera gågator som inte trafikeras av motordriven trafik kan det ge en 

positiv effekt för stadens invånare, eftersom allt fler människor kan träffas på en 

större yta i staden. Det medför därmed större chans för sociala interaktioner i staden 

och en större mängd av sociala aktiviteter kan äga rum. Dessa interaktioner och 

sociala aktiviteter kan stärka områdets gemenskap (Nieuwenhuijsen & Khreis, 

2016). 

2.2 Stadsrummet 

Stadsrummet kan beskrivas med begreppet stadens karaktär. De egenskaper som 

stadsrummet kan bestå av är bebyggelsestruktur, grönområden, gaturum, gatunät, 

torg och platser som är allmänna (SKL, 2015a). Vid implementering av bilfria zoner 

är det viktigt att stadens funktioner ligger i närhet till varandra och därför är det 

viktigt med en blandad markanvändning i området (Nieuwenhuijsen & Khreis, 

2016). Intergovernmental Panel on Climate Change (2014) beskriver att en blandad 

markanvändning kan medföra att avståndet av resor i staden kortas ned och därmed 

kan utsläpp från bilar minska. Den blandade markanvändningen kan exempelvis 
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inkludera grönytor, gatumöbler, gång- och cykelstråk (Nieuwenhuijsen & Khreis, 

2016). Det bör finnas service, social infrastruktur, gröna ytor, fritidsaktiviteter och 

skolor för att det sociala vardagslivet ska fungera på bästa sätt (Hagen, Nassar & 

Pijawka, 2017). Samarbete mellan trafikåtgärder och stadsplanering behövs vid 

implementering av bilfria zoner. Staden behöver vara kompakt och ha goda 

transportalternativ till bilen för att minska behovet av bil (Nieuwenhuijsen & Khreis, 

2016). Med tätbebyggelsesstruktur kan attraktivitet skapas, i och med att handel, 

arbete och fritidsintressen finns i närhet till varandra (SKL, 2015a). 

En stad som är utformad efter den mänskliga skalan kan ha stor inverkan i bilfria 

zoner. Detta med tanke på att det finns korta avstånd och fri sikt som kan bidra till 

en mer inbjudande miljö för de gående (Gehl, 2010). Förutsättningarna för att 

implementera bilfria zoner är varierande för olika städer, med tanke på städernas 

innehåll och struktur. Städer som har planerat för korta distanser, förbättrad 

framkomligheten för de gående samt utvecklat ett effektivt kollektivtrafiksystem har 

bättre förutsättningar för fungerande bilfria zoner. Genom att det finns korta 

distanser, bra framkomlighet och kollektivtrafik kan tillgängligheten för de som inte 

har råd eller vill äga bil få möjlighet att ta sig fram (Hagen et al. 2017). I och med en 

strategisk lokalisering av service, arbetsplatser och bostäder kan antalet resor i 

staden minska eftersom transport inte behöver vara speciellt nödvändig inom det 

området (SKL, 2015a). 

Bilen tar upp stor markyta, genom vägar och parkeringsplatser i stadsrummet. Om 

bilfria zoner implementeras i de områden där markparkering och vägar finns kan 

dessa områden omformas till annan användning. Exempel på annan användning är 

grönytor och mötesplatser, vilket kan förbättra stadslivet (Nieuwenhuijsen & 

Khreis, 2016). SKL (2015a) beskriver att målet för en stad bör vara att skapa en 

miljö som tillåter möten och att det ska vara en god utemiljö.   

2.3 Sociala aktiviteter 

Designen av stadsrummet bör möjliggöra för en levande stad med god mobilitet. 

Utformningen av stadsrummet ska vara inbjudande, säkert, tryggt, visuellt vackert 

och ha möbler som fyller funktion i området. Dessa element i stadsrummet kan 

bidra till skapandet av sociala aktiviteter. Om en bilfri zon planeras bör människor 

inte bara erbjudas goda gångstråk utan också trivsamma miljöer som tillhandahåller 

ett varierat stadsliv (Gehl, 2010). 

Om bilfria zoner ska vara inbjudande och attraktiva bör det finnas mycket liv och 

rörelse genom olika aktiviteter (Trivector Traffic, 2003). Sociala aktiviteter skapas 

genom olika typer av kommunikation och möten mellan människor. Möten kan 

skapas vid bänkar, marknadsstånd, arrangerade aktiviteter och uppehållsplatser som 

kan finnas i en bilfri zon. Om stadsrummet inte tillhandahåller utrymme för sociala 
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aktiviteter kan det finnas en risk att utrymmet inte fylls med aktiviteter och därmed 

inte blir levande (Gehl, 2010). Om människors rörelse och behov i staden 

prioriteras framför motorfordonstrafiken kan gaturummet bli ett område för sociala 

aktiviteter, eftersom gatans utformning utvecklas och planeras efter människan och 

inte fordon (SKL, 2015a). 

2.4 Tillgänglighet och transport 

Trender i samhället påverkar synen på transporter, hur människor ska resa och 

transportera sig i staden. Trenderna som påverkar transportsektorn är exempelvis 

hälsoaspekter, arbetet med nya sorters bränsle och klimatfrågan. Människor reser 

framförallt för att kunna ta sig från sin startpunkt till sin målpunkt. Därmed är 

transporten inte ett mål utan det är ett medel att använda sig av för att nå sitt mål 

(SKL, 2010). Tillgänglighet kan definieras som att med lätthet kunna nå de utbud 

som finns inom en stad. Tillgängligheten kan handla om restider, hinder i staden och 

kostnader för att ta sig fram (SKL, 2011). Det som gör en stad attraktiv är att den 

ska vara tillgänglig för alla samt att det ska vara säkert och tryggt att vistas där 

(Hydén, 2008). Det är viktigt att det finns möjlighet att kunna transporteras enkelt 

och säkert i en stad som är bilfri med bra gång- och cykelvägar och där även 

kollektivtrafik finns i närheten eller i det bilfria området. Gång- och cykelvägar samt 

kollektivtrafik är viktiga att bevara för att underlätta för människor att ta sig runt i 

staden (Soni & Soni, 2016). Hushåll som inte vill äga eller kan äga bil, bör få chansen 

att ta sig fram på andra sätt i samhället. Därför är tillgängligheten och 

framkomligheten viktig (Hagen et al. 2017). 

Planerare bör satsa mer på cykelbanor, gångvägar och kollektivtrafik i städerna, som 

kan bidra till att fler väljer ett mer hållbart resande (Brown, 2017). Ståhle (2016) 

beskriver att i Köpenhamn används cykeln som transportsätt mer än i Stockholm. 

Han menar att detta delvis beror på att det finns ett bra cykelnät i staden. Ändå är 

antalet bilresor större i Köpenhamn än i Stockholm, eftersom kollektivtrafiken inte 

är lika välutbyggd i Köpenhamn. SKL (2013) beskriver att fotgängarna inte får 

glömmas bort i planeringen på detalj- och översiktlig nivå. Fotgängarna får inte 

glömmas bort eftersom samhället är planerat för bilismen och därmed kan ytan för 

fotgängarna försvinna. I bilfria områden kan områden regleras utifrån att cyklister 

endast får cykla under viss tidsbegränsning (Soni & Soni, 2016). Godstransporter 

och varuleveranser får inte glömmas bort vid införande av bilfria zoner. 

Godstransporter och varuleveranser är viktiga delar i en stad, eftersom näringslivet 

är en stor betydande faktor för ett levande stadsliv. Det handlar om att 

varuleveranser skall kunna tillgodose de grundläggande behoven för restauranger, 

handel och service (SKL, 2011). 
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2.5 Handel 

Handeln är en väsentlig förutsättning i staden eftersom handeln kan öka 

attraktiviteten i stadens centrala delar samt öka arbetstillfällen (Svedström & Holm, 

2004). På grund av att handel och service har flyttas alltmer till stadens periferi 

minskar handelns attraktivitet i stadens centrala delar. De externa köpcentrumen 

har ökat i Sverige sedan 1990-talet då utbyggnaderna av de externa köpcentrumen 

började eskalera (Ståhle, 2016). Den ökande bilismen har bidragit till att allt fler får 

möjlighet att handla vid dessa köpcentrum (SKL, 2015b). Konkurrensen från de 

externa köpcentrumen kan leda till en negativ handelsutveckling för handeln som 

ligger belägen i stadens centrum (Trivector Traffic, 2003).  

En annan konkurrens till stadens centrala handel är e-handeln. E-handeln har vuxit 

och blivit allt mer vanlig än förr, vilket är ett hot mot stadens handlare. Svenskar i 

åldrarna 18–65 fick svara på olika frågor angående deras inställning till e-handeln. 

Männen svarade att de planerade att handla mer på nätet än vad kvinnorna svarade 

under 2016 (Lindgren, 2016). Enligt Madsøy, Melgaard och Lahn-Johannessen 

(2017) kommer cirka 20–50 procent av den fysiska marknaden övergå till 

näthandeln. I deras studie framkom det att den typ av handel som kommer övergå 

mest mot e-handeln är klädhandeln. Närhet har blivit en trend för allt fler som bor i 

en stad och därför har den centraliserade handeln blivit allt viktigare för de som inte 

har tillgång till bil. Centralisering av handel bidrar till möten och agerar som en 

träffpunkt för allmänheten. Meaton (1990) beskriver att när staden Plymouth i 

England blev bilfri ökade kundantalet i affärerna, vilket är ett gott exempel på 

attraktiva bilfria gator. Om fler har möjlighet att ta sig fram på gatorna kan 

kundflödet till butikerna öka. Detta innebär ökad omsättning för handlarna samt kan 

locka till ett förbättrat stadsliv.  

2.6 Effekter av bilfria zoner 

I detta avsnitt beskrivs effekter som kan uppstå i samband med implementering av 

bilfria zoner i städer.  

2.6.1 Trafiksäkerhet 

Med en ökad trafik i städerna påverkas trafiksäkerheten. Höga flöden av 

motorfordon kan orsaka olyckor och därmed kan bilfria zoner leda till mindre 

trafikolyckor (Nieuwenhuijsen & Khreis, 2016). Dumbaugh och Rae (2009) 

beskriver i sin studie att samhällen som har gångvänliga stråk, högre densitet samt 

hög befolkningstäthet har mindre antal olyckor. De som lever i städer som har en 

hög densitet och blandad markanvändning tenderar att köra mer sällan, vilket bidrar 

till färre olyckor. Hastigheten och tillgängligheten spelar en stor roll för säkerheten, 

högre hastighet och sämre tillgänglighet kan bidra till fler antal olyckor. Ståhle 
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(2016) beskriver att cykelolyckor sällan sker på cykelbanor, eftersom cykelbanan är 

skyddad från övrig trafik, vilket bidrar till att fler känner sig säkrare att cykla när 

tillgängligheten till cykelbanor finns. Bilarnas framfart tillför inte bara hälso- och 

miljöproblem utan skapar även trängsel i städer samt skador på vägbeläggningen som 

kan leda till olyckor. Olyckor, trängsel och förstörd beläggning kan leda till 

samhälleliga kostnader i samhället (Nieuwenhuijsen & Khreis, 2016).  

2.6.2 Miljöpåverkan 

Hållbar planering är idag en utgångspunkt för planering av städer. Hållbar utveckling 

har en bred definition och Chiras (2015) beskriver att hållbar utveckling handlar om 

att utveckla ett samhälle som tillfredsställer människans behov samtidigt som miljön 

skyddas. Hållbar utveckling innebär därmed att planeringen ska ta hänsyn till 

ekonomisk tillväxt, ökat socialt kapital och planera för att miljön inte ska påverkas 

(Badiozamani, 2003). Idag finns det en accepterad tanke om att användningen av 

motordrivna fordon har resulterat i negativ miljöpåverkan och lett till effekter som 

påverkar samhället.  

Friman et al. (2012) beskriver att transportsektorn står för en tredjedel av 

koldioxidutsläppen i Sverige. Förutom växthusgaser beskriver författarna att 

bilanvändandet har negativa effekter på medborgarnas hälsa genom buller och 

luftföroreningar. Bullerstörningar baseras på hur vägnätet, trafikflödet samt hur 

hastigheten ser ut. Buller bidrar till ohälsa i form av störningar, sömnproblem och 

högt blodtryck. Effekterna av en bilfri zon minskar bullerstörningar från trafiken 

samt de hälsoproblem buller för med sig (Nieuwenhuijsen & Khreis, 2016).  

Luftföroreningar är en konsekvens från användningen av motordrivna fordon som 

innebär utsläpp av exempelvis partiklar, kolmonoxid (CO), kväveoxider (NOx) och 

svaveloxid (SOx). Detta utgör en hälsorisk eftersom det påverkar människans 

allmänna hälsa som även kan leda till dödliga sjukdomar. Luftföroreningar för den 

enskilda individen kan ha en liten påverkan på livskvaliteten, men för samhället i 

stort kan påverkan vara stor med tanke på att luftföroreningar orsakar sex procent 

av den totala dödligheten (Soni & Soni, 2016). Luftföroreningar från 

motorfordonstrafik kan relateras till ungefär 184 000 dödsfall runt om i världen 

(Nieuwenhuijsen & Khreis, 2016). För att övervinna dessa problem som 

bilanvändandet medför behöver bilanvändningen reduceras. Likväl behöver andra 

alternativ tillämpas i staden som exempelvis renare bränslen, ökad användning av 

bilpooler och skifte av användning av transportmedel (Friman et al., 2012). Gång är 

det miljövänligaste transportsättet att ta sig fram via och därefter kommer cykeln. 

Cykeln är ett bra miljövänligt transportmedel med tanke på att den inte släpper ut 

några luftföroreningar, förutom vid produktionen. Den tar inte upp stor yta och 

behöver inget bränsle (Ståhle, 2016). 
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Träd, grönytor och parker är till fördel för den allmänna hälsan som även kan locka 

till fysisk aktivitet med promenadstråk, förbättrat välbefinnande och möten med 

andra människor (Nieuwenhuijsen & Khreis, 2016). Parkeringsplatsernas hårdgjorda 

ytor bidrar till en icke hållbar hantering av dagvatten, eftersom det drar med sig 

ämnen som inte är miljövänliga ut till vattendrag eller brunnar (Davis, Pijanowski, 

Robinson & Engel, 2010). För att ge ett konkret exempel på hur stor plats en 

parkeringsplats tar, ryms det ungefär tio cyklar på en bilparkering. Det innebär att 

parkering tar upp en stor del av markyta som är en bristvara i staden (Ståhle, 2016). 

Parkeringsplatser lockar till sig fler bilanvändare till området, vilket ger en negativ 

effekt i stadsmiljön, med partiklar i luften och eventuella värmeöar i staden (Davis, 

et al., 2010). Värmeöar bildas av flera olika faktorer, det främsta förekommande 

exemplet är när det finns en brist på grönområden. Likväl bildas det när det finns 

många öppna ytor av asfalt och betong samt många invånare staden (Nieuwenhuijsen 

& Khreis, 2016).  

2.6.3 Ekonomi  

Soni och Soni (2016) beskriver att det är ekonomiskt och hållbart att bidra till bättre 

förutsättningar för fotgängare att ta sig fram i städer. Den bilfria zonen kan bidra till 

en attraktivare stadsdel och högre attraktivitet för handeln genom att 

tillgängligheten och säkerheten ökar när inga bilar passerar. Ett positivt ekonomiskt 

exempel är att fastighetspriserna kan öka i bilfria zoner, exempelvis har detta skett i 

Holland (Trivector Traffic, 2003). Några faktorer som är viktig för en god 

fungerande handel i en stad är att staden förtätas, det finns ett växande BNP per 

capita samt en ökad urbanisering i staden (SKL, 2015b). 
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3 Metod 

 

Litteraturundersökningen har varit en grund för att identifiera förutsättningar för 

bilfria zoner. Därutöver har en innehållsanalys av fyra internationella befintliga och 

planerade bilfria områden genomförts. Därefter har fyra semistrukturerade 

intervjuer genomförts med trafikplanerare från Gävle kommun, Sundsvalls 

kommun, Umeå kommun och Eskilstuna kommun. Resultaten från de två olika 

metoderna har samlats i tabeller och jämförts för att bedöma förutsättningar som 

bör finnas vid avgränsning av bilfria zoner. 

För att visa hur de framtagna förutsättningarna kan vara ett hjälpmedel för 

kommuner vid införandet av en bilfri zon användes Gävle stad som ett exempel. 

Genom kartprogrammet ArcMap 10.6 kunde förutsättningarna som finns belägna i 

staden appliceras på ett ortoforto och därefter exemplifierades det var det är möjligt 

och mest optimalt för Gävle kommun att införa en bilfri zon.  

3.1 Innehållsanalys av fyra planerade och befintliga 

bilfria zoner.  

De fyra olika områdena som valdes för innehållsanalysen var gågatan Ströget 

(Danmark), Helsingfors (Finland), Oslo (Norge) och stadsdelen Vauban (Tyskland). 

Gågatan Ströget och stadsdelen Vauban är befintliga bilfria zoner medan Helsingfors 

planerar att bli bilfri och Oslo är i en process att bli bilfri. De fyra olika områdena 

valdes eftersom de var geografiskt belägna i närheten av Sverige samt att de kan 

bidra med ett internationellt perspektiv till studien. Den kvalitativa 

innehållsanalysen för de fyra olika områdena valdes som metod eftersom den gav 

denna studie en bredare insikt om vilka förutsättningar som varit, eller är viktiga vid 

bilfria och planerade bilfria områden. Den gav också en stadig grund att bygga på vid 

fortsättningen för studien, med tanke på utformningen av de semistrukturerade 

intervjuerna. Förutsättningarna som framkommit av innehållsanalysen presenteras i 

tabellform under 4.1 Innehållsanalys av fyra befintliga och planerade bilfria zoner. I 

dessa tabeller presenterades olika teman, kategorier och koder som framkommit 

genom denna metod i de olika områdena. I Bilaga A finns tabeller för varje enskilt 

område samlade. 

Tillvägagångssättet för den kvalitativa innehållsanalysen var via en konventionell 

induktiv ansats och bestod utav fyra steg. En konventionell induktiv ansats utgår från 

teman, kategorier och koder som framkommer ur textens innehåll och därmed är 

koder, kategorier och teman inte förutbestämda (Hsieh & Shannon, 2005). Den 

konventionella (induktiva) ansatsen bearbetades först genom att se helheten av 

dokumenten som valts att analyseras. Sedan kondenserades texterna in i koder från 
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vad texterna tar upp för ställningstaganden, identifierbara förutsättningar och tankar 

kring bilfria zoner. Koderna delades sedan in i mer övergripande kategorier som 

sedan lades in i passande teman, som berörde studiens frågeställningar. Sådana 

kodningssystem som beskrivits ovan förbättrar validiteten för en studie (Hsieh & 

Shannon, 2005).  

Innehållsanalysen av de fyra befintliga och planerade bilfria zonerna utgjordes av 

litteratur som plandokument, rapporter, organisationers hemsidor, böcker och 

vetenskapliga artiklar. För att få fram relevant litteratur till innehållsanalysen 

användes sökmotorer och bibliotek som Discovery, Google Scholar, Google och 

Helges bibliotek. Eftersom innehållsanalysen utgick från fyra befintliga och 

planerade bilfria zoner användes sökorden gågatan Ströget, Helsingfors, Oslo och 

stadsdelen Vauban i kombination med andra sökord som Car free zones, Bilfritt, 

Pedestrianization och Car free. Den litteratur som användes för gågatan Ströget var 

boken Gehl (2011) och från hemsidan Global Designing Cities Initiative (u.å.). Den 

litteratur som användes för Helsingfors var plandokumenten Helsingfors 

stadsplaneringskontor (2013) och Helsinki City Planning Department (2015). 

Litteratur som användes för Oslo var plandokumentet Oslo kommune (2017) och 

hemsidan Oslo kommune (u.å.). Litteratur som användes för stadsdelen Vauban var 

en rapport från Field och Foletta (2011), vetenskaplig artikel från Hagen et al. 

(2017), rapporten från Melia (u.å.) och hemsida från Stadt Freiburg (2014). 

Litteraturen till innehållsanalysen för de fyra befintliga och planerade bilfria zonerna 

valdes eftersom de innehöll information om varje område och ansågs vara ett bra 

underlag för att få fram förutsättningar.    

Syftet med att använda en kvalitativ innehållsanalys var för att de fyra olika 

områdena skulle ge information för att kunna besvara frågeställningen angående hur 

bilfria zoner har avgränsats i olika områden. Syftet med detta var också att se vilka 

förutsättningar som ansetts vara eller är viktiga för de befintliga och planerade bilfria 

zonerna.  

3.2 Semistrukturerade intervjuer 

Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade intervjuer. Biggam (2015) 

förklarar att en semistrukturerad intervju är en flexibel intervjustrategi som innebär 

att intervjun styrs efter förbestämda frågor, men lämnar öppet för utförliga svar. 

Valet av att använda semistrukturerade intervjuer var för att de bidrar till nya 

infallsvinklar och nya förutsättningar som studien eventuellt inte uppfattat tidigare 

från innehållsanalysen. Gillham (2008) beskriver att det är en bra balans med att 

använda semistrukturerade intervjuer i studier med tanke på att det är delvis 

strukturerad och de lämnar öppna svar. Fyra trafikplanerare från fyra olika 

kommuner intervjuades för denna studie och dessa kommuner var Gävle kommun, 
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Sundsvalls kommun, Umeå kommun och Eskilstuna kommun. Underlaget till de 

semistrukturerade intervjuerna kom från inläst litteratur och innehållsanalysen. 

De fyra kommunerna valdes eftersom de fyra har ungefär lika stor mängd invånare, 

runt 100 000 invånare, samt att områdena har eller planerar för bilfria områden som 

exempelvis bilfria gator. Intervjuernas huvudsakliga syfte var att skapa större 

förståelse för hur respondenterna i de olika kommunerna resonerade kring bilfria 

zoner samt vilka förutsättningar de ansågs vara viktiga för en bilfri zon. Dessa 

intervjuer var ett steg till att utforma förutsättningar som skulle utgöra som en 

vägledning för svenska kommuner vid avgränsning av bilfria zoner. 

Varje intervju tog cirka 30 minuter att genomföra. Intervjun för Gävle kommun och 

Sundsvalls kommun genomfördes på respondenternas arbetsplats, medan intervjun 

med Umeå kommun och Eskilstuna kommun skedde via telefon på grund av långa 

distansförhållanden. Alla kommuner fick liknande frågor ställda. Intervjuerna hölls 

olika dagar och alla intervjuer spelades in via telefon med tillåtelse från 

respondenterna. Intervjuerna spelades in för att underlätta transkriberingen av 

intervjusvaren.  

Intervjuerna bearbetades genom att redigera transkriptionen och identifiera 

substantiella delar i intervjusvaren. Detta ledde till en sammanfattning av 

intervjuerna där viktiga beståndsdelar identifierades och upprepningar och 

utfyllnadsord togs bort (se Bilaga B). Gillham (2008) beskriver att denna typ av 

metod kan göra intervjuerna tydligare och utgöra en grund för tolkning av 

intervjusvaren. Därefter analyserades intervjusvaren genom att identifiera teman, 

kategorier och kodord som beskrev förutsättningar som tagits upp i intervjuerna. 

3.3 Framtagande av förutsättningar för avgränsning av 

bilfria zoner 

Tillvägagångssättet med framtagandet av förutsättningar utfördes genom att jämföra 

förutsättningar som framkommit från innehållsanalysen av fyra internationella 

befintliga och planerade bilfria zoner samt från de fyra semistrukturerade 

intervjuerna. Innehållsanalysen utfördes först av dessa två metoderna. Resultatet gav 

delvis ett underlag till utformandet av frågorna till de semistrukturerade 

intervjuerna. Delvis gav resultatet av innehållsanalysen en grund för att identifiera 

vilka förutsättningar som ska finnas vid avgränsning av bilfria zoner. De 

förutsättningar som framkom under innehållsanalysen presenterades i tabeller som 

var uppdelade efter teman. Dessa teman var stadsrummet, grönytor, sociala 

aktiviteter och transport och tillgänglighet. I tabellerna var teman och kategorier lika 

för gågatan Ströget, Helsingfors, Oslo och stadsdelen Vauban och det som skiljde sig 

var kodorden som beskrev förutsättningar. I varje tabell jämfördes förutsättningar 

som framkom i innehållsanalysen för de olika områdena. Jämförelsen utfördes 
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genom att identifiera förutsättningar som hade en liknande definition. Denna 

jämförelse av de olika teman gjordes för att få fram vilka förutsättningar som nämns 

mer frekvent. Därefter utformades tabeller efter samma teman som beskrev de 

förutsättningar som hade liknande definition och därmed inte hade sorterats bort i 

jämförelsen. Förutsättningar som endast nämndes av en eller två av de fyra 

områdena och förutsättningar som inte hade en liknande definition, sorterades bort. 

Alla förutsättningar som framkom från varje område finns i Bilaga A.  

Efter innehållsanalysen genomfördes semistrukturerade intervjuer. Förutsättningar 

som framkom från bearbetningen av intervjuerna med Gävle kommun, Sundsvalls 

kommun, Umeå kommun och Eskilstuna kommun presenterades i tabeller (se Bilaga 

B). Tabellerna var uppdelade efter samma teman som tabellerna för 

innehållsanalysen. Jämförelsen mellan förutsättningarna som framkom från de fyra 

kommunerna bearbetades på liknande sätt som jämförelsen med innehållsanalysen. 

Förutsättningar som förekom mer frekvent och hade en liknande definition 

presenterades i nya tabeller som var uppdelad efter samma teman, stadsrummet, 

grönytor, sociala aktiviteter och transport och tillgänglighet, se under avsnittet 4.2 

Semistrukturerade intervjuer. Förutsättningar som endast nämndes av en eller två av 

de fyra intervjuerna och förutsättningar som inte hade en liknande definition, 

sorterades bort.  

Tabellerna som utformats efter jämförelsen av innehållsanalysen och tabellerna som 

utformats efter jämförelsen av intervjuerna användes för att underlätta jämförelsen 

mellan de två metoderna. En jämförelse mellan dessa två metoder gjordes för att 

kunna identifiera vilka förutsättningar som förekommit i båda metoderna och hade 

en liknande definition. Förutsättningar som förekom i de båda metoderna mer 

frekvent och som hade en liknande definition resulterade i förutsättningar som anses 

bör finnas vid avgränsning av bilfria zoner. Om en förutsättning framkom i alla de 

fyra befintliga eller planerade bilfria zonerna eller i alla de fyra intervjuerna blev det 

en förutsättning. Detta innebär att om en förutsättning enbart förekom i en metod 

kunde det bli en förutsättning, förutsatt att alla områden i innehållsanalysen eller alla 

intervjuerna nämnde förutsättningen. Därmed blev det inte en förutsättning om det 

enbart framkommit i tre av de fyra områdena eller i tre av de fyra intervjuerna. 

Förutsättningar som ska finnas vid avgränsning av bilfria zoner finns under avsnittet 

4.4 Förutsättningar för avgränsning av bilfria zoner.  
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3.4 Applicering av förutsättningar i Gävle stad 

Förutsättningarna som togs fram i denna studie applicerades på ett ortofoto över 

Gävle stad. Kartprogrammet ArcMap 10.6 användes för att illustrera var 

förutsättningarna låg belägna i Gävle stad. Kartprogrammet ArcMap 10.6 användes 

också för att exemplifiera var det kan vara möjligt och mest optimalt att införa en 

bilfri zon i Gävle. 

Ett ortofoto i rasterformat hämtades från Lantmäteriet som visade Gävle och 

användes som bakgrundskarta. För varje förutsättning skapades en Feature class och 

förutsättningarna var täthet, handel, offentliga byggnader, grönytor, mötesplatser, 

cykelstråk, kollektivtrafik, gångstråk och parkeringshus. Förutsättningarna 

digitaliserades därefter i kartan genom polygoner, punkter och linjer. Kartor över 

varje förutsättning visas i Bilaga C och alla förutsättningar visas tillsammans på en 

karta under avsnittet 4.5 Applicering av förutsättningar i Gävle stad. För att veta var 

förutsättningarna låg belägna i Gävle användes olika källor och källorna visas i tabell 

1.  

Tabell 1. Förutsättningar med en beskrivning och källor. 

Förutsättningar Beskrivning och hämtad från                         

Täthet 
 
Handel 

Tät kvarterstad utifrån Gävles översiktsplan 2025 (Gävle 
kommun, 2009) 
Gallerior och butiker, information från Gävle city (2014a) 
och www.googlemaps.se 

  

Offentliga byggnader Byggnader för allmänheten, information från 
www.googlemaps.se 

  

Grönytor 
 
 
 
Mötesplatser 
 
Cykelstråk 
 
Kollektivtrafik 
 
 
Gångstråk 
 
 
Parkeringshus 

Grönområden i Gävle hämtades från kartfunktionen 
Tillgänglighet: Hållbara transporter 2016, lagret 
Natur_Park_område under fliken Målpunkter och 
tillgänglighetsindex (Gävle kommun, 2016) 
 Större allmänna platser för möten (torg), information från 
www.hitta.se 
Befintliga cykelvägar i Gävle, information från Gävle 
kommun (u.å.) 
Busslinjer i Gävle hämtades genom kartfunktionen 
Tillgänglighet: Hållbara transporter 2016 och lagret 
busslinjer i gästriksland användes från Gävle kommun 
(2016) samt Nettbuss (u.å.)  
Gator och trottoarer i Gävle stad, information från 
www.hitta.se 
Parkeringshus för allmänheten, information från Gävle city 
(2014b) och www.hitta.se 

  

 

Nästa steg med att identifiera en möjlig bilfri zon i Gävle var att skapa en ny databas. 

Denna databas innehöll lagren, täthet, handel, offentliga byggnader, grönytor, 

mötesplatser, cykelstråk, kollektivtrafik, gångstråk och parkeringshus. Dessa lager 

visualiserades med polygoner utifrån de tidigare befintliga lagren. Varje lager utgick 
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från de befintliga lagrens yttersta markörer; de yttersta punkterna, linjerna eller 

polygonerna. Därefter ändrades polygonernas transparens för att kunna identifiera 

var lagren sammanföll och därmed kunna avgöra var det är möjligt och mest 

optimalt att införa en bilfri zon i Gävle stad. 
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4 Resultat 

 

I detta avsnitt beskrivs resultatet från innehållsanalysen och intervjuerna. Först 

beskrivs förutsättningar som framkom från innehållsanalysen av fyra befintliga och 

planerade bilfria zoner. Därefter beskrivs förutsättningar som framkom från 

intervjuerna. Förutsättningar från innehållsanalysen och intervjuerna jämfördes mot 

varandra för att komma fram till vilka förutsättningar som bör finnas vid 

implementering av bilfri zon. Förutsättningarna som framkom visas under avsnitt 

4.4 Förutsättningar för avgränsning av bilfria zoner. Därefter presenteras resultatet 

av de applicerade förutsättningarna och exemplifiering om var en bilfri zon är möjlig 

och mest optimal i Gävle stad.   

4.1 Innehållsanalys av fyra befintliga och planerade 

bilfria zoner 

Resultatet från innehållsanalysen av gågatan Ströget, Helsingfors, Oslo och 

stadsdelen Vauban presenteras i tabellform och utgår från en tematisk indelning. 

Detta innebär att tabellerna är indelade efter tema och dessa teman är stadsrummet, 

grönytor, sociala aktiviteter och transport och tillgänglighet. Tabellerna är 

utformade efter teman, kategorier och kodord. Kodorden beskriver 

förutsättningarna som framkommit från innehållsanalysen. Kodorden är indelade 

efter kategorier och har delats in för att tydligare urskilja likheter mellan de fyra 

befintliga och planerade bilfria zonerna. Tabeller som beskriver förutsättningar från 

gågatan Ströget, Helsingfors, Oslo och stadsdelen Vauban visas i Bilaga A. Utifrån 

tabellerna av de fyra befintliga och planerade bilfria zonerna har en jämförelse gjorts 

och resulterade i sammanställda tabeller. I de sammanställda tabellerna presenteras 

slutresultatet från innehållsanalysen. 

4.1.1 Innehållsanalys av tema stadsrummet 

Resultatet från jämförelsen av temat stadsrummet presenteras i tabell 2 och visar 

förutsättningar som framkommit hos fler av de fyra befintliga och planerade bilfria 

zonerna. Under kategori ytor förekommer förutsättningarna tätbebyggt, täthet 90-

100/h, täta byggnader, tätt och förtätning. Förutsättningarna har en liknande 

definition. Den liknande definition är täthet i stadsrummet och därmed är täthet en 

förutsättning som framkommit ur innehållsanalysen. Förutsättningen täthet innebär 

att området som planeras för en bilfri zon ska vara tättbebyggt.  

Olika typer av byggnader och verksamheter i byggnader har tagits upp i 

innehållsanalysen av de fyra befintliga och planerade bilfria zonerna. Olika typer av 

handel har framkommit som förutsättningar genom innehållsanalysen. De olika 
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typerna av handel grundar sig i att det är handel och därför är handel en 

förutsättning som framkommit. Offentliga byggnader och service beskrivs också som 

förutsättningar som ska finnas i en bilfri zon. Eftersom offentliga byggnader och 

service framkommer som förutsättningar samt att offentliga byggnader och service 

har en liknande definition blev offentliga byggnader en förutsättning som 

framkommit ur innehållsanalysen. I innehållsanalysen för Helsingfors och stadsdelen 

Vauban beskrevs bostäder som en förutsättning. För gågatan Ströget beskrevs det att 

bostäder skulle finnas i eller i nära anslutning till det bilfria området. Eftersom 

bostäder nämns i tre av de fyra befintliga och planerade bilfria zonerna blir det en 

förutsättning från innehållsanalysen. Arbetsplatser och kontor har framkommit som 

förutsättningar i innehållsanalysen av gågatan Ströget, Helsingfors och stadsdelen 

Vauban. Arbetsplatser och kontor har samma innebörd och därmed likande 

definition och därför blir dessa två en gemensam förutsättning. Den gemensamma 

förutsättningen är arbetsplatser.  

Tabell 2. Innehållsanalys av tema stadsrummet.   

 Gågatan Ströget Helsingfors Oslo Stadsdelen 
Vauban 

Tema Stadsrummet Stadsrummet Stadsrummet Stadsrummet 
Kategori Ytor Ytor Ytor Ytor 
Kodord 
 

 

 Täta byggnader  
 

 Tätt  
 

 Förtätning 
 

 Tätbebyggt 
 Täthet 90-100/h  
 

Kategori 
Kodord 

Byggnader 
 Handelslokaler 
 Handel i eller i 
nära anslutning 

 Klädaffärer 
 Leksaksaffärer 
 Offentliga 
byggnader 

 Offentliga 
byggnader i eller i 
nära anslutning 

 Service 
 Bostäder i eller i 
nära anslutning 

 Arbetsplatser  
 Arbetsplatser i 
eller i nära 
anslutning  

 
 

Byggnader 
 Handelslokal 
 Mer handel kan 
tillkomma  

 Gör möjlighet 
för större 
handel  

 Service på 
stadsplan, 
markplan  

 Offentliga 
byggnader  

 Service 
 Bostäder  
 Fler bostäder 
kan komma till  

 Bostäder på 
övre våningar 

 Arbetsplatser 
 Kontor på övre 
våningar  

Byggnader 
 Handelslokaler 
 Handel ska finnas 
& få ytor i 
stadsrummet 

 Handelslokaler 
för näringslivet 

 Handel på första 
våningen 

 Offentliga 
byggnader 

 Service ska finnas 
 

Byggnader 
 Handelslokaler 
 Småbutiker 
 Supermarkets 
 Pub – restaurang 
 Bageri 
 Snabbmatsställe 
 Offentliga 
byggnader  

 Förskolor 
 Litet utbud av 
skolor 

 Sjukvård 
 Apotek 
 Bostäder  
 2000 bostäder 
totalt  

 Arbetsplatser 
ligger i området 
samt närheten  

 Kontor 
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4.1.2 Innehållsanalys av tema grönytor  

I tabell 3 presenteras resultatet från temat grönytor från innehållsanalysen. Detta 

tema beskriver vilka förutsättningar som förekommit från de fyra befintliga och 

planerade bilfria zonerna efter jämförelsen. Under kategori ytor finns det kodord 

som beskriver de förutsättningar som uppkommit, som är grönytor, grönytor ska 

vara lättillgänglig, parker bidrar till hög kvalité och upprätta aktiva grönområden. 

Dessa förutsättningar har en liknande definition som är grönytor, därför blev detta 

en förutsättning att ha med i resultatet vid avgränsning av en bilfri zon ur 

innehållsanalysen.  

Tabell 3. Innehållsanalys av tema grönytor  

 Gågatan 
Ströget 

Helsingfors Oslo Stadsdelen 
Vauban 

Tema Grönytor Grönytor Grönytor  Grönytor 
Kategori Ytor Ytor Ytor Ytor 
Kodord   Grönytor ska vara 

lättillgänglig  
 Parker bidrar till 
hög kvalité 

 Upprätta aktiva 
grönområden 
 

 Grönytor 
 

 

4.1.3 Innehållsanalys av tema sociala aktiviteter 

Resultatet från jämförelsen av temat sociala aktiviteter presenteras i tabell 4 och 

denna tabell visar förutsättningar som förekommer hos fler av de fyra befintliga och 

planerade bilfria zonerna. Förutsättningar som framkommit från gågatan Ströget var 

ytor för möten och "Stay alongs". Helsingfors och Oslo har förutsättningarna 

mötesplatser och upprätta fler klimatskyddade mötesplatser. Förutsättningarna ytor 

för möten, "Stay alongs" och mötesplatser har liknande definition om vad de 

innebär. Förutsättningarna beskriver att det måste finnas utrymmen i stadsrummen 

för människor träffas. Med tanke på att tre av de fyra befintliga och planerade bilfria 

zoner nämner ytor för möten blev mötesplats en förutsättning ur innehållsanalysen.  

Tabell 4. Innehållsanalys av tema sociala aktiviteter  

 Gågatan 
Ströget 

Helsingfors Oslo Stadsdelen 
Vauban 

Tema Sociala aktiviteter Sociala aktiviteter Sociala aktiviteter  Sociala aktiviteter 
Kategori Ytor Ytor Ytor Ytor 
Kodord 
 

 

 Ytor för möten 
 "Stay alongs" 

 Mötesplatser  
 
 

 Mötesplatser 
 Upprätta fler 
klimatskyddade 
mötesplatser 
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4.1.4 Innehållsanalys av tema transport och tillgänglighet  

Ur innehållsanalysen förekom temat transport och tillgänglighet, se tabell 5. 

Kategori transport beskriver de kodord och förutsättningar som förekommit från de 

fyra befintliga och planerade bilfria zonerna i jämförelsen. Definitionen cykelstråk 

förekom tydligt i innehållsanalysen från gågatan Ströget, Helsingfors och Oslo. 

Denna definition förekom med liknande benämningar som cykelsystem, cykel 

attraktivt, cykelanläggning på fler gator och tillväxt inom gång- cykel eller 

kollektivtrafiken. I och med att denna förutsättning fanns hos tre befintliga och 

planerade bilfria zoner blev detta en resulterande förutsättning att ha med vid 

avgränsning av bilfria zoner från innehållsanalysen.  

Kollektivtrafik är även en definition som förekommit hos alla fyra befintliga och 

planerade bilfria zonerna. Benämningarna på förutsättningarna var kollektivtrafik, 

locka för kollektivtrafik, kollektivtrafikgator och ansluten till buss. Likväl var 

definitionen gångstråk en tydligt resulterande förutsättning från jämförelsen av 

innehållsanalysen, eftersom det framkom från alla de fyra befintliga och planerade 

bilfria zonerna. De förutsättningar som förekommit som kodord för definitionen 

gångstråk är gångtrafik, gång och cykel = attraktivt, gångvänligt, prioritera gående, 

ett nätverk för gångtrafik och utöka nätet för gågator.  

Under kategori tillgänglighet har det framkommit förutsättningar som fick 

definitionen ta bort parkeringar. Denna förutsättning har en generell beskrivning, 

men kan även bli en effekt när en bilfri zon införs. Helsingfors har förutsättningen ta 

bort en del parkeringar = vid kollektivtrafik. Allmänna gatuparkeringar avlägsnas i 

centrum är en förutsättning från Oslo och förutsättningarna parkering i periferin, får 

inte stå på gatan eller utanför hus förekommer från stadsdelen Vauban. I och med att 

ingen markparkering tas upp i tre av områden blir detta en förutsättning vid 

avgränsning av bilfria zoner ur innehållsanalysen.  
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Tabell 5. Innehållsanalys av tema transport och tillgänglighet 

 Gågatan 
Ströget 

Helsingfors Oslo Stadsdelen 
Vauban 

Tema Transport och 
tillgänglighet 

Transport och 
tillgänglighet 

Transport och 
tillgänglighet 

Transport och 
tillgänglighet 

Kategori Transport Transport Transport Transport 
Kodord 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori 

Kodord 

 Kombinera = 
 Cykelsystem 
 Kollektivtrafik 
 Gångtrafik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillgänglighet 
 

 Cykel, attraktivt 
 Kollektivtrafik 
 Locka för 
kollektivtrafik 

 Gång, attraktivt 
 Gångvänlig 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tillgänglighet 
 Ta bort en del 
parkeringar =vid 
kollektivtrafik 

 
 

 Cykelanläggning 
på fler gator 

 Tillväxt inom 
gång, cykel eller 
kollektivtrafiken 

 Kollektivtrafikga
tor 

 Prioritera 
gående 

 Ett nätverk för 
gångtrafik 

 Utöka nätet för 
gågator 
 

Tillgänglighet 
 Allmänna 
gatuparkeringar, 
avlägsnas i 
centrum  
  

 Ansluten till 
buss  

 Gångvänligt 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillgänglighet  
 Parkering i 
periferin 

 Får ej stå på 
gatan eller 
utanför hus 

 

4.2 Semistrukturerade intervjuer  

Identifierade förutsättningar från intervjuer med trafikplanerare från Gävle 

kommun, Sundsvalls kommun, Umeå kommun och Eskilstuna kommun presenteras 

i tabellform som utgår från en tematisk indelning. Tabellerna är uppdelade efter 

teman och dessa är stadsrummet, grönytor, sociala aktiviteter och transport och 

tillgänglighet. Tabellerna är utformade efter teman, kategorier och kodord och 

kodorden beskriver förutsättningarna. Utifrån tabeller av de fyra intervjuerna har en 

jämförelse gjorts och jämförelsen resulterade i sammanställda tabeller. I de 

sammanställda tabellerna presenteras slutresultatet från intervjuerna. Tabeller som 

beskriver vilka förutsättningar som identifierades efter varje intervju visas i Bilaga B. 

4.2.1 Semistrukturerade intervjuer efter tema stadsrummet 

Resultatet från jämförelsen av tema stadsrummet från förutsättningar som har 

framkommit från intervjuerna presenteras i tabell 6. Under kategorin byggnader tas 

olika typer av byggnader och verksamheter i byggnader upp som har framkommit 

genom bearbetningen av intervjuerna. Handel beskrivs olika men förutsättningarna 

har liknande definition och det är handel. Eftersom handel nämns som en 

förutsättning av de fyra intervjuerna blir handel en förutsättning utifrån 
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bearbetningen av intervjuerna. Sundsvall, Umeå och Eskilstuna beskriver att det ska 

finnas offentliga byggnader och därför blev offentliga byggnader en förutsättning 

efter bearbetningen av intervjuerna. Sundsvall benämnde att det skulle vara 

besöksintensiva byggnader och likväl togs byggnader som lockar människor från 

Umeå och Eskilstuna upp. Byggnader som lockar människor är en väldigt generell 

förutsättning och den kan definieras som handel och offentliga byggnader. 

Byggnader som lockar människor blev ingen egen förutsättning, eftersom 

förutsättningen kan definieras som handel och offentliga byggnader.  

Tabell 6. Förutsättningar från intervjuer efter tema stadsrummet. 

 Gävle Sundsvall Umeå Eskilstuna 

Tema Stadsrummet Stadsrummet Stadsrummet Stadsrummet 
Kategori Byggnader Byggnader Byggnader Byggnader 
Kodord  Positivt för 

centrumhandeln  

 Rätt typ av handel 
=positiv bilfri zon  
 

 Centrumhandel  

 Handel  

 Mycket butiker 

 Offentliga 
lokaler 
(bibliotek) 

 Besöksintensiva 
ställen 

 

 Handel 

 Handelsstråk 

 Kaféer 

 Restauranger 

 Offentliga 
byggnader 

 Byggnader som 
lockar 
människor 

 Främja handel  

 Handelslokaler 

 Offentliga 
byggnader  

 Byggnader med 
flöde av 
människor 
 

 

4.2.2 Semistrukturerade intervjuer efter tema grönytor 

Från tabell 7 beskrivs temat grönytor och dess förutsättningar som framkommit från 

jämförelse mellan de fyra intervjuade kommunerna, Gävle, Sundsvall, Umeå och 

Eskilstuna. Under kategorin ytor har det framkommit en gemensam definition från 

de alla förutsättningar som beskrivits som därmed blev grönytor. Eftersom de fyra 

kommunerna beskrev förutsättningar som kunde relateras till varandra och hamna 

under en liknande definition blev grönytor en resulterande förutsättning för 

avgränsning för en bilfri zon. Gävle kommun beskrev förutsättningarna ”pocket 

parks” och ”rain gardens” som grönytor. Den svenska översättningen för pocket 

parks är fickparker och rain gardens kan beskrivas på svenska som ett hållbart 

grönområde som kan hantera det ohållbara dagvattnet. Sundsvalls kommun beskrev 

förutsättningarna grönområden och grönska, Umeå kommun beskrev att grönytor 

och park och Eskilstuna kommun beskrev park, ”pocket parks” och ”rain gardens”.  
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Tabell 7. Förutsättningar från intervjuer efter tema Grönytor. 

 Gävle Sundsvall Umeå Eskilstuna 

Tema Grönytor Grönytor Grönytor Grönytor 
Kategori Ytor Ytor Ytor Ytor 
Kodord 
 

 "Pocket parks" 

 "rain gardens" 

 Grönområden  

 Grönska 
 

 Grönytor 

 Park 
 

 Park  

 "Pocket parks" 

 "Rain gardens"  

 

4.2.3 Semistrukturerade intervjuer efter tema sociala aktiviteter 

Resultatet från jämförelsen av tema sociala aktiviteter presenteras i tabell 8.Under 

kategori ytor beskriver de fyra intervjuade att det ska finnas plats för möten och 

mötesplatser. I och med att plats för möten och mötesplatser har liknande innebörd 

blir mötesplatser en förutsättning efter bearbetningen av intervjuerna. Under 

intervjuerna framkom det att mötesplats genererar sociala aktiviteter och därför är 

mötesplatser en betydelsefull förutsättning.  

Tabell 8. Förutsättningar från intervjuer efter tema sociala aktiviteter. 

 Gävle Sundsvall Umeå Eskilstuna 

Tema Sociala aktiviteter Sociala aktiviteter Sociala aktiviteter Sociala aktiviteter 
Kategori Ytor Ytor Ytor Ytor 
Kodord 
 

 Ytor för möten 

 Mötesplatser 

 Plats för möten  Mötesplatser  Mötesplatser 

 

4.2.4 Semistrukturerade intervjuer efter tema transport och 

tillgänglighet 

Temat transport och tillgänglighet beskrivs under tabell 9. Under kategorin 

transport förekommer förutsättningen och definitionen cykelstråk som bör finnas 

vid en avgränsning för bilfri zon. Förutsättningarna som tas upp hos de fyra 

kommunerna har en likande definition angående cykelstråk. Försättningen 

cykelstråk togs upp hos alla kommuner och därmed blir det en förutsättning. 

Kollektivtrafik är en förutsättning som framkommit hos tre kommuner. Eftersom 

förutsättningen kollektivtrafik hade en liknande definition hos kommunerna Gävle, 

Umeå och Eskilstuna, blir kollektivtrafik en förutsättning som framkommit ur 

intervjuerna. I och med att alla fyra kommuner har tagit upp förutsättningen 

gångstråk blir det en förutsättning att ha med vid avgränsning av bilfria zoner från 

intervjuerna. Varuleveranser benämns som en förutsättning från Sundsvall, Umeå 

och Eskilstuna. Eftersom varuleveranser framkommit i tre av fyra intervjuer blir 

varuleveranser en förutsättning utifrån intervjuerna.  

Tillgänglighet till och från området med alternativa transportmedel anses vara en 

förutsättning enligt Gävle, Sundsvall och Umeå. Eftersom Gävle, Sundsvall och 
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Umeå beskriver förutsättningar med liknande innebörd anses tillgänglighet till gång, 

cykel och kollektivtrafik vara en förutsättning vid avgränsning av bilfri zon. Denna 

förutsättning är väldigt generell och har liknande definition som tidigare 

förutsättningar som cykelstråk, kollektivtrafik och cykelstråk. I och med att 

förutsättningen tillgänglighet till gång, cykel och kollektivtrafik kan hamna under 

förutsättningarna cykelstråk, kollektivtrafik och gångstråk blir det inte en 

förutsättning.  

Parkering beskrivs som förutsättning av Gävle, Sundsvall och Eskilstuna. Det 

beskrivs att det inte ska finnas någon gatuparkering i den bilfria zonen utan att 

parkering ska samlas i parkeringshus, garagelängor eller i periferin. Eftersom det 

benämns att gatuparkering ska avlägsnas och att parkering ska ske i parkeringshus, 

blir parkeringshus en förutsättning vid avgränsning av bilfria zoner.  

Tabell 9. Förutsättningar från intervjuer efter tema transport och tillgänglighet.  

 Gävle Sundsvall Umeå Eskilstuna 

Tema Transport och 
tillgänglighet 

Transport och 
tillgänglighet 

Transport och 
tillgänglighet 

Transport och 
tillgänglighet 

Kategori Transport Transport Transport Transport 
Kodord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Goda cykellänkar 

 Planera för gående, 
cyklister och 
kollektivtrafik 

 God kollektivtrafik  

 Goda 
gångmöjligheter 
 

 Gång- och 
cykelbroar 

 Fler som cyklar 

 Varuleveranser  
 

 Huvudstråk för 
gång- och cykel 

 Fotgängare och 
cyklister 

 Större zon, 
kollektivtrafik 
extra viktig 

 Varutransporter 
från inte glömmas 
bort  

 

 Cyklister 

 Kollektivtrafik 

 Fotgängare  

 Gågator 

 Behövs 
varuleveranser 
 

Kategori Tillgänglighet Tillgänglighet Tillgänglighet Tillgänglighet 
Kodord  Bra förbindelser 

mellan gång, cykel 
och buss 

 God tillgänglighet 
till området 

 Ingen bilparkering 
på sträckan 

 Parkeringshus 

 Ta bort 
bilparkering, ytan 
kan användas av 
gående och 
cyklister 

 Alternativa 
transportslag, 
tillgänglighet 

 Garagelängor 

 Parkering, samla 
i garage 

 

 Tillgänglighet till 
cykelstråk 

 Tillgänglighet till 
gångstråk  

 Parkeringsytor 
i periferin  
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4.3 Framtagande av förutsättningar för avgränsning av 

bilfria zoner 

Nedan beskrivs förutsättningar som identifierades från innehållsanalysen och 

intervjuerna. I detta avsnitt jämförs identifierade förutsättningar från 

innehållsanalysen mot identifierade förutsättningar från intervjuerna. En jämförelse 

har gjorts för att kunna urskilja vilka förutsättningar som ska finnas vid avgränsning 

av bilfria zoner. Under varje rubrik beskrivs de identifierade förutsättningarna från 

innehållsanalysen och intervjuerna, resultatet av jämförelse visas i tabellform under 

rubrik 4.4 Förutsättningar för avgränsning av bilfria zoner.  

4.3.1 Framtagande från tema stadsrummet  

Täthet förekom som en förutsättning från innehållsanalysen. Förutsättningen täthet 

definieras utifrån att ett område ska vara tättbebyggt vid implementering av bilfria 

zoner. Täthet nämns inte i intervjuerna som en förutsättning. Eftersom täthet 

förekom tydligt som en förutsättning i de fyra befintliga och planerade bilfria 

zonerna anses täthet vara relevant förutsättning vid avgränsning av bilfria zoner. 

Handel har framkommit som en förutsättning ur innehållsanalysen. Det beskrivs att 

handel är en viktig förutsättning vid avgränsning av bilfria zoner. Handel har också 

framkommit som en förutsättning av intervjuerna. Eftersom handel har framkommit 

som en förutsättning ur både innehållsanalysen och av intervjuerna anses handel vara 

en förutsättning som bör finnas i ett område vid avgränsning av bilfria zoner. En till 

förutsättning som både förekommit i innehållsanalysen och av intervjuerna är 

offentliga byggnader. Eftersom offentliga byggnader både framkommit som 

förutsättningar i båda metoderna anses det vara en förutsättning som ska finnas vid 

avgränsning av bilfria zoner.  

Bostäder är en förutsättning som beskrivs att den bör finnas vid avgränsning av 

bilfria zoner i innehållsanalysen. Tre av fyra av de befintliga och planerade bilfria 

zonerna ansåg att det var en förutsättning som skulle finnas. Bostäder nämns inte 

som en förutsättning i intervjuerna. Eftersom den enbart nämns av tre av fyra 

befintliga bilfria och planerade zoner och inte i intervjuerna anses förutsättningen 

bostäder inte vara relevant vid avgränsning av bilfria zoner. Arbetsplatser är en 

förutsättning som har framkommit i innehållsanalysen. Det framkom ur tre av fyra 

områden i innehållsanalysen. I intervjuerna blev inte arbetsplatser en förutsättning 

som anses relevant vid avgränsning av bilfria zoner. Eftersom den enbart nämns av 

tre av fyra befintliga och planerade bilfria zoner och inte i intervjuerna anses 

förutsättningen arbetsplatser inte vara relevant vid avgränsning av bilfria zoner.  

4.3.2 Framtagande från tema grönytor  

Utifrån jämförelsen av innehållsanalysen från temat grönytor, beskrevs grönytor 

som en förutsättning som ska finnas vid avgränsning av bilfria zoner. Från 
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jämförelsen av intervjuerna har förutsättningen grönytor framkommit. I och med att 

grönytor benämns både från innehållsanalysen och intervjuerna som en betydelsefull 

förutsättning ska grönytor vara med som en förutsättning.  

4.3.3 Framtagande från tema sociala aktiviteter 

Mötesplats som är större allmänna platser för möten och kan ge upphov till sociala 

aktiviteter har framkommit som en förutsättning ur innehållsanalysen. Mötesplatser 

är också en förutsättning som framkommit efter jämförelsen mellan förutsättningar i 

intervjuerna. Eftersom mötesplatser har framkommit som förutsättning i de båda 

metoderna anses det vara en förutsättning som är relevant vid implementering av 

bilfria zoner.  

4.3.4 Framtagande från tema transport och tillgänglighet 

Cykelstråk har förekommit som en förutsättning från innehållsanalysen. Cykelstråk 

är också en förutsättning som framkommit efter jämförelsen mellan förutsättningar i 

intervjuerna. I och med att både jämförelsen av innehållsanalysen och jämförelsen av 

intervjuerna angav cykelstråk, blev detta en förutsättning. Kollektivtrafik var även 

en förutsättning som förekommit efter jämförelsen i innehållsanalysen. 

Förutsättningen har också framkommit efter jämförelsen av intervjuerna och därför 

är kollektivtrafik en förutsättning som ska finnas vid avgränsning av bilfria zoner. En 

till förutsättning som förekom i både jämförelsen av innehållsanalysen och 

jämförelsen av intervjuerna var gångstråk. Detta blev en förutsättning eftersom 

definitionen var tydlig i jämförelsen av innehållsanalysen av de fyra befintliga och 

planerade bilfria zonerna. Likväl blev gångstråk en förutsättning efter jämförelsen av 

intervjuerna. I och med att förutsättningen gångstråk har framkommit i båda 

metoderna blir det en förutsättning som anses bör vara med vid avgränsning av 

bilfria zoner.  

 Varuleveranser har framkommit som en förutsättning i jämförelsen av intervjuerna. 

Denna förutsättning togs upp från tre av fyra kommuner.  Men denna förutsättning 

framkom inte under jämförelsen av innehållsanalysen. Eftersom varuleveranser inte 

benämns i alla fyra kommunerna och inte i innehållsanalysen anses inte 

varuleveranser vara en tillräckligt betydelsefull förutsättning vid en avgränsning för 

bilfri zon. Ta bort parkeringar har förekommit som en förutsättning i jämförelsen av 

innehållsanalysen. Innebörden för denna förutsättning handlade om att 

bilparkeringar skulle tas bort från centrum och samlas i periferin. Utifrån 

jämförelsen av intervjuerna har det även förekommit att parkeringar ska tas bort och 

samlas i parkeringshus. Båda förutsättningar har en liknande definition som innebär 

att markparkering ska avlägsnas, men i intervjuerna har det framkommit att 

parkering ska ske i parkeringshus. Därför blev parkeringshus en gemensam 
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förutsättning för både jämförelsen av innehållsanalysen och jämförelsen av 

intervjuerna.  

4.4 Förutsättningar för avgränsning av bilfria zoner 

Utifrån denna studie har förutsättningar tagits fram för avgränsning av bilfri zon. 

Förutsättningarna har tagits fram utifrån en innehållsanalys av fyra befintliga och 

planerade bilfria zoner samt intervjuer med trafikplanerare från Gävle kommun, 

Sundsvalls kommun, Umeå kommun och Eskilstuna kommun. 

I denna studie blev inte förutsättningarna viktade. Desto fler förutsättningar som 

sammanfaller inom en viss yta, desto mer optimalt blir området för att införa en 

bilfri zon. Förutsättningarna ska kunna vara ett underlag till svenska kommuner som 

planerar att avgränsa områden för bilfria zoner. Förutsättningarna presenteras i 

tabellform (se tabell 10). I tabell 10 finns en beskrivning för varje förutsättning. 

Tabell 10. Förutsättningar för avgränsning av bilfria zoner. 

Förutsättningar Beskrivning                          

Täthet Ett område som är tätbebyggt, definitionen av täthet 
bygger på Gävle kommuns definition i Gävle översiktsplan, 
tät kvartersstad (Gävle kommun, 2009).   

  

 
Handel 
 
 
Offentliga byggnader 

 
Handel är en förutsättning som exempelvis är butiker, 
affärer, kaféer och restauranger.  
 
Offentliga byggnader kan innebära exempelvis bibliotek, 
museum och övriga byggnader som är till för allmänheten. 

  

 
Grönytor 

 
Grönytor i form av exempelvis parker. 

  

 
Mötesplatser 
 
 
 
Cykelstråk 
 
 
Kollektivtrafik 
 
 
Gångstråk 
 
 
Parkeringshus  

 
Ytor i stadsrummet som möjliggör social interaktion och 
sociala aktiviteter, som exempelvis torgytor och 
lekplatser.    
 
Möjlighet att kunna transportera sig med cykel inom, till 
och från området, exempelvis cykelväg.  
 
Möjlighet att kunna transportera sig med kollektivtrafik till 
och från området.  
 
Möjlighet att kunna gå inom, till och från området, 
exempelvis trottoarer och gångvägar.  
 
Parkeringshus för allmänheten som är belägen inom eller 
intill den bilfria zonen.  
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4.5 Applicering av förutsättningar i Gävle stad 

Huvudmålet med denna studie var att skapa förutsättningar som kan vara till 

underlag för svenska kommuner vid införande av bilfri zon. Förutsättningarna som 

tagits fram i denna studie applicerades på ett ortoforto i rasterformat över Gävle 

stad. De förutsättningar som applicerades på kartan var; täthet, handel, offentliga 

byggnader, grönytor, mötesplatser, cykelstråk, kollektivtrafik, gångstråk och 

parkeringshus, se figur 2. Förutsättningarna i denna studie viktades inte, 

utgångspunkten var att alla förutsättningar skulle representeras i kartan.  

Figur 2. Karta som visar var förutsättningarna är belägna i Gävle stad.  

Resultatet för appliceringen av förutsättningarna förekommer med tre överlappande 

färger där förutsättningarna finns representerade. Dessa färger är gul, grön och lila 

som överlappar varandra för att göra det möjligt att indikera var en eventuell bilfri 

zon skulle kunna implementeras i Gävle stad. Där det är möjligt och mest optimalt 

att införa en bilfri zon är främst i centrala delen av Gävle stad, detta förekommer 

med en mörkare färg. Detta eftersom det innebär att fler förutsättningar är 

presenterade där, se figur 3. 



 

 
29 

 

Figur 3. Karta över Gävle stad, där en mörkare färg visar var det är möjligt och mest optimalt att införa en 

bilfri zon i Gävle. 
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5 Diskussion 

 

I detta kapitel diskuterades studiens resultat, den metodik som använts för att 

besvara frågeställningarna och därefter en slutdiskussion.  

5.1 Metoddiskussion 

Valet av befintliga och planerade bilfria zoner ansågs resultera i ett starkt underlag 

till denna studie. Eftersom underlaget gav information hur dessa områden har och är 

tänkt att avgränsas vid implementering av bilfri zon. Den kvalitativa 

innehållsanalysen utfördes för att den kunde ge validitet för studien (Hsieh & 

Shannon, 2005). Schreier (2012) beskriver också att en kvalitativ innehållsanalys har 

en validitet i och med att den är systematisk, kan reducera information och är 

flexibel. Dock kan en kvalitativ innehållsanalys som metod undgå vissa delar i texter 

som har en viss meningsuppbyggnad, eftersom den kvalitativa analysen utgår från ett 

kodningssystem av texter som helhet. 

Genom att utgå från de fyra beskriva stegen i innehållsanalysen gav det först en bra 

översikt av texternas helhet och sedan mer ingående för att få fram förutsättningar 

utifrån teman och kategorier som utlästes genom kodningssystemet. I och med att 

det var en kvalitativ innehållsanalys kan en nackdel vara att den kan få varierande 

resultat beroende på vem som utför metoden. Genom att denna studie utgick från 

befintliga och planerade bilfria zoner som hade olika typer av utformningar av bilfria 

zoner kan det ha gett olika infallsvinklar och därmed fått en bredare insyn på vilka 

förutsättningar generellt som är av stor betydelse vid implementeringen. Om denna 

studie hade utgått från bilfria zoner av samma typ, som till exempel gågator som i 

Köpenhamn, hade det kunna gett ett starkare underlag för vilka förutsättningar som 

ska finnas vid den typen av bilfri zon. 

Syftet med att använda semistrukturerade intervjuer var att denna metod var 

strukturerad, men samtidigt lämnade öppet för utförliga svar och därmed lämnades 

utrymme för nya infallsvinklar (Biggam, 2015). Detta användes i denna studie för att 

få fram hur trafikplanerare resonerade kring avgränsning av bilfria zoner samt vilka 

förutsättningar som var viktiga att finnas inom avgränsningen. I denna studie 

intervjuades fyra trafikplanerare från olika svenska kommuner som på olika sätt 

hindrat bilens framkomlighet genom exempelvis gågator och gator med 

motorfordonsförbud. Därmed kunde de semistrukturerade intervjuerna ge inblick 

hur kommunerna resonerade vid införandet av åtgärderna i deras kommuner. De 

fyra trafikplanerarna intervjuades också eftersom de har erfarenhet och kunskap om 

trafikfrågor och gaturummet. Därmed kunde de fyra trafikplanerarna beskriva 

förutsättningar och ge indikationer om hur viktiga förutsättningarna är vid 



 

 
31 

avgränsning av bilfria zoner. En tänkbar reflektion angående svaren från intervjuerna 

var att intervjusvaren kunde variera med tanke på att intervjuerna var 

semistrukturerade, men som helhet var svaren överensstämmande med varandra. 

Flera intervjuer med trafikplanerare från andra kommuner hade kunnat ge ett mer 

tillförlitligt resultat, i och med att det hade gett studien en större grund. Det hade 

kunnat medföra att fler trafikplanerare beskrev liknande förutsättningar, beskrivit 

fler förutsättningar, och därmed kunnat visa på fler skillnader mellan svaren från 

respondenterna. En till tänkbar reflektion angående insamling av empiriskt material 

är att denna metod skulle kunna ha kompletteras med en enkätundersökning. Detta 

för att få in vad fler kommuner anser är viktiga förutsättningar vid avgränsning och 

därmed se om det är samma förutsättningar som framkommit eller om det är nya. 

Detta hade kunnat stärka underlaget för arbetet. För att utforma förutsättningarna 

jämfördes förutsättningar som framkommit i innehållsanalysen och de 

semistrukturerade intervjuerna. Förutsättningar som framkommit i 

innehållsanalysen och de semistrukturerade intervjuerna jämfördes för att få fram 

vilka förutsättningar som ska finnas vid avgränsning av bilfria zoner. Eftersom denna 

studie har utgått från en kvalitativ innehållsanalys och fyra semistrukturerade 

intervjuer kan en svaghet vara det finns förutsättningar som inte tagits upp. Därmed 

kan det finnas förutsättningar som saknas i resultatet av denna studie.  

I denna studie har inte förutsättningarna viktas mot varandra. Förutsättningarna 

viktades inte eftersom denna studie fokuserade på att identifiera vilka förutsättningar 

som bör finnas vid avgränsning av bilfri zon. Därmed fokuserade inte denna studie 

på vilka förutsättningar som är mer viktigare än andra förutsättningar vid 

avgränsning. I och med att förutsättningarna inte viktades i denna studie innebär det 

att alla ska ta lika mycket i hänsyn vid exemplifiering var en bilfri zon kan 

implementeras. För att exemplifiera var det är möjligt och mest optimalt att 

implementera en bilfri zon i Gävle applicerades förutsättningarna på ett ortoforto i 

rasterformat i ArcMap 10.6 och resulterade i ett område i centrala delen av Gävle. 

Om denna studie hade viktat de olika förutsättningarna hade resultatet för denna 

metod kunnat se annorlunda ut i storlek och geografisk läge.  

5.2 Resultatdiskussion  

Denna studie resulterade i nio förutsättningar som ska kunna tillämpas vid 

avgränsning av bilfri zon. Dessa är täthet, handel, offentliga byggnader, grönytor, 

mötesplatser, cykelstråk, kollektivtrafik, gångstråk och parkeringshus.   

Täthet framkom som förutsättning från innehållsanalysen av de fyra befintliga och 

planerade bilfria zonerna, men inte i intervjuerna. Täthet är en förutsättning som 

framkommit att det bör finnas vid avgränsning vid bilfri zon. Nieuwenhuijsen och 

Khreis (2016) beskriver att staden bör vara kompakt vid införandet av bilfri zon 
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eftersom det kan minska behovet av bil. Antalet resor i staden kan minska om det 

finns en strategisk lokalisering av service, arbetsplatser och bostäder. I och med att 

det finns en strategisk lokalisering av service, arbetsplatser och bostäder behöver 

inte transport vara nödvändig inom området (SKL, 2015a). Därmed är 

förutsättningen täthet en betydelsefull förutsättning för en väl fungerande bilfri zon 

eftersom den kan minska behovet av bilanvändandet.  

Nieuwenhuijsen och Khreis (2016) beskriver att blandad markanvändning i en bilfri 

zon är viktig. Handel och offentliga byggnader är två av förutsättningar som denna 

studie har resulterat i. Handel och service är viktiga inslag i den bilfria zonen 

eftersom dessa två kan fungera som träffpunkter för människor (Oslo kommune, 

2017). Helsingfors stadsplaneringskontor (2013) beskriver att handel, 

kvartersbutiker och service kan tillkomma i staden om biltrafiken försvinner. I alla 

intervjuer framkom det att handel är en viktig förutsättning för bilfria zoner. 

Offentliga byggnader ansågs vara en viktig förutsättning enligt Sundsvall, Umeå och 

Eskilstuna. Trafikplanerare M. Jonasson (personlig kommunikation, 16 april 2018) 

förklarade att ett bilfritt område ska innehålla besöksintensiva byggnader. Det kan 

exempelvis vara offentliga byggnader som bibliotek, men inte möbelaffärer som 

människor ofta behöver transportera tunga möbler från.  

Denna studie resulterade i att grönytor bör vara en förutsättning som finns med vid 

avgränsning av bilfria zoner. Grönytor ska vara representerad i stadsmiljön inom 

bilfria zoner enligt Hagen et al. (2017). Oslo kommune (2017) beskriver att det ska 

vara attraktiva grönområden inom den bilfria zonen eftersom det kan ge lugn, 

glädje, stimulera kreativitet och ge upphov för aktiviteter i stadsrummet. Parker och 

grönytor är viktiga eftersom de kan bidra till hög livskvalité för invånarna i 

Helsingfors menar Helsingfors stadsplaneringskontor (2013). Trafikplanerare P. 

Skarin (personlig kommunikation, 3 maj 2018) och trafikplanerare M. Grew 

(personlig kommunikation, 13 april 2018) benämnde i intervjuerna att inom en 

bilfri zon ska det finnas grönytor och dessa kan vara utformade som parker, “pocket 

parks” och “raingardens”. Finns inte grönytor i den bilfria zonen kan det vara svårt 

att skapa en trivsam miljö att vara i och därför är grönytor en betydelsefull 

förutsättning vid implementering av bilfria zoner. 

I denna studie har det framkommit att mötesplatser är en viktig förutsättning vid 

avgränsning av bilfria zoner. Trivector Traffic (2003) beskriver att det bör finnas 

mycket aktiviteter i bilfria zoner om de bilfria zonerna ska vara inbjudande och 

attraktiva. Det finns stor risk att bilfria zoner inte blir levande om det inte finns plats 

för sociala aktiviteter i stadsrummet (Gehl, 2010). Trafikplanerare K. Bergström 

(personlig kommunikation, 2 maj 2018) beskrev att mötesplatser hänger ihop med 

sociala aktiviteter och att sociala aktiviteter skapar liv och rörelse. Därmed är 
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mötesplatser en betydelsefull förutsättning vid implementering av bilfria zoner, 

eftersom mötesplatser bidrar till sociala aktiviteter i stadsrummet.  

De slutgiltiga resultatet från innehållsanalysen och intervjuerna redogjorde att 

cykelstråk, kollektivtrafik och gångstråk är förutsättningar som bör finnas i en bilfri 

zon. Soni och Soni (2016) beskriver att människor i en bilfri zon ska kunna 

transportera sig med bra gång- och cykelvägar samt med kollektivtrafik. 

Trafikplanerare K. Bergström (personlig kommunikation, 2 maj 2018) beskrev att 

kollektivtrafiken är mindre viktig beroende på den bilfria zonens storlek. Desto 

större det bilfria området är desto viktigare är det med kollektivtrafik. Därmed ökar 

kollektivtrafikens betydelse i samband med storleken på bilfria zoner.  

Parkeringar tar upp stor yta och bidrar till en negativ effekt i stadsmiljön (Davis et 

al., 2010; Nieuwenhuijsen & Khreis, 2016; Ståhle, 2016; Lindén & Svensson, 

2017). Vid införandet av bilfria zoner kan markparkering för bilar tas bort och 

parkeringsytan kan omformas till annan användning (Nieuwenhuijsen & Khreis, 

2016). I innehållsanalysen och intervjuerna framkom det att gatuparkeringar ska 

avlägsnas i bilfria zoner. I intervjuerna framkom det att parkeringshus bör finnas i 

bilfria områden. Eftersom markparkering bör avlägsnas i bilfria zoner och 

parkeringshus var en förutsättning som framkommit från intervjuerna, anses 

parkeringshus vara en relevant förutsättning vid implementering av bilfria zoner. 

Förutsättningarna i denna studie applicerades på en karta och exemplifierades var en 

bilfri zon är möjlig och mest optimal att införa i Gävle stad. Om denna studie hade 

resulterat i andra förutsättningar hade den exemplifierade kartan kunnat visa en 

annan del av Gävle som var möjlig och mest optimal för en bilfri zon.  

I avsnittet 5.1 metoddiskussion beskrivs det att en svaghet med framtagandet av 

förutsättningar kan vara det finns förutsättningar som inte tagits upp. En tänkbar 

reflektion angående att det finns förutsättningar som inte framkommit, är att 

kulturmiljö inte tagits upp i denna studie. Gamla stan i Stockholm har begränsad 

framkomlighet för motorfordon, det råder motortrafiksförbud där mellan klockan 

11:00 till 06:00 och gatorna är klassificerade som gågator. Gamla stan har en sådan 

reglering eftersom gatustrukturen är unik och området har en historisk stadsmiljö 

som är värd att bevara för att skydda Gamla stans stadsbild (Stockholm stad, 2018). I 

denna studie för avgränsning av bilfria zoner påträffades inte kulturmiljö som en 

förutsättning i någon av metoderna och därför har inte kulturmiljö tidigare nämnts i 

studien.  

En reflektion angående denna studie är att alla städers strukturer och topologi ser 

olika ut. Målet med denna studie var att få fram vilka förutsättningar som ska finnas 

vid avgränsning av bilfria zoner och studiens resultat tar inte hänsyn till topologi. 

Det kan vara en svaghet att topologin inte tagits i hänsyn eftersom det kan påverka 

hur väl fungerande bilfria zoner blir. Topologi kan exempelvis påverka de bilfria 
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zonerna genom att vissa städer har mer backar, därmed kan det vara mer påfrestande 

för invånarna att cykla och gå.  

5.3 Slutdiskussion 

Det finns olika effekter som kan uppkomma i samband med implementering av 

bilfria zoner. Dumbaugh och Rae (2009) beskriver att samhällen med högre 

densitet, hög befolkningstäthet och som har gångvänliga stråk utgör mindre risk för 

olyckor. Nieuwenhuijsen och Khreis (2016) beskriver att minskad trafik kan leda till 

reducering av trafikolyckor och förbättrad trafiksäkerhet. Trafikplanerare P. Skarin 

(personlig kommunikation, 3 maj 2018) och trafikplanerare M. Jonasson (personlig 

kommunikation, 16 april 2018) beskrev att anledningen till reducera 

bilanvändningen i städer är till för att öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna. 

Därmed kan implementering av bilfria zoner leda till ökad trafiksäkerhet för 

oskyddade trafikanter.  

Trafikplanerare M. Grew (personlig kommunikation, 13 april 2018) beskrev att 

olika trafikmodeller kan användas för att ta fram trafikflöden i staden. Därmed blir 

det lättare att förutsäga hur trafiken förändras vid införande av trafikåtgärder som 

exempelvis avstängningar av vägar. Vid implementering av bilfria zoner stängs gator 

av och den befintliga trafiken behöver förflyttas till andra vägar. Omflyttning av 

trafik kan leda till ökad trafik på närliggande vägar och därmed kan effekter som 

luftföroreningar och ökade bullernivåer förväntas inom närliggande områden. 

Trafikplanerare M. Grew (personlig kommunikation, 13 april 2018) beskrev också 

att det kan bli en generell minskning av bilanvändandet i en stad om en väg stängs av 

och detta skulle kunna visas genom olika slags trafiksimuleringsprogram i städerna. 

Trafikplanerare M. Jonasson (personlig kommunikation, 16 april 2018) och 

trafikplanerare K. Bergström (personlig kommunikation, 2 maj 2018) beskrev att 

bullernivån kan förbättras i bilfria miljöer. Buller kan variera baserat på hur mycket 

trafik som finns, hastigheter och hur vägnätet ser ut (Nieuwenhuijsen & Khreis, 

2016). Därmed kan bullernivån förväntas minska i samband med implementering av 

bilfria zoner, eftersom den privata bilanvändningen försvinner. Likväl kan 

luftföroreningar förväntas minska inom det bilfria området. Friman et al. (2012) 

beskrev att transportsektorn står för en stor del av koldioxidutsläppen. Inom den 

bilfria zonen förväntas en reducering av motordrivanafordon och därmed kommer 

utsläpp av luftföroreningar minska. Men luftföroreningar från biltrafik kan finnas 

inom den bilfria zonen eftersom närliggande gator kan trafikeras av motordrivna 

fordon som släpper ut luftföroreningar. Denna studie lade dock inte fokus på att 

undersöka hur luft och buller kan påverka den exemplifierade bilfria zonen. Men det 

är värt att nämna att vid implementering av en bilfri zon kan dessa effekter märkas 

av.  
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En till viktig effekt vid implementering av bilfria zoner är ekonomin i samhället. 

Bättre förutsättningar för fotgängare och cyklister i staden kan bidra till en mer 

hållbar och ekonomisk stad (Soni & Soni, 2016). I denna studie är handel en 

förutsättning som ska finnas vid avgränsning av bilfria zoner. Enligt Meaton (1990) 

ökade kundantalet i butikerna när staden Plymouth i England blev bilfri. Därför ett 

ökat kundantal en effekt som kan förväntas uppstå i samband med implementering 

av bilfria zoner. Centralisering av handeln inom staden kan även fungera som en 

mötespunkt för sociala aktiviteter för allmänheten (SKL, 2015b). I denna studie har 

handel framkommit som en förutsättning och denna förutsättning kan förväntas 

bidra till skapandet av möten i stadsrummet. Men Trivector traffic (2003) beskriver 

att externa köpcentrum konkurrerar med handel som ligger i närhet, som kan vara 

handel inom den bilfria zonen. Eftersom Meaton (1990) beskriver att kundantalet 

ökade i Plymouth, kan en eventuell effekt vara att handel inom den bilfria zonen inte 

behöver påverkas lika mycket av de externa köpcentrumen.  

Många människor kan komma känna sig berörda av förslaget angående 

implementering av en bilfri zon (Li et al., 2017). Trivector Traffic (2003) beskriver 

att bilfria zoner kan vara svår att införa eftersom många negativa synpunkter kan 

yttras. Nieuwenhuijsen och Khreis (2016) beskriver att det är viktigt att medborgare 

i staden förstår varför en bilfri zon borde implementeras i staden och därför är det 

bra att lägga fram en bevisgrund. Därför skulle negativa synpunkter kunna minska 

och medborgarnas inställning bli mer positiv om en bra bevisgrund lades fram som 

visar vilka positiva effekter en bilfri zon kan medföra. Trafikplanerare K. Bergström 

(personlig kommunikation, 2 maj 2018) beskrev att det är ofta svårt att ändra attityd 

hos en bilist, detta gäller ofta om bilisten fortfarande har god möjlighet att köra bil. 

Trafikplanerare P. Skarin (personlig kommunikation, 3 maj 2018) beskrev att en 

negativ inställning till en åtgärd kan övergå till en positiv inställning när åtgärden väl 

även är på plats. Därmed skulle attityderna hos människor som är negativ till 

implementering av bilfria zoner kunna förändras efter att bilfria zonen har införts.  

Denna studie resulterade i förutsättningar som ska finnas med vid avgränsning av 

bilfria zoner. Förutsättningarna som framkommit i denna studie anses vara 

trovärdiga, eftersom studien använde sig av en innehållsanalys av fyra befintliga och 

planerade bilfria zoner samt semistrukturerade intervjuer med fyra trafikplanerare. I 

och med att dessa två metoder utfördes ansågs det bidra med ett trovärdigt resultat 

för denna studie. Under intervjuerna fick de intervjuade svara på frågor angående 

hur viktigt de ansåg vissa förutsättningar var utifrån en skala ett till fem. Resultatet 

av dessa frågor användes inte i denna studie eftersom alla förutsättningar inte togs 

med i frågorna. Därmed ansågs svaren från frågorna ett till fem vara bristfälliga samt 

skulle svaren av dessa frågor överlag inte bidra med mycket information till denna 

studie. Därför anses studien komplett utan frågorna angående skala ett till fem.  
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En fortsatt forskning inom ämnet skulle kunna handla om att intervjua fler 

trafikplanerare från fler kommuner som har både mer än 100 000 invånare samt 

färre än 100 000 invånare. Detta för att få in hur både stora och små kommuner 

resonerar kring bilfria zoner samt skapa en större trovärdighet för vilka 

förutsättningar som är viktiga att tänka utifrån hur kommunerna resonerar. En till 

aspekt som kan vara viktig att ta till vid fortsatt forskning inom ämnet är att 

undersöka vilka av dessa förutsättningar som är mest väsentlig att ha med vid en 

avgränsning för bilfria zoner. En rangordning skulle kunna underlätta urvalet för 

vilken förutsättning som är mest betydelsefull inom den bilfria zonen.  
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6 Slutsats 

 

En bilfri zon införs för att ett specifikt syfte ska uppfyllas och det kan exempelvis 

vara att reducera den privata bilanvändningen, öka trafiksäkerheten eller minska 

klimatpåverkan. Inför en avgränsning för en väl fungerande bilfri zon tar planerare 

hänsyn till de förutsättningar som anses mest väsentliga att beakta för områdets 

struktur och omfattning i stadsrummet. Utifrån jämförelsen av innehållsanalysen och 

de semistrukturerade intervjuerna har nio förutsättningar framkommit som anses 

vara betydelsefulla vid avgränsning av bilfria zoner. Dessa nio förutsättningar är 

täthet, handel, offentliga byggnader, grönytor, mötesplatser, cykelstråk, 

kollektivtrafik, gångstråk och parkeringshus.  

Förutsättningarna applicerades på ett ortofoto i ArcMap 10.6 vilket resulterade i ett 

område som visar var det är möjligt och mest optimalt att införa en bilfri zon i Gävle 

stad. Området centrerar sig till centrala Gävle. Därmed visade denna studie ingen 

direkt avgränsning för en bilfri zon i Gävle. Utan studien visade enbart var det är 

möjligt och mest optimalt att införa en väl fungerande bilfri zon, i och med att 

förutsättningarna ligger belägna inom denna del av Gävle.  

Effekter som kan uppstå i samband med implementering av bilfria zoner är ökad 

trafiksäkerhet, minskad bullernivå, förbättrad luftkvalité, handel kan förbättras och 

förändrade inställningar genom god medborgardialog. Det medföra ökad 

trafiksäkerhet i bilfria zoner i och med att den allmänna trafiken försvinner inom 

området samt medför trygghet för de oskyddade trafikanterna. Om trafiken 

försvinner kan det bli minskad miljöpåverkan genom mindre luftföroreningar och 

buller inom området. Handeln kan öka och därmed påverka stadens ekonomi 

positivt, bidra till fler mötesplatser och en attraktivare stad att vara i. Men om 

trafiken stängs av inom den bilfria zonen kan trafikflödena flyttas till andra delar av 

staden och därmed påverka trafiksäkerhet, miljöpåverkan och ekonomi inom dessa 

områden.   
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Bilaga A 

Nedan visas tabeller som togs fram vid innehållsanalysen. Tabellerna beskriver de 

förutsättningar som togs fram efter teman, kategorier och kodord. 

Tabell 1. Innehållsanalys av gågatan Ströget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gågatan Ströget   

Tema Stadsrummet Stadsrummet 
Kategori Ytor Byggnader 
Kod  Bra design   

 Inbjudande 
 På mänsklig skala 
 Täta byggnader  
 Byggnader i lagom dimension 

 Bostäder  
 Låga byggnader 
 Bostäder i eller i nära 
anslutning 

 Handelslokaler 
 Handel i eller i nära anslutning 
 Klädaffärer 
 Leksaksaffärer 
 Utställningsutrymme 
 Offentliga byggnader 
 Offentliga byggnader i eller i 
nära anslutning 

 Service 
 Arbetsplatser  
 Arbetsplatser i eller i nära 
anslutning  

Tema Grönytor  
Kategori 
Kod 
 

Ytor 
 Plats för människor  
 Skydd mot vind 
 Platser som släpper in solljus  
 

 
 
 

Tema 
Kategori  
Kod  
 

Sociala aktiviteter 
Ytor 
 Ytor för möten 
 Bänkar 
 "Stay alongs" 
 

Sociala aktiviteter 
Aktiviteter 
 Sociala aktiviteter 
 Nödvändiga aktiviteter 
 Valbara aktiviteter 
 

Tema Transport och tillgänglighet Transport och tillgänglighet  
Kategori 
Kod 

Transport 
 Kombinera = 
 Kollektivtrafik 
 Gångtrafik 
 Cykelsystem 

Tillgänglighet  
 Breda gator  
 Rullstolsbundna  
 Barnvagnar 
 God gatubeläggning för 
framkomlighet 
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Tabell 2. Innehållsanalys av Helsingfors 

 Helsingfors   

Tema Stadsrummet Stadsrummet 
Kategori Ytor Byggnader 
Kod  Mänsklig skala 

 Utvidga centrum radiellt 
 Tätt  
 Blandad stadsstruktur 

 Bostäder  
 Fler bostäder kan komma till  
 Bostäder på övre våningar 
 Handelslokal 
 Mer handel kan tillkomma  
 Service på stadsplan, markplan  
 Gör möjlighet för större 
handel  

 Offentliga byggnader  
 Service 
 Arbetsplatser  
 Kontor på övre våningar  
 

Tema Grönytor  
Kategori 
Kod 
 

Ytor 
 Grönt nätverk till och från staden 
 Grönytor ska vara lättillgänglig  
 Parker bidrar till hög kvalité 
 Ekologi/rekreation är viktig 
 Ta vara på naturen i staden 
 

 
 
 

Tema 
Kategori  
Kod  
 

Sociala aktiviteter 
Ytor 
 Mötesplatser  
 Expandera city= öka sociala livet 
 Gaturummet 
 

Sociala aktiviteter 
Aktiviteter 
 Socialt balanserat pga. täthet 

Tema Transport och tillgänglighet  Transport och tillgänglighet  
Kategori 
Kod 

Transport  
 Tunnelbana 
 Kollektivtrafik 
 Gång, attraktivt 
 Cykel, attraktivt 
 Gångvänligt  
 Locka för kollektivtrafik 
 Tunnlar 
 Pendeltåg 
 Trafikflöde  
 Rusningstrafik - 
 Bidrar inte till snabbare framfart 
 Ta bort infartsleder för minskad - 
trafik 

 Ta bort en del parkeringar = 
vid kollektivtrafik 

 

Tillgänglighet 
 Gång och cykelavstånd handel 
 Närhet till skola, service och 
arbete 

 Ta bort barriärer (motorvägar)  
 Smart betalningssystem i app  
 Skapa tunnlar för bilar 
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Tabell 3. Innehållsanalys av Oslo 

 Oslo   

Tema Stadsrummet Stadsrummet 
Kategori Ytor Byggnader 
Kod  Gaturummet ska prioriteras 

 Synliggöra insidan av kvarteren  
 Varierande användning 
 Dricksfontäner, toaletter, 
papperskorgar 

 Hela centrum tas i bruk 
 Förtätning 
 

 Handelslokaler  
 Handel ska finnas & få ytor i 
stadsrummet 

 Handelslokaler för näringslivet 
 Handel på första våningen 
 Offentliga byggnader 
 Service ska finnas 
 

Tema Grönytor  
Kategori 
Kod 
 

Ytor 
 Upprätta grönområden 
 Klimatvänlig stadsutveckling 
 

 
 
 

Tema 
Kategori  
Kod  
 

Sociala aktiviteter 
Ytor 
 Aktivera områden med aktiviteter 
 Varierande upplevelser  
 Mötesplatser 
 Geografisk spridning av händelser 
 Upprätta fler klimatskyddade 
mötesplatser 

 Fler bänkar 
 

Sociala aktiviteter 
Aktiviteter 
  Konst på stängda fasader 
 Tidspridning av kulturella 
evenemang  

 Mer människor ute i 
grannskapet 

 

Tema Transport och tillgänglighet Transport och tillgänglighet 
Kategori 
Kod 

Transport 
 Prioritera gående 
 Ett nätverk för gångtrafik 
 Kollektivtrafikgator 
 Utöka nätet för gågator 
 Cykelanläggning på fler gator 
 Grön mobilitet 
 Nedprioritera biltrafik 
 Miljövänlig transport 
 Tillväxt inom gång, cykel eller 
kollektivtrafiken 

 Allmänna gatuparkeringar, 
avlägsnas i centrum 

Tillgänglighet 
 Tillgängliga ytor på 
stadsgolvet 

 Förbättra för oskyddade 
trafikanter  

 Inga barriärer 
 Tillgänglig cykel/last cykel 
parkering 

 Bredare trottoarer  
 Tillgängliga omgivningar 
 Kompletterande förbindelser  
 Bred, sammanhängande 
nätverk av gator  

 Säkert att vistas och färdas i 
området 

 Effektiv framföring av 
varutransport 
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Tabell 4. Innehållsanalys av stadsdelen Vauban 

 Stadsdelen Vauban  

Tema Stadsrummet Stadsrummet 
Kategori Ytor Byggnader 
Kod  40 hektar 

 Tätbebyggt 
 Gator med u-form 4 m bred 
 Blandad arkitektur 
 Täthet 90-100/h  
 

 Bostäder  
 4 våningar 
 Flor area ratio 1.2  
 Superblock struktur 
 2000 bostäder totalt  
 Handelslokaler 
 Småbutiker 
 Supermarkets 
 Pub – restaurang 
 Bageri 
 Snabbmatsställe 
 Offentliga byggnader  
 Förskolor 
 Litet utbud av skolor 
 Sjukvård 
 Apotek 
 Studentområde 
 Arbetsplatser ligger i området 
samt närheten  

 Kontor 
 

Tema Grönytor  
Kategori 
Kod 
 

Ytor 
 Natur och träd bevaras 
 Hus med grönytor  
 Gröninfrastruktur 
 Grönytor  
 Ekostadsdel 
 

 
 
 

Tema 
Kategori  
Kod  
 

Sociala aktiviteter 
Ytor 
 Lekytor för barn på gator 
 Hög kvalité för public realm  
 Socialt hållbart 
 

Sociala aktiviteter 
Aktiviteter 
 Nätverkande  
 Sociala aktiviteter 
 Sociala projekt 
 

Tema Transport och tillgänglighet Transport och tillgänglighet 
Kategori 
Kod 

Transport  
 Ansluten till snabbspårväg   
 Ansluten till buss  
 Spårvagn med gräsbädd 
 Gångvänligt 
 

Tillgänglighet  
 Parkering i periferin 
 Får ej stå på gatan eller utanför 
hus 
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Bilaga B 

Denna bilaga beskriver först de fyra sammanfattade intervjuerna i textform. 

Frågorna i de sammanfattade intervjuerna är markerade med fet stil och frågorna kan 

variera mellan de fyra olika intervjuerna, med tanke på att intervjuerna är 

semistrukturerade. Därefter visas tabeller över förutsättningar som framkom under 

varje enskild intervju. 

Intervju med Marie Grew 2018-04-13, Gävle kommun 

På vilket sätt har ni hindrat bilens framkomlighet i staden? 

Svar: Gävle kommun har hindrat bilens framkomlighet i staden genom en gågata, 

Drottninggatan som har funnits ett bra tag. Stortorget har tidigare varit ett busstorg, 

som omvandlades till ett torg utan trafik, vilket också var längesedan. 

Drottninggatan är den enda sträckan som är helt bilfri. Samtidigt är den inte helt 

bilfri, utan det finns möjlighet för varutransporter och tidsbegränsade aktiviteter där 

transporter som har tillstånd får köra. 

Det finns olika typer av bilfria zoner, gågator som exempelvis Ströget i 

Köpenhamn, avgränsning av ett område inom staden som exempelvis 

Oslo samt avgränsning av stadsdel för bostadsområde inom staden som 

exempelvis Vauban i Tyskland. Vad har ni för synpunkter på dessa olika 

typer av bilfria zoner, är det någon ni anser är mer fördelaktig än de 

andra? 

Svar: Det är intressant angående att fler ska gå, cykla och åka kollektivt istället för 

bil. Men förbud och begränsningar, det kan både vara bra och dåligt. Det bästa 

skulle vara att alla frivilligt valde gå, cykla eller ta tåg istället. Men det gäller att visa 

medborgarna när ett bostadsområde skapas att där finns det möjlighet till gång- och 

cykelbanor. Handlarna är inte specifikt negativt inställda till gågator. Det är ganska 

många handlare som varit intresserade av att skapa gågator och vill ha mer av det 

eftersom det är positivt för handeln. Det beror alldeles på storlek på staden. Gävle 

är en mindre stad och det är inte säkert att bilfria zoner fungerar bra i mindre 

städer. Utan bilfria zoner kanske passar bättre i större städer. Genom att skapa 

gågator bidrar det till trivsamma miljöer där folk vill vistas, eftersom bullriga 

miljöer inte är lika trevliga än tysta miljöer. 

Fanns det några specifika faktorer som avgjorde att ni valde att stänga 

av biltrafiken på de befintliga gågatorna i er kommun? 

Svar: Vet inte exakt vad det fanns för beslut angående gågatan i Gävle. Men vid 

testavstängningen har det grundats i att öka framkomligheten för kollektivtrafiken. 

Från Norra Strandgatan upp till Nygatan finns det ingen bilparkering, vilket bidrar 
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till att bilisterna får åka runt för att finna parkering eller parkeringshus. Det har gjort 

en beräkning av bilar som visar hur många som har målpunkter i centrum. 

Resultatet av beräkningen har visat att det är över 50 procent som åker igenom 

staden som inte ska till centrum. Det är sådan trafik som är negativ för 

centrumhandeln.  

De 6 följande frågorna har som syfte att få fram hur ni som 

trafikplanerare resonerar, i planeringsstadiet vid avvägningar för olika 

faktorer vid införande av bilfria zoner. 

Genom litteratur har vi identifierat olika övergripande teman, varav ett 

är byggnader. Vi har utläst att bostäder, handelslokaler, offentliga 

byggnader samt arbetsplatser har tagits upp som faktorer i bilfria zoner. 

Anser ni att dessa element är viktiga i en bilfri zon, i så fall är någon av 

dessa mer väsentlig än de andra? Har detta varit en avgörande faktor för 

den bilfria zonen i er kommun? 

Svar: vi har inte bilfria bostadsområden och vid planering glöms aldrig biltrafiken 

bort, men gång- och cykelvägar och kollektivtrafik kan hamna lite i skymundan. I 

Godisfabriken är det inte bilfritt, men är ändå ett område där det är tänkt att inom 

kvarteret ska det vara ett gångfartsområde, vilket betyder att biltrafiken inte är 

förbjuden men får mindre utrymme. Det ska finnas handikapparkering och sedan ska 

de boende kunna köra till sin bostad för att släppa av varor och sedan åka till 

parkeringshuset. Annars ska området vara relativt bilfritt. Mini-parker som kallas 

“pocketparks” kan vara nödvändiga att ha. Sedan är det bra att tänka på att allt är i 

samma markplan, att det inte finns några trottoarer. Detta för att de gående ska få 

känslan om att det är deras yta och att de kan röra sig över hela gatan.  

En annan kategori som litteraturen har tagit upp är sociala och fysiska 

ytor som exempelvis sociala aktiviteter och grönytor. Är dessa faktorer 

enligt er viktig för en god fungerande bilfri zon, varför? Har detta varit 

en avgörande faktor för den bilfria zonen i er kommun? 

Svar: Mötesplatser är viktigt, en miljö bör skapas där människor vill vistas och som 

kan locka till sig människor av olika bakgrund. När nya kvarter eller stadsdelar 

skapas kan det bli väldigt dyrt vid nybyggnationer. Sådana nybyggen kanske inte blir 

till för alla, även om det är olika upplåtelseformer med bostadsrätter, hyresrätter, 

villor och radhus. Men över tid kan det kanske bli en liten mix, om exempelvis tjugo 

år. Då kanske det är billigt kontra det som byggs då, eller billigare iallafall. Oavsett 

ekonomiska förutsättningar kan det bli möjligt att få en bostad, då kan en större mix 

uppstå. Den stora mixen kan vara väldigt bra för den sociala hållbarheten. I och med 

att vi ändå träffas med olika bakgrund. Även fast det inte sker någon konversation 

mellan individer kan det ändå bli positivt även om de ser varandra. Om detta inte 
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sker kan det bli segregerat. Det är absolut jätteviktigt att det blir en mix, speciellt i 

de områden där vi i dagsläget har många höghus. Dessa områden borde kommunen 

komplettera med lite lägre bebyggelse med exempelvis lite radhus och lite villor för 

att få in andra element. Detta också för att det ska bli en mix utav människor som 

bor i ett område. 

Den sociala hållbarheten är mycket högre på agendan nu än var det var för något år 

sedan. Politikerna pratar mycket om den sociala hållbarheten, men sen är det då hur 

detta skapas. Genom att planera mer för gående, cyklister och kollektivtrafik skapas 

också en möjlighet för människor att integrera med varandra. Alla ska ha möjlighet 

att förflytta sig. Ekonomin ska inte vara avgörande för hur människor ska kunna ta 

del utav samhällets service, det är inte alla som har råd att äga bil. Då blir de 

hänvisade till kollektivtrafiken eller att gå eller cykla trots att det inte finns några bra 

gång- eller cykelmöjligheter. Det kan saknas länkar med cykelbanor och gångbanor 

och så ska det inte vara, det ska vara en stad för alla. 

Tillgänglighet har även förekommit i litteraturen, Anslutningar till 

miljövänliga transportsätt såsom cykelbanor, gångstråk och 

kollektivtrafik beskriver litteraturen som faktorer som bör finnas. 

Anser ni att dessa är väsentliga vid avgränsningen? Varför? Har detta 

varit en avgörande faktor för den bilfria zonen i er kommun? 

Svar: Ja, om det skall bli bilfritt måste det finnas bra alternativ. Det är inte bara att 

förbjuda utan det behövs satsas på bra förbindelser för gång, cykel och busstrafik. 

Annars har biltrafiken bara tagits bort utan att ha genomtänkt något alternativ. 

Testavstängningen utanför centrumhållsplatsen gjordes för att busstrafiken förlorar 

mycket tid. Tiden är det som är avgörande för om det är intressant att resa med buss 

eller inte, om det finns valmöjligheter. Finns inte den valmöjligheten blir du 

hänvisad till bussen oavsett hur mycket tid det tar. Men kan du som resenär kan välja 

mellan bil och buss och det tar längre tid med buss än bil och finns 

parkeringsmöjligheter tar människor oftast bilen. För att det ska bli intressant för 

fler att åka buss måste bussen gå snabbare. Den aspekten att snabba upp jobbar 

kommunen på. Det som gäller när bussarna ska snabbas upp är att det ska vara lite 

längre avstånd mellan hållplatserna. Nackdelen då är att de som inte klarar av eller 

har möjligheten att gå en extra lång sträcka. För att få fler att åka buss, gäller det att 

snabba upp och att det på sikt finns andra lösningar som kompletteringstrafik och 

servicelinjer som går omkring i staden. I framtiden kan självkörande fordon kanske 

vara fullt möjligt, med minibussar som åker runt.  

Följdfråga: Ska val av område ske i områden som ha god tillgänglighet 

idag, eller anser ni att det är något som kan tillkomma genom åtgärder i 

efterhand? 
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Svar: Det bästa skulle vara att det redan finns bra tillgänglighet för alla. För 

kommunen kan denna fråga komma upp i och med valet. Det kan vara frågor som 

handlar om att då helt förbjuda biltrafik utanför busshållplatserna eller tidsbegränsa. 

Det kanske blir förbjudet för biltrafik under dagen men inte under nätterna. Sen är 

det att när kommunen planerar för nya bostadsområden kan frågan vara att ska det 

byggas vidare på samma stil som godisfabrikstanken. Som handlar om att skapa 

kvarter och samla biltrafik eller parkering i parkeringshus, där boende får gå den 

sista sträckan.  

En kategori som förekommit i texterna är transport. Hur resonerar ni 

kring trafikflöde vid val av område för bilfria zoner? Har detta varit en 

avgörande faktor för den bilfria zonen i er kommun? 

Svar: Trafikflöden är intressant givetvis. Stängs en väg av förflyttas trafiken till något 

annat ställe. Kanske inte all trafik och det är lite märkligt. Byggs det en ny väg borde 

trafiken som finns där omfördelas sig. Men istället blir det mer trafik. Lika när 

trafiken tas bort, helt plötsligt kan trafiken försvinna. Det har kommunen märkt av 

när olika avstängningar gjorts på grund av byggnationer. Trafiken bara försvinner, 

frågan är då om människor har valt ett annat transportsätt eller slutat resa med bil. 

Kommunen har tagit fram en trafikmodell som är precis klar. Kommunen är i 

startgroparna med detta program och kommunen har inte själv någon stor kunskap 

ännu om hur simuleringar ska göras. Detta program har kommunen mycket tilltro 

till. I programmet det gå att se vad som händer i systemet om det sker en 

avstängning. Där kan det visas var trafiken i hela systemet går och hur det blir om 

hastighetsgränser ändras eller om ny väg byggs som exempel. Genom detta program 

kan kommunen testa om det ska vara ett bilfritt område eller ej och vilka 

konsekvenser som blir.  

Trafikflöden är en avgörande faktor i val av bilfria områden. Eftersom det blir lite 

lättare att kommunicera till politikerna och därefter kanske de vågar ta beslut på ett 

annat sätt än tidigare eller där de ser att det kanske är nödvändigt att införa. Men 

kommunen har ända genom trafikmodellen kunnat visa om vi ska resa på samma sätt 

som vi gör idag, där kommunen blir 20 000 fler fram till 2030. Då kommer det vara 

jättemycket trafik på vägarna. Vi har redan mycket trafik, med köer under vissa 

tidpunkter på dygnet. Då är det politikerna som måste ta ställning till vad som ska 

göras. Men ska kommunen få folk att vilja bo och vistas och vara i Gävle, då gäller 

det att en bra miljö skapas. Blir det väldigt mycket trafik, buller och 

luftkvalitetsproblem då är det inte kul att bo nära en stor trafikled.  

Miljöaspekten har diskuterats för bilfria zoner. En faktor som dykt upp 

är grön infrastruktur, har denna aspekt behandlats i er bilfria zon, om 

inte är det en faktor som ni anser borde finnas, varför? 
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Svar: ”Pocket parks” och “rain gardens” kan vara bra alternativ. Det skulle vara bra 

med mer grönt eftersom det mesta är hårdgjort. Det behövs system som tar hand 

om stora vattenflöden. Gröna innergårdar är trevliga och där kan det planteras träd 

och göra det möjligt för mer växtlighet. Det är svårt att plantera om det finns 

bilgarage under, med tanke på förutsättningarna för växterna. Men det finns 

lösningar som att ha grön gräsmatta, men då kan det istället inte finnas några stora 

träd utan det går att plantera annat. Är det mycket trafik och det finns en innergård 

som är öppen mot en gata finns det olika saker att jobba med, t.ex. klätterväxter. 

gröna väggar, vatten som porlar, spela fågelkvitter fast det inte är några riktiga 

fåglar, detta kan göras för att öka trivseln. 

Kommunen har haft närliggande grönstruktur i åtanke. Det gäller att finna de gröna 

kilarna som kommer in till Gävle och dessa ska hänga samman genom hela staden 

med alléerna, vattnet och övrig natur. Kommunen bygger inte igen de kilarna. 

Socialt hållbart och ekosystemtjänster är några trender just nu och även något nytt 

hos många kommuner. Det gäller att förstå sambanden, och inte ta för mycket för 

givet. Dessa gröna kilar är för blommor och bin som exempel. 

Landskapsarkitekterna kämpar för att vi inte bygger igen dem här kilarna när vi ska 

förtäta staden med de stora projekt som finns, exempelvis omdragning av järnvägen 

och nya tågstationer. Det gröna är även värmereglerande, renar luften i staden och 

är allmänt viktigt. 

Hur ser ni på att andra berörs, exempelvis handlarna och boende i 

området när gator stängs av för biltrafik och omvandlas till bilfri zon? 

Svar: De flesta berörs negativt när gator stängs av för biltrafik och omvandlas till 

bilfri zon. Handeln kan uppleva det negativt, som exempelvis vid 

centrumhållplatsen kunde inte biltrafiken gå som vanligt men trafiken stängdes inte 

av helt. Busstrafiken blev istället omledd till andra gator. Handlarna fick nog en 

annan bild när biltrafiken ändå gick där som vanligt under ombyggnation, eftersom 

de märkte en stor försämring att busstrafiken inte var där och handlarna på Nygatan 

blev väldigt glada för att busstrafiken kom dit. De inser nog säkert att kunderna inte 

bara är bilister utan bussresenärer. Människor som väntar på bussen kan även vara 

kunder som snabbt vill köpa något gott under tiden som de väntar. Viss typ av 

handel fungerar inte i vilket fall som helst, exempelvis skivbutiker, eftersom det är 

en butik som fåt lika många besök idag som förr. Därför är inte all handel positiv för 

den bilfria zonen. Men sammanfattningsvis bör det vara rätt typ av handel för att det 

ska bli en bra bilfri zon.  

Vad har ni mött för respons från allmänheten, vid införandet av 

trafikåtgärder som till exempel gågator, bilfri zon eller strategier för 

minskad bilanvändning? Vad har ni mött för respons från handlarna vid 

införandet av bilfri zon? 
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Svar: Allmänheten verkar vara mest engagerad när träd, bilparkeringar försvinner 

och vid avstängningar. Det är nog en allmän inställning från allmänheten om att de 

tycker att kommunen bara ska hålla på och försvåra. Som exempelvis är parkeringar 

ett svårt ämne i Gävle, med tanke på att kommunen inte äger några parkeringshus. 

Kommunen har gatumarksparkering och höjs avgifterna för gatuparkering höjer även 

Q-park som äger parkeringshusen. Om kommunen hade ägt parkeringshuset hade 

de kunnat sänka avgifterna i parkeringshusen för att det ska vara det mest attraktiva 

stället att parkera bilen länge. Vill bilisten göra ett ärende i staden som bara tar en 

liten stund vill de helst stå på gatan, vilket är förståeligt. Men skulle det vara att 

bilister som parkerar i parkeringshusen, kunde kommunen få bort bilarna på gatan. 

Handlarna vill att det ska vara gratis parkering. De som arbetar i staden kommer då 

ta över dessa parkeringsplatser och det hjälper inte för handlarna det blir då ingen 

omsättning av parkeringsplatserna. Det som skulle kunna vara en lösning är att 

tidsbegränsa, men att det ska vara gratis. Det kan inte kommunen erbjuda eftersom 

det inte gynnar handeln. Det går inte att konkurrera med externhandeln via 

parkeringar, med tanke på att de har väldigt mycket parkeringsplatser och där är det 

gratis. 

Jag har ingen koll på om det är de som bor i centrum eller andra som kör igenom 

staden. De som bor i centrum har dock klagat på raggarbilar som kör i staden 

nattetid som för allmänt oväsen. Om en person bor i södra eller norra delen av 

Gävle och ska genom centrum kan den sträckan igenom vara kortast men den kan ta 

längst tid jämfört med att ta en annan väg. Från testavstängningen var inte handlarna 

positiva. De såg bara en minskad omsättning och de hade även förklarat att det inte 

gick att ta sig till deras affär. Men de borde istället marknadsföra att de går att ta sig 

till affären på ett annat sätt än bilen. Jag vet dock inte hur reaktionerna var när 

Drottninggatan infördes.  Ibland kan det vara att några är negativa till en början men 

att de sen berättar att de är villig att det skapas fler gågator, då de fått reda på att det 

går att skapa en positiv effekt.  

Vad anser ni är fördelarna, respektive nackdelarna med 

implementering av en bilfri zon i er kommun? 

Svar: Bilfria zoner genererar förhoppningsvis bra resultat i slutändan. Det negativa 

med bilfri zon är det är en process att ta sig igenom de negativa synpunkterna som 

kommer från början. Det kan vara att vissa får det väldigt tufft med mycket kritik. 

Där krävs det modiga politiker som även vågar ta sådana beslut. 

Intervju med Maria Jonasson 2018-04-16, Sundsvalls 

kommun 

På vilket sätt har ni hindrat bilens framkomlighet i staden? 



 

 
B7 

Svar: I Sundsvall finns det broar som är enbart avsedd för gång- och cykeltrafik och 

några för buss. Storgatan i Sundsvall har ett motorfordonstrafikförbud och är 

därmed inte enbart en gågata. Det är reglerat med motorfordonstrafikförbudet på 

storgatan eftersom det ska kunna gå, cykel samt framföra varuleveranser. 

Det finns olika typer av bilfria zoner, gågator som exempelvis Ströget i 

Köpenhamn, avgränsning av ett område inom staden som exempelvis 

Oslo samt avgränsning av stadsdel för bostadsområde inom staden som 

exempelvis Vauban i Tyskland. Vad har ni för synpunkter på dessa olika 

typer av bilfria zoner, är det någon ni anser är mer fördelaktig än de 

andra? 

Svar: Detta beror på vad som ska uppnås i området och därefter går det sätta olika 

regleringar. Ett exempel på bostadsområde är Vihaga på Alnön som består av villor, 

radhus, parkering sker i garagelängor och det är bilfritt. Vihaga fungerade i början 

men inte i dagsläget eftersom det finns motstånd mot att bygga bilfritt i samhället. 

Normen idag är att äga bil och därmed är det svårt att bygga bilfria bostadsområden. 

Det är trafiksäkert att bygga bilfritt, det blir billigare med mindre gator och att 

samla bilar i periferin i garagelängor, sparar utrymme, ger en trivsammare miljö, 

inge luftföroreningar eller buller. 

Fanns det några specifika faktorer som avgjorde att ni valde att stänga 

av biltrafiken på de befintliga gågatorna i er kommun? 

Svar: Målet med att motorfordonstrafikförbud på Storgatan var att skapa en säker 

miljö för de gående att ta sig mellan butikerna. Gatan var både trafikerad av högt 

flöde av biltrafik samt gående som skulle till butikerna. Därmed togs biltrafiken bort 

och en trevligare miljö blev en konsekvens. Detta gjordes också för att stimulera 

centrumhandeln i staden. Därmed var det trafiksäkerhet och handel som avgjorde. 

De 6 följande frågorna har som syfte att få fram hur ni som 

trafikplanerare resonerar, i planeringsstadiet vid avvägningar för olika 

faktorer vid införande av bilfria zoner. 

Genom litteratur har vi identifierat olika övergripande teman, varav ett 

är byggnader. Vi har utläst att bostäder, handelslokaler, offentliga 

byggnader samt arbetsplatser har tagits upp som faktorer i bilfria zoner. 

Anser ni att dessa element är viktiga i en bilfri zon, i så fall är någon av 

dessa mer väsentlig än de andra? Har detta varit en avgörande faktor för 

den bilfria zonen i er kommun? 

Svar: Det beror på om det är besöksintensiva ställen. En butik kan vara 

besöksintensiv som exempelvis gallerior. Dock kan det också vara en möbelbutik 

som har stora varor och därmed kanske inte ska placeras längs en gågata eller bilfri 
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zon eftersom det inte fungerar för den verksamheten. Det är samma sak med 

offentliga lokaler, till exempelvis vårdcentral kan personer behöva ta bil men vid ett 

bibliotek kan det ligga i områden som är bilfria, men det beror på vad som finns där. 

En annan kategori som litteraturen har tagit upp är sociala och fysiska 

ytor som exempelvis sociala aktiviteter och grönytor. Är dessa faktorer 

enligt er viktig för en god fungerande bilfri zon, varför? Har detta varit 

en avgörande faktor för den bilfria zonen i er kommun? 

Svar: Inom trafik pratas det om stadens karaktär, hur staden ser ut. Grönska är bra 

för trivsel och träd kan ta ned skalan i stora gaturum. Grönska är viktigt och sedan 

kan det vara viktigt att få in grönska i trafikmiljön, inte ur trafikaspekten men att få 

grönska att hänga ihop i staden. Detta för att skapa gröna korridorer för ekologin 

och därmed måste det inte alltid vara en trafikfråga.  

Följdfråga: har detta varit en avgörande faktor för när ni planerar för 

bilfria områden? 

Svar: Vi försöker få in grönska där det finns utrymme eftersom det blir bättre. 

Växligheten i staden binder också partiklar, det är bra.  

Tillgänglighet har även förekommit i litteraturen, Anslutningar till 

miljövänliga transportsätt såsom cykelbanor, gångstråk och 

kollektivtrafik beskriver litteraturen som faktorer som bör finnas. 

Anser ni att dessa är väsentliga vid avgränsningen? Varför? Har detta 

varit en avgörande faktor för den bilfria zonen i er kommun? 

Svar: Det är en grundförutsättning. Det kollas upp vilka som ska använda området 

och tittar på hur stora behoven är, om det kan tillgodoses någon annanstans eller om 

det behövs på platsen. Sedan måste lösningar jobbas fram, ibland går det att 

eventuellt ändra så att godstransporter kan ta sig in på en annan sida på byggnader. 

Om godstransporter försvinner kan det bli trevligare miljö. Om detta inte fungera 

kan tillgänglighet under vissa tider fungera.  

Följdfråga: Vid storgatan, fanns det tänk om att det skulle finnas god 

tillgänglighet när man stängde av där, att Navet skulle ligga, för 

busshållplatser … eller överlag vid val av område ska de ha redan god 

tillgänglighet eller är det något man kan tänka sig lägga till efteråt? 

Svar: det beror på hur utvecklingen sker. Just nu händer det relativt mycket i 

Sundsvall, exempelvis kommer Navet att flyttas och sedan blev Storgatan bilfri före 

navet fanns i den form den har idag.   
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En kategori som förekommit i texterna är transport. Hur resonerar ni 

kring trafikflöde vid val av område för bilfria zoner? Har detta varit en 

avgörande faktor för den bilfria zonen i er kommun? 

Svar: Stora trafikflöden försöks styras till huvudgator och det försöks skapas 

huvudgator om det inte finns. Om detta inte går är det eventuellt inte lämpligt att 

ha mycket trafik i det området. En fundering att tänka på är varför det är mycket 

trafik, finns inte andra transportalternativ eller är det på grund av verksamheter som 

finns i området som exempelvis möbelaffär och bilar framförs för att kunna 

transportera hem möbler.  

Miljöaspekten har diskuterats för bilfria zoner. En faktor som dykt upp 

är grön infrastruktur, har denna aspekt behandlats i er bilfria zon, om 

inte är det en faktor som ni anser borde finnas, varför? 

Svar: Vet inte hur det tänktes med Storgatan, en sak är trädplantering. På senare år 

har nya typer av jordar framkommit som gör att det går att träden kan ta upp vatten 

och vara friskt. Vid Storgatan är det små planteringsytor så träden kanske inte mår 

bra. Utveckling går framåt så det kan eventuellt bli bättre.  

Hur ser ni på att andra berörs, exempelvis handlarna och boende i 

området när gator stängs av för biltrafik och omvandlas till bilfri zon? 

Svar: Vid detaljplanering är samråd reglerat i plan och bygglagen. Övrigt vid 

trafikfrågor är det inte lag reglerat och därmed får fundera över vad som är lämpligt. 

Det är alltid positivt att rådfråga med medborgare innan en trafikåtgärd och få in 

synpunkter än efteråt eftersom då kan människor vara irriterad över situationen. 

Sundsvalls kommun har råd som representerar olika intressen, exempelvis ett 

tillgänglighetsråd och ett cykelråd som är i stratfasen. Betydande frågor går att 

behandla i nämnden och därmed får politiker som ska företräda allmänheten fatta 

besluten. Det gäller att lämna fram en bevisgrund för att underlätta beslutsprocessen 

för politikerna och för att politikerna inte ska ändra åsikt efter maktskifte.   

Vad har ni mött för respons från allmänheten, vid införandet av 

trafikåtgärder som till exempel gågator, bilfri zon eller strategier för 

minskad bilanvändning? 

Svar: Sundsvall är en bilburen stad i jämförelse med hur stor procentandel som kör 

bil än i andra städer och därmed har responsen varit relativt negativ. Dock genererar 

trafikåtgärder gällande gång- cykel och kollektivtrafik fler som använder detta 

transportsätt. Mindre åtgärder kan leda till stora förändringar. Bilister kan känna att 

de vill få något när det satsas mycket på exempelvis cykelbanor. Därmed går det inte 

att reglera för mycket innan alternativa färdsätt fungerar. En åtgärd som gjort var att 

införa stopphållplatser och detta fick många synpunkter men nu kommer dessa allt 
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mer sällan, människor vänjer sig efter ett tag. Åsikter kommer alltid framföras och 

därmed är det bra att grunda åtgärder i fakta eftersom då finns kunskapen bakom 

besluten. Vid införandet av busshållplatser kom synpunkter om att bussen stod stilla 

för länge men mätningar visade att de stod stilla i cirka 30 sekunder. 

Vad har ni mött för respons från handlarna vid införandet av bilfri zon? 

Svar: Storgatan gjordes om för länge sedan och därför är det inte säkert vad 

responsen var. De mest attraktiva lokalerna finns dock vid Storgatan och 

hyresvärdarna där kan ta ut högst hyror och detta kan betyda att det är dessa 

områden människor anses trivsamma. Människor gillar uteserveringar och det är ett 

element som möjliggör för ett levande stadsliv, hindrar bilens framkomlighet och 

det restauranger vill ha idag. Detta är också en kunskapsfråga och utifrån vad 

handlarna har läst kan de ändra sin ståndpunkt angående biltrafik och parkering. 

Beroende på handlarens situation kan de reagera olika på trafikåtgärderna. 

Vad anser ni är fördelarna, respektive nackdelarna med 

implementering av en bilfri zon? 

Svar: Fördelarna med bilfri zon är att det blir trafiksäkrarare för oskyddade 

trafikanter. Nackdel kan vara att nyttotrafik som exempelvis sopbilar, 

räddningstjänst och liknande måste kunna ta sig fram. Därmed är det svårt att få helt 

bilfritt och samtidigt ha en god tillgänglighet för nyttotrafiken, det är lättare att 

bygga ett område rätt från början. 

Intervju med Katarina Bergström 2018-05-02, Umeå 

kommun 

På vilket sätt har ni hindrat bilens framkomlighet i staden? 

Svar: Det har vi mest genom trafikregleringar. Infört gågata, som är en slags 

trafikreglering och därefter utformar miljön eller utgå från den befintliga miljön. 

Detta beror på vad som vill uppnås i stadsrummet. 

Det finns olika typer av bilfria zoner, gågator som exempelvis Ströget i 

Köpenhamn, avgränsning av ett område inom staden som exempelvis 

Oslo samt avgränsning av stadsdel för bostadsområde inom staden som 

exempelvis Vauban i Tyskland. Vad har ni för synpunkter på dessa olika 

typer av bilfria zoner, är det någon ni anser är mer fördelaktig än de 

andra? 

Svar: Det finns olika nationella skillnader och mognadsgrader, dock är bilen grunden 

i nästan all planering. Tyskland har ett annat förhållningssätt vid omställning till 

hållbara transportsätt. I Tyskland går det att planera för bilfria bostadsområden med 

parkering i periferin och att invånarna får köpa in sig i parkeringshus eller leva utan 
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bil. Detta kan vara en fördel, då tvingas nästan medborgarna att ta ett aktivt beslut 

om hur de vill bo. Gågator arbetas det mer med i Sverige och det kan anses vara en 

reglering. I Sverige är det inte många kommuner som arbetat med större bilfria 

projekt som exempelvis ett bilfritt bostadsområde, dock finns tendenser mot detta. 

Med båda typerna finns det för- och nackdelar. 

Fanns det några specifika faktorer som avgjorde att ni valde att stänga 

av biltrafiken på de befintliga gågatorna i er kommun? 

Svar: Målet är att främja folklivet, prioritera människan, låta människor röra sig fritt 

i gaturummet, skapa en trivsam miljö och detta är en av de största anledningarna till 

varför bilen ska nedprioriteras. Vid Umeås gågata har området fått en högre puls och 

detta beror till stor del på handelsstråket intill gågatan. Den utökade gågatan vid 

esplanaden, Rådhusesplanaden i Umeå kommer göras till gågata även om det inte är 

ett självklart område. Denna gata är ett huvudstråk för fotgängare och cyklister men 

biltrafik har fått trafikera gatan men detta innebär att biltrafiken ska försvinna från 

gatan. Handlarna och fastighetsägarna har varit positiva till förändringen i och med 

att de vill att gaturummet ska ändras och förbättras. Vid omvandling till gågata kan 

gaturummet möbleras och därmed skapa en mer trivsam miljö. 

De 6 följande frågorna har som syfte att få fram hur ni som 

trafikplanerare resonerar, i planeringsstadiet vid avvägningar för olika 

faktorer vid införande av bilfria zoner. 

Genom litteratur har vi identifierat olika övergripande teman, varav ett 

är byggnader. Vi har utläst att bostäder, handelslokaler, offentliga 

byggnader samt arbetsplatser har tagits upp som faktorer i bilfria zoner. 

Anser ni att dessa element är viktiga i en bilfri zon, i så fall är någon av 

dessa mer väsentlig än de andra?  

Svar: Vid val av bilfria zoner är handel och offentliga byggnader två element. Det är 

framförallt det som skapar folkliv, det som drar fotgängare, cyklister, människor 

som rör sig i stadsrummet och kan skapa en levande yta med puls. Därmed är 

handel, offentliga byggnader och det som lockar människor avgörande för bilfri zon. 

Arbetsplatser kan skapa en viss rörelse.  

Följdfråga: Om vi skulle sätta det här på en skala 1 till 5 hur viktig är då 

skulle du tänka dig handeln, bostäder, offentliga byggnader, 

arbetsplatser i området? Där ett är att 1 är mindre viktigt och fem att 

det är viktigt.  

Svar: handel, 4-5 och då är kaféer, restauranger, det som lockar människor inräknat. 

Bostäder, 3 eftersom det behövs men är inte avgörande. Offentliga byggnader, 4. 

Arbetsplatser, 3 eftersom det skapar en viss rörelse.  
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En annan kategori som litteraturen har tagit upp är sociala och fysiska 

ytor som exempelvis sociala aktiviteter och grönytor. Är dessa faktorer 

enligt er viktig för en god fungerande bilfri zon, varför?  

Svar: Sociala aktiviteter hänger ihop med mötesplatser och det skapar möten, liv och 

rörelse i stadsrummet. Människor drar sig ofta till grönska och grönytor är trevliga 

att träffas i så det är viktiga aspekter. Vid ombyggnation av Rådhusesplanaden byggs 

en park, lekplatser och utifrån att människor ska kunna röra sig fritt i området som 

är skilt från gång och cykelstråk.  

Följdfråga: Om vi skulle sätta det här på en skala 1 till 5 också, hur 

viktig är då skulle du tänka grönytor?  

Svar: Grönytor, 4. Sociala aktiviteter, 5.  

Tillgänglighet har även förekommit i litteraturen, Anslutningar till 

miljövänliga transportsätt såsom cykelbanor, gångstråk och 

kollektivtrafik beskriver litteraturen som faktorer som bör finnas. 

Anser ni att dessa är väsentliga vid avgränsningen? Varför?  

Svar: Vid en större bilfri zon är det viktigt med kollektivtrafik. Vid arbete med 

trafikreglering och därmed mindre ytor är det viktigt med tillgänglighet och närhet 

till gång- och cykelstråk.  

Följdfråga: skala på 1-5 på gångstråk, cykelbanor och kollektivtrafik? 

Svar: gångstråk 5, cykelbanor 4 och kollektivtrafik 3.  

Följdfråga: Ska val av område ske i områden som ha god tillgänglighet 

idag, eller anser ni att det är något som kan tillkomma genom åtgärder i 

efterhand?  

Svar: Ändring av beteende angående resor vid större områden måste infrastrukturen 

finnas från början. Annars kan det vara svårt att ändra vanor. En van bilist fortsätter 

köra om det är enkelt. Vid nyinflyttning till område med goda gång- och cykelvägar 

där det går snabbt att ta sig till staden, finns en möjlighet till ändrat beteende i och 

med personen är mest mottaglig för ändring. Därmed är det en fördel.  

En kategori som förekommit i texterna är transport. Hur resonerar ni 

kring trafikflöde vid val av område för bilfria zoner?  

Svar: Ja, det är inte alla gator som kan omvandlas till gågata. Vid återkoppling till 

rådhusesplanaden, där finns ett högre flöde av fotgängare och cyklister än bilflöden 

och det underlättar vid besluten som politikerna ska ta. Det kan vara känsligt när 

bilanvändningen påverkas och det kan finnas motstånd men många kommuner har 

mål att öka användningen gång, cykel och kollektivtrafik. Om trafikflöden finns som 
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grund kan beslutet underlätta. För att det ska vara en avgörande faktor och trafiken 

inte kan ledas om kan det vara svårt att genomföra en gågata. Vid gågata behövs folk 

i rörelse men människor vill inte röra sig där det går 8000 fordon/vardagsdygn och 

då blir detta en barriär. Höga trafikflöden måste minska alternativt ledas till annan 

gata innan. Varutransporter måste kommas ihåg, de ska alltid kunna ta sig fram. Om 

biltrafik tas bort och vägar smalnas av måste varutransporter fortfarande kunna ta sig 

fram.  

Miljöaspekten har diskuterats för bilfria zoner. En faktor som dykt upp 

är grön infrastruktur, ska denna aspekt behandlas i en bilfri zon?  

Svar: Miljö kommer upp och utifrån uppsatta mål ska biltrafik minska och 

grönstruktur är en faktor i det. Tas bilar bort kan en tyst miljö skapas, buller tas i 

stort sätt bort och en annan miljö kan formas. Hur tänkte ni mer?  

Följdfråga: om man ska göra som en bilfri zon i staden, ska det finna ett 

grönstråk i närheten, är det en viktig aspekt?  

Svar: Nej, absolut inget måste.  

Följdfråga: Om du skulle ange på en skala 1-5? Vad skulle grön 

infrastrukturen komma på då? 

Svar: En 3:a.  

Hur ser ni på att andra berörs, exempelvis handlarna och boende i 

området när gator stängs av för biltrafik och omvandlas till bilfri zon? 

Svar: Inom den bilfria zonen måste det finnas regleringar som möjliggör för behörig 

trafik exempelvis boende att ta sig till deras fastigheter och till parkeringshus. Det 

som är syftet med bilfritt är att den allmänna trafiken försvinner i området 

Vad har ni mött för respons från allmänheten, vid införandet av 

trafikåtgärder som till exempel gågator, bilfri zon eller strategier för 

minskad bilanvändning? 

Svar: Vid införandet av gågata har det i överlag varit positivt men framförallt har 

fastighetsägarna varit positiva. Vid annan åtgärd för minskad biltrafik, minska ned till 

ett enkelriktat körfält på Nygatan blev det inget motstånd, dock har detta varit på 

lågt trafikerade gator. 

Vad har ni mött för respons från handlarna vid införandet av bilfri zon? 

Svar: Respons från handlarna har varit positiv. Cyklister och fotgängare kommer 

nära butikerna men ibland kan handlarna reagera mot att cyklister parkerar precis 

utanför butikerna och det finns en mindre konflikt mellan cyklister och fotgängare. 
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Beroende på hur parkering för cyklister löses kan det bli bättre tillgänglighet till 

butikerna. 

Vad anser ni är fördelarna, respektive nackdelarna med 

implementering av en bilfri zon? 

Svar: Fördelar vid ett större bilfritt område är att kan förändra människan beteende 

gällande val av färdmedel, nackdelen är att det kan uppstå långa ytor att ta sig mellan 

och då behövs goda gång och cykelstråk samt kollektivtrafik. Alla kan inte gå längre 

sträckor och därför är det viktigt med alternativt färdmedel som exempelvis 

kollektivtrafik. Vid mindre bilfria områden som gågator då är fördelarna att ett 

levande centrum med bra folkliv och att biltrafik som en barriär kan försvinna. 

Intervju med Petter Skarin 2018-05-03, Eskilstuna 

kommun 

På vilket sätt har ni hindrat bilens framkomlighet i staden? 

Svar: Bilens framkomlighet har hindrats i staden genom gågator. Kommunen har 

även arbetat med andra typer av zoner där bilen inte har samma dominerande 

ställning, som gångfartsområden. Det är åtgärder som styr till att välja andra 

transportslag som gång och cykel. Tanken är att bilarna ska ha mindre omfattning i 

staden i form av hastighet och framkomlighet. 

Det finns olika typer av bilfria zoner, gågator som exempelvis Ströget i 

Köpenhamn, avgränsning av ett område inom staden som exempelvis 

Oslo samt avgränsning av stadsdel för bostadsområde inom staden som 

exempelvis Vauban i Tyskland. Vad har ni för synpunkter på dessa olika 

typer av bilfria zoner, är det någon ni anser är mer fördelaktig än de 

andra? 

Svar: Olika typer av bilfria zoner har sin plats och uppfyller sitt specifika syfte. När 

det gäller gågator handlar det om att främst skapa attraktiva stråk för handel, 

vistelseytor och uteserveringar. Vid större zoner som Oslo i Norge, bör 

förutsättningar för hållbart resande och markanvändning ske på rätt sätt för att 

förbättra framkomlighet och tillgänglighet i staden. Bilfria zoner som liknande 

Vauban i Tyskland är till för att bidra till attraktiva, säkra och trygga 

bostadsområden. Sammanfattningsvis anser jag att de tre olika exemplen är bra 

tydliga zoner som kan finnas i en stad. 

Fanns det några specifika faktorer som avgjorde att ni valde att stänga 

av biltrafiken på de befintliga gågatorna i er kommun? 

Svar: Det var länge sedan de befintliga gågatorna kom till. Men syftet var troligen att 

möjliggöra för människor att gå säkert och tryggt, eftersom bilen bidrar till en 
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otrygghetsfaktor. Liknande värderingar finns idag som då, genom för att främja 

centrumhandeln samt mötesplatser.  

Följdfråga: om ni skulle planerat en bilfri, gågata idag, vilka faktorer 

hade ni tänkt på då? 

Svar: Det som redan är nämnt tidigare i intervjun, att se till att fotgängare och 

cyklister får den ytan de behöver. Det beror på stråkets omfattning och 

dimensionering, med tanke på närhet till staden. Desto närmare staden vi kommer, 

desto fler vill vistas där lunchtid och handelstid. Det ska finnas möjlighet att kunna 

stanna upp och sitta samt vistas i staden. Stadens struktur är redan där, så den ytan 

som detta kan planeras på kan vara svår att planera på. Med tanke på att det är svårt 

att dimensionera för alla. Bilen är ett av dem transportslag som tar upp mest yta, 

därför är det logiskt att biltrafiken får ge vika när det handlar om dessa värderingar. 

Kommunen försöker också skapa ytor som shared space där bilar är tillåtna men 

väldigt begränsad. Eftersom staden har entréportar och garage så kan det vara svårt 

att bryta den tillgängligheten till den befintliga strukturen. Eskilstuna kommun är 

väldigt mån om att hitta rätt balans, med tanke på varuleveranser och liknande i 

staden. Bilfritt skulle vara ett alternativ vi skulle kunna tänka oss, men att det finns 

en skala däremellan. 

De 6 följande frågorna har som syfte att få fram hur ni som 

trafikplanerare resonerar, i planeringsstadiet vid avvägningar för olika 

faktorer vid införande av bilfria zoner. 

Genom litteratur har vi identifierat olika övergripande teman, varav ett 

är byggnader. Vi har utläst att bostäder, handelslokaler, offentliga 

byggnader samt arbetsplatser har tagits upp som faktorer i bilfria zoner. 

Anser ni att dessa element är viktiga i en bilfri zon, i så fall är någon av 

dessa mer väsentlig än de andra?  

Svar: Alla olika typer är relevanta. Jag vet inte om arbetsplatser är en viktig faktor. 

Den bilfria ytan behövs fyllas med någonting på den ytan där bilarna tagits bort. Om 

ingen vill gå i den bilfria zonen har du som planerat det området inte vunnit 

någonting alls på att göra den bilfri. Byggnadstyperna som handelslokaler och 

offentliga byggnader som är besöksintensiva är viktiga element för en bilfri zon. 

Bostäder till en viss del, men då handlar det mer om boendemiljö. De ytorna kan 

istället ställa krav som att de inte vill ha bilar och det ska finnas ett lugn och trygg 

miljö. Arbetsplatser kan finnas men i viss form, t.ex. Om de är klustrade på rätt sätt 

eller ligger i ett och samma kvarter. Då kan de som arbetar där gå ut på lunchen och 

få en trivsam miljö om det finns en park där istället för en stor bilväg.  
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Om vi skulle sätta på en skala 1-5 där 1 är att det inte är så viktigt och 5 

är att det är mer viktigt, vad skulle du sätta att handelslokaler är på 

skalan, att det ska finnas i zonen? 

Svar: Jag tänker en fyra. 

Offentliga byggnader, om du tänker samma sak ... 1-5?  

Svar: Det är svårt att ta ställning men jag säger tre. 

Bostäder? 

Svar: En trea.  

Sedan arbetsplatser? 

Svar: Då sätter jag en tvåa där.  

En annan kategori som litteraturen har tagit upp är sociala och fysiska 

ytor som exempelvis sociala aktiviteter och grönytor. Är dessa faktorer 

enligt er viktig för en god fungerande bilfri zon, varför?  

Svar: Det har vi varit inne lite grann på. Det är viktigt att det erbjuds någonting 

annat, att använda marken på ett sätt som lockar dit människor och med sociala 

aktiviteter. Det kan exempelvis vara parkbänkar, fontäner eller mindre “pocket 

parks“. Det är viktigt att det är en koppling till gestaltning angående aktiviteter på 

den platsen där bilvägen försvinner. Trädplanteringar och sådana typer av lösningar 

är svåra att få in. Istället för att ha asfaltering och hårdgjorda ytor kan ”rain gardens” 

skapas som i sin tur bidrar till trivsammare miljö och bidrar även till ett mervärde 

som lockar dit människor. Gågator ska vara tillgängligt för alla, för 

funktionshindrade och alla olika grupper. Det ska vara smidigt och rätt 

dimensionerat. I överlag ska dessa aspekter som sociala aktiviteter finnas, där 

människor vill mötas och träffas. För att lyckas fullt ut.  

Om man skulle sätta det på en skala 1-5, alltså sociala aktiviteter, vad 

sätter du där? 

Svar: Jag sätter en femma, det bör finnas i åtanke men det kan se olika ut. Men det 

är något som ska finnas. 

Grönytor? 

Svar: En fyra 

Tillgänglighet har även förekommit i litteraturen, Anslutningar till 

miljövänliga transportsätt såsom cykelbanor, gångstråk och 

kollektivtrafik beskriver litteraturen som faktorer som bör finnas. 

Anser ni att dessa är väsentliga vid avgränsningen? Varför?  
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Svar: Ja självklart, det handlar att ta sig till platsen. Transportsystemet bygger på 

målpunkt och startpunkt och om vi inte vill ha biltrafiken där ska det ändå vara 

möjligt att komma till en viss plats. Det bygger på att det måste fungera i helhets 

perspektiv. Saknas det goda kopplingar mellan cykel, gång eller kollektivtrafiken, då 

kommer du inte dit heller. Det måste vara överordnat i biltrafiken i så fall, som gör 

att det skapar möjligheter att välja någonting annat än bilen. Annars kan det bli att 

bilister ändå försöker åka på fel ytor och parkera fel. 

Om man skulle göra det på skala 1-5 på cykelbanor hur viktigt är det att 

det finns cykelbanor vid avgränsningen? 

Svar: Jag sätter en femma.  

Gångstråk?  

Svar: Sätter också en femma  

Sen kollektivtrafik? 

Svar: Där sätter jag en fyra med motiveringen att det har lite fördefinierade stråk 

men det kan accepteras att gå vissa sträckor. Det måste inte vara alternativet till 

bilfritt alla gånger, men det är klart att det finns en högre tillgänglighet med 

kollektivtrafik om det skulle vara bilfritt.  

Följdfråga: Ska val av område ske i områden som ha god tillgänglighet 

idag, eller anser ni att det är något som kan tillkomma genom åtgärder i 

efterhand? 

Svar: Det kan tillkomma i efterhand men det blir alltid mycket svårare. Det lättaste 

är att hitta en plats med rätt förutsättningar, att göra så lite som möjligt och med 

hjälp av mindre fysisk förändring eller reglering eller på annat sätt bestämmer 

villkoren. För då tror jag att det i första hand är dem som vistas där eller som har 

den platsen som sin transportsträcka eller mötespunkt upplever en högre kvalité. 

Istället för att försöka locka dit folk där inte den tillgängligheten funnits. Det är en 

fördel om det finns en bra tillgänglighet från början, men det går att styra på olika 

sätt så det måste inte vara absolut nödvändigt. 

En kategori som förekommit i texterna är transport. Hur resonerar ni 

kring trafikflöde vid val av område för bilfria zoner?  

Svar: I hela trafiknätet finns det en hierarki från den allra största motorvägen till den 

lilla gågatan, där kan TRAST tittas på med transport, mjuka och fri rum. Ska bilfritt 

lyckas måste det vara en bra trafiknivå i grunden som är hanterbar att styra om eller 

att andra färdmedel erbjuds. Annars tror jag inte att det kommer funka, det måste 

harmonisera med efterfrågan för bil. Alternativet är att det är lättare att göra det i 

en stadskärna där det går att sila ut trafiken eller kan hänvisa väldigt tydligt till 
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parkeringsytor i utkanten. Liknande sätt i bostadsområden, där parkeringsgarage 

byggs längs ut i kanten och hänvisar till det väldigt tydligt. Då kan en större 

trafikmängd tålas än när det försöks skapas någonting på ett stråk som inte har några 

alternativ. Jag tror det behövs tittas på trafikflödet och vart det i så fall ska ta vägen, 

om vilka möjligheter finns till att minska det och det är kanske inte det finns. 

Miljöaspekten har diskuterats för bilfria zoner. En faktor som dykt upp 

är grön infrastruktur, ska denna aspekt behandlas i en bilfri zon?  

Svar: Det är inte specifikt för bilfria zoner tänker jag. Det är en viktig faktor i all 

stadsplanering att skapa en ekologisk hållbarhet. Med bättre förutsättningar för arter 

så de kan sprida sig. Det kan inte vara avgörande för bilfri zon, det är snarare att en 

bilfri zon möjliggör typer som gröna lösningar, mindre hårdgjord yta, mindre drift 

och mindre maskiner. Då har de gröna ytorna möjlighet att växa bättre, bli större 

och friare, samt det är lättare att skapa rätt stråk. Om det byggs någonting annat 

även fast den har en bil infrastruktur borde den här kvaliteten skapas ändå. 

Om du tänker på en skala 1-5 med bilfria zoner, är den viktig eller är 

den mindre viktig, vad skulle du sätta där? 

Svar: Två, utifrån att jag inte tycker att den faktorn enskilt är viktigt. Men jag skulle 

säga fyra utifrån att den funktionen ska finnas, men den måste inte vara kopplat till 

den bilfria zonen. Men det kan lika gärna fylla samma starka funktion på stråket 

bredvid där det kanske är mer nytta än just i den bilfria som har andra kvaliteter och 

andra möjligheter.  

Hur ser ni på att andra berörs, exempelvis handlarna och boende i 

området när gator stängs av för biltrafik och omvandlas till bilfri zon? 

Svar: Samverkan med andra kommuner är väldigt bra. Individer behöver ofta gå 

långt eller att varutransporten, parkeringar eller någon angöring får en annan lösning 

om gator stängs av och omvandlas till bilfria zoner. Det är viktigt att alla aspekter 

vägs upp och att det blir lika rättvist så inte vissa berörs mer direkt eller vissa mer 

indirekt. Det är då viktigt att se på de aspekter som trygghet, säkerhet eller 

minskade partiklar i luften som exempel.  

Vad har ni mött för respons från allmänheten, vid införandet av 

trafikåtgärder som till exempel gågator, bilfri zon eller strategier för 

minskad bilanvändning? 

Svar: Responsen från allmänheten är väldigt blandad, det sker ofta högljudda 

protester när någonting planeras angående trafikåtgärder som till exempel gågator, 

bilfri zon eller strategier för minskad bilanvändning. Men när det planerade är på 

plats och gjord så är det inte lika negativt som innan. Det blir oftast bra respons vid 

utvärderingar angående hur personer upplever platsen före och efter från ett antal 
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olika perspektiv. De som blivit intervjuade har oftast sett en positiv förändring, att 

det är fler som är nöjda med platsen. Det kan handla om att de känner sig bekväma, 

trygga, roligare att vara i eller något liknande. Det händer ofta att de flesta är 

missnöjda vid byggskedet, då det kan bli stökigt under tiden. Men efter det när det 

väl är på plats brukar en överväldigande majoritet tycka det har blivit bra berättar 

trafikplaneraren.  

Vad har ni mött för respons från handlarna vid införandet av bilfri zon? 

Svar: Handlarna har funderat väldigt mycket om hur de kommer klara sig under 

byggskedet, angående parkeringar. Det handlar mycket om att kunderna måste 

kunna komma nära butikerna enligt handlarna, kunderna kommer från längre 

distanser. Det har visat sig att butiksägarna har använt sig av de bästa lägena i staden 

angående parkeringsplatser. Det blir då lite självförvållat att butiksägarna då att de 

använder parkeringsplatserna och inte låter kunderna få dessa platser. Kommunen 

har behövt förklara hur platsen är tänkt att användas och upplevas. Det är väldigt 

olikt hur människor är mottagliga till förändringar. Det behövs förklaringar och 

beskrivningar om det som planeras, det behöver en dialog istället för att bara 

informera om den förändring som kommer ske.  

Vad anser ni är fördelarna, respektive nackdelarna med 

implementering av en bilfri zon i er kommun? 

Svar: Det som är fördelar med en bilfri zon är att det blir mer ytor för människor att 

röra sig på i staden. Det är även att gatukostnaderna och drift minskar. De mänskliga 

och sociala perspektiven växer och är den största vinsten av en bilfri zon.  

Nackdelarna är att det finns risk med omfördelningseffekter i trafiksystemet och 

ökade driftkostnader när implementering av bilfri zon sker. Eftersom det bör ske 

med lite högre kvalité, bättre materialval och gestaltning för att locka till användning 

av området, se det inte blir en öde plats. Om det finns bra gestaltning och så vidare 

behöver inte ett populärt handelsstråk finnas, utan då kan det ändå finnas väldigt 

mycket folk om det är bra utfört och trevligt att vistas på. Då kan det kosta lite mer 

om det ska bli omtyckt utan handel och andra typer av service i området. Men i 

övrigt finns det väldigt få nackdelar med bilfri zon.  

Följdfrågor genom mejl med Marie Grew 2018-05-05, 

Gävle kommun  

Första följdfrågan handlar om att vi hade läst att byggnader såsom 

offentliga byggnader, handelslokaler, bostäder och arbetsplatser skulle 

finnas där vi avgränsningen. Vi undrar om du skulle kunna sätta hur 

viktiga de är på en skala 1-5. Där 1 står för mindre viktigt och 5 viktigt. 

Hur rangordnar du:  
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Offentliga byggnader?  

Svar: 5 om det är bilfri zon i stadskärnan. 2 om det är bostadsområde som inte ligger 

i stadskärnan. 

Handelslokaler? 

Svar: 5 centrum, 3 bostadsområde 

Bostäder? 

 Svar: 5 centrum och bostadsområde  

Arbetsplatser? 

 Svar: 5 centrum, 3 bostadsområde. Alla dessa saker behöver inte finnas i bilfria 

zonen men i anslutning till. 

Andra följdfrågan handlade om sociala aktiviteter och grönytor vid 

avgränsning för bilfri zon. Hur viktig anser du att sociala aktiviteter 

och grönytor är, på en skala 1-5. 

Sociala aktiviteter?  

Svar: 5 centrum och bostadsområden 

Grönytor? 

Svar: 5 centrum och bostadsområden. Behöver finnas i eller i anslutning till bilfri 

zon. 

Tredje följdfrågan handlade om tillgänglighet till cykelbana, 

kollektivtrafik och gångstråk om det ska finnas vid den bilfria zonen. 

Hur viktig anser du att cykelbana, kollektivtrafik och gångstråk är på 

en skala 1-5. 

Cykelbana? 

Svar: 5 

Kollektivtrafik? 

Svar: 5 centrum, 4-5 beroende på bostadsområdets utformning och gränsen för bilfri 

zon 

Gångstråk? 

Svar: 5 

Fjärde följdfrågan handlar om grön infrastruktur, om det ska finnas 

sammanhängande grönstruktur i det området för avgränsning för bilfri 

zon. Hur viktig anser du att grön infrastruktur är på en skala 1-5. 
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Grön infrastruktur? 

Svar: 5 (allmän trivsel, bullerdämpning, luftrening, dagvattenhantering, 

spridningskorridor för djur, snöupplag vintertid, värmereglering sommartid) 

Följdfrågor genom mejl med Maria Jonasson 2018-05-07, 

Sundsvalls kommun  

Första följdfrågan handlar om att vi hade läst att byggnader såsom 

offentliga byggnader, handelslokaler, bostäder och arbetsplatser skulle 

finnas där vi avgränsningen. Vi undrar om du skulle kunna sätta hur 

viktiga de är på en skala 1-5. Där 1 står för mindre viktigt och 5 viktigt. 

Hur rangordnar du: 

Offentliga byggnader?  

Svar: 3 

Handelslokaler? 

Svar: 5 

Bostäder?  

Svar: 2 

Arbetsplatser?  

Svar: 1 

Andra följdfrågan handlade om sociala aktiviteter och grönytor vid 

avgränsning för bilfri zon. Hur viktig anser du att sociala aktiviteter 

och grönytor är, på en skala 1-5.  

Sociala aktiviteter?  

Svar: 5 

Grönytor?  

Svar: 4 

Tredje följdfrågan handlade om tillgänglighet till cykelbana, 

kollektivtrafik och gångstråk om det ska finnas vid den bilfria zonen. 

Hur viktig anser du att cykelbana, kollektivtrafik och gångstråk är på 

en skala 1-5. 

Svar: Jag förstår inte riktigt frågan. Om en zon är bilfri finns ju möjlighet att gå och 

cykla i zonen på ett säkert sätt men inte att åka kollektivt. Men jag tolkar det som att 
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ni undrar om hur viktigt det är med anslutningar av gång, cykel och kollektivtrafik 

till/från zonen. Och då beror det ju såklart på hur omgivningen ser ut. 

Cykelbana? 

Svar: 5 

Kollektivtrafik?  

Svar: 5 

Gångstråk?  

Svar: 5 

Fjärde följdfrågan handlar om grön infrastruktur, om det ska finnas 

sammanhängande grönstruktur i det området för avgränsning för bilfri 

zon. Hur viktig anser du att grön infrastruktur är på en skala 1-5.  

Grön infrastruktur?  

Svar: 4 

Förutsättningar från de semistrukturerade intervjuerna 

I detta avsnitt visas fyra tabeller som illustrerar vilka förutsättningar som framkom 

under de fyra semistrukturerade intervjuerna.  
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Tabell 1. Förutsättningar som framkom under intervjun med Marie Grew, Gävle kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gävle  

Tema Stadsrummet Stadsrummet 
Kategori Ytor Byggnader 
Kod  Tillstånd för aktiviteter på torg 

 Inga trottoarer  
 Miljö människor vill vistas i  
 Stad för alla 
 Socialhållbarhet 
 

 

 Positivt för centrumhandeln  
 Rätt typ av handel =positiv 
bilfri zon  

 Höga produktionskostnader 
vid ny stadsdel  

 Olika upplåtelseformer 
 Bostadsrätter, villor, radhus, 
hyresrätt 

 Hög bebyggelse komp. Med 
låg bebyggelse 

 Bostadsområde kan vara 
gångfartsområde 

 Bostadsområden för bra 
boendemiljö 

Tema Grönytor  
Kategori 
Kod 
 

Ytor 
 "Pocket parks" 
 Mer grönt istället för hårdgjord 
yta 

 "rain gardens" 
 Möjliggör för gröna innergårdar 
 Gröna kilar, bygg ej igen.  
 Gröna kilar, sammanhängande 
med staden 
 

 
 
 

Tema 
Kategori  
Kod  
 
 

Sociala aktiviteter 
Ytor 
 Ytor för möten 
 Mötesplatser  

Sociala aktiviteter 
Aktiviteter 
 Kunna konversera och se 
varandra 

Tema Transport och tillgänglighet  Transport och tillgänglighet 
Kategori 
Kod 

Transport 
 Bilister ej stanna 
 Stänga av där det bara är 
genomfart 

 Planera för gående, cyklister och 
kollektivtrafik 

 Goda gångmöjligheter 
 Goda cykellänkar 
 God kollektivtrafik  
 Bra alternativ till bilen  
 Helt förbjuda eller tidsbegränsa 
biltrafik    

 Mycket trafik  
 Fler bussgator   
 Bredda gång och cykelbanor 
 

Tillgänglighet 
 Gående kan röra sig över hela 
gatan  

 Lätt att förflytta sig 
 Bra förbindelser mellan, gång, 
cykel och buss 

 God tillgänglighet till området  
 Busshållplats = kortare eller 
lika lång till bilen  

 Tidsbegränsat 
 Ingen bilparkering på sträckan 
 Handikapparkering skall finnas 
 Parkeringshus  
 Ta bort bilparkering, för 
bredd av gång- cykelbanor 
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Tabell 2. Förutsättningar som framkom under intervjun med Maria Jonasson, Sundsvalls kommun 

 Sundsvall   

Tema Stadsrummet Stadsrummet 
Kategori Ytor Byggnader 
Kod  Inga bilar = sparar utrymme  

 Omgivningen spelar roll 
 Mänsklig skala 
 Uteserveringar 
 Torgytor 
 

 Ej villaområde 
 Centrumhandel  
 Handel  
 Besöksintensiva ställen 
 Offentliga lokaler (bibliotek) 
 Ej möbelaffär eller dylikt 
 gods intag på annan sida 
 Attraktiva lokaler längs gågata 
 Höga hyror kring gågata 
 Mycket butiker 

Tema Grönytor  
Kategori 
Kod 
 

Ytor 
 Grönområden  
 Grönska 
 Trädplantera  
 

 
 
 

Tema 
Kategori  
Kod  
 

Sociala aktiviteter 
Ytor 
 Plats för möten 

Sociala aktiviteter 
Aktiviteter 
 

Tema Transport och tillgänglighet  Transport och tillgänglighet 
Kategori 
Kod 

Transport 
 Gång- och cykelbroar 
 Varuleveranser  
 Bilfritt 
 Stort trafikflöde 
 Många gående till och från butik 
 Stora trafikflöden flyttas till 
huvudgator  

 Fler som cyklar  
 Fungerande alt. Transportsystem 
 Stopphållplatser, bilist väntar 
bakom buss 

 Trafiksäkert för de oskyddade 
trafikanterna 

Tillgänglighet 
 Motorfordontrafikförbud  
 Varuleveranser tidsbegränsat 
 Nyttotrafik ska kunna ta sig 
fram  

 Garagelängor 
 Parkering, samla garage  
 Alternativa transportslag= 
tillgänglighet 

 Broar för buss 
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Tabell 3. Förutsättningar som framkom under intervjun med Katarina Bergström, Umeå kommun 

 Umeå    

Tema Stadsrummet Stadsrummet 
Kategori Ytor Byggnader 
Kod  Trivsamma miljöer  

 Lekytor 
 Handel 
 Handelsstråk 
 Offentliga byggnader 
 Kaféer 
 Restauranger 
 Byggnader som lockar 
människor 

 Arbetsplatser, viss rörelse 
Tema Grönytor  
Kategori 
Kod 
 

Ytor 
 Grönytor 
 Park 
 

 
 
 

Tema 
Kategori  
Kod  
 

Sociala aktiviteter 
Ytor 
 Mötesplatser 

Sociala aktiviteter 
Aktiviteter 
 Främja folklivet 
 Sociala aktiviteter  
 
 

Tema Transport och tillgänglighet  Transport och tillgänglighet 
Kategori 
Kod 

Transport 
 Huvudstråk för gång- och cykel 
 Fotgängare och cyklister 
 Större zon, kollektivtrafik extra 
viktig 

 Högre flöde av cyklister och 
fotgängare än bilister 

 Varutransporter från inte glömmas 
bort 

Tillgänglighet 
 Tillgänglighet till cykelstråk 
 Tillgänglighet till gångstråk 
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Tabell 4. Förutsättningar som framkom under intervjun med Petter Skarin, Eskilstuna kommun 

 Eskilstuna  

Tema Stadsrummet Stadsrummet 
Kategori Ytor Byggnader 
Kod  Finns en viss yta i staden 

 Svårt att dimensionera för alla 
 Bilar tar upp yta 
 Shared space 
 

 

 Främja handel  
 Handelslokaler 
 Offentliga byggnader  
 Byggnader med flöde av 
människor 

 Till viss del bostäder 
 

Tema Grönytor  
Kategori 
Kod 
 

Ytor 
 Park  
 Pocket parks 
 Trädplantering 
 Rain gardens  
 

 
 
 

Tema 
Kategori  
Kod  
 

Sociala aktiviteter 
Ytor 
 Mötesplatser 
 Möjlighet att stanna till 
 Parkbänkar 
 Fontäner 
 

 

Sociala aktiviteter 
Aktiviteter 
 Mark som lockar till sociala 
aktiviteter 

 Bra gestaltning lockar till 
aktivitet 

 Trivsam miljö lockar 
människor 

 

Tema Transport och tillgänglighet  Transport och tillgänglighet 
Kategori 
Kod 

Transport 
 Säkerhet 
 Fotgängare  
 Cyklister 
 Behövs varuleveranser 
 Gågator  
 Smidigt att transportera sig 
 Kollektivtrafik 
 Trafikflöde 

Tillgänglighet 
 Fotgängare har den ytan de 
behöver 

 Tillgänglighet till redan 
befintlig infrastruktur 

 Tillgängligt för alla, 
funktionshindrade  

 Målpunkt och startpunkt, 
fungera i helhets sätt 

 Ha god tillgänglighet från 
början  

 Parkeringsytor i periferin  
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Bilaga C 

I denna bilaga visas kartor av de förutsättningar som använts för att avgränsa en bilfri 

zon i Gävle.  

 
Figur 1. Karta som visar förutsättningen täthet i Gävle stad  

 
Figur 2. Karta som visar förutsättningen handel i Gävle stad   
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Figur 3. Karta som visar förutsättningen offentliga byggnader i Gävle stad   

 
Figur 4. Karta som visar förutsättningen grönytor i Gävle stad   
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Figur 5. Karta som visar förutsättningen mötesplatser i Gävle stad  

 
Figur 6. Karta som visar förutsättningen cykelstråk i Gävle stad 
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Figur 7. Karta som visar förutsättningen kollektivtrafik i Gävle stad    

 

 
Figur 8. Karta som visar förutsättningen gångstråk i Gävle stad    
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Figur 9. Karta som visar förutsättningen parkeringshus i Gävle stad   
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