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Sammanfattning 
Syftet med följande undersökning har varit att utvärdera Skvallertorgets nya trafiklösning, 
som är ett resultat av ambitionen att lösa trafikproblem och att skapa en estetiskt tilldragande 
plats i Industrilandskapet i Norrköping. Den banbrytande idén bakom trafiklösningen är att 
försöka skapa trafiksäkerhet genom osäkerhetskänslor. Trafikanterna ska själva använda sin 
förmåga att analysera och kalkylera risker. Man har valt att inte styra trafikanter genom yttre 
anordningar som trafikljus och skyltar vilka kan skapa en falsk trygghetskänsla. Den nya 
lösningen kräver följaktligen uppmärksamhet från alla trafikanter. 
 
Inledningsvis undersöks, utifrån uppfyllelsegraden av olika kvalitetsmål, hur väl den nya 
trafiklösningen är anpassad till gällande riktlinjer för trafikplanering. Mot den bakgrunden har 
sedan uppfyllelsegraden av de trafiktekniska och estetiska ambitionerna som legat bakom 
lösningen diskuterats samt idén att det kan skapas säkerhet genom ”osäkerhet”. 
 
Utvärderingen har främst baserats på handboken Lugna gatan, intervjuer med olika typer av 
trafikanter samt trafikutredningar som gjordes före ombyggnaden. 
 
Sammanfattningsvis kan trafiklösningen anses vara ganska väl anpassad till gällande riktlinjer 
för kommunal trafikplanering i tätorter. De trafiktekniska och estetiska målen har uppfyllts 
utifrån antagandet att vissa av de negativa effekter som kan ses idag försvinner allteftersom 
trafikanters vana vid trafiklösningen ökar. Resultatet visar också att det finns en tydlig 
konflikt mellan att medvetet undvika för tydlig information från trafikplanerarnas sida och 
trafikanters önskemål att få tydlig information. Paradoxalt nog verkar den påtvingade 
osäkerheten, eller osäkerhetskänslorna, krävas för att öka uppmärksamheten och därmed 
trafiksäkerheten. 
 
Det demokratiska målet som innebär att alla ska få tillgång till gaturummet kan innebära 
konflikter. Det finns ibland tydliga motsättningar mellan människors olika behov som gör 
kompromisser nödvändiga. I detta fall har de synsvagas behov tillgodosetts dåligt medan 
övrigas behov tillgodosetts i högre grad. Målet måste ändå vara att optimera gaturummet så 
att så många som möjligt får tillgång till det. 
 
Förhoppningsvis kan resultatet från utvärderingen inspirera till nya angreppssätt utifrån andra 
principer än de traditionella, vid trafikplanering. Förhoppningsvis kan också principerna 
bakom Skvallertorget användas, bearbetas och förbättras och resultera i ännu bättre 
trafiklösningar. 
 



   

Summary 
The purpose of the following investigation has been to evaluate the new traffic solution at 
“Skvallertorget” in Norrköping. The traffic solution is a result of the ambition to solve traffic 
problems and a wish to create an attractive place with aesthetic qualities in the old industrial 
area. 
 
The innovative theory behind it is to increase traffic safety by introducing insecurity feelings 
for road users. Road users should use their ability to analyse and calculate risks. One have 
chosen not to control road users by physical arrangement, such as red lights, which can cause 
false security feelings. The new solution requires attention from all road users. 
 
The evaluation starts up with an analysis in order to see how well the new traffic solution is 
adjusted to guidelines for municipal traffic planning. This is done by investing the fulfilment 
of different quality targets. A discussion of the fulfilment of the traffic technical and the 
aesthetical ambitions behind the traffic-solution comes after, and also a discussion about the 
theory of creating traffic-safety by insecurity feelings for road-users. 
 
As a base of the evaluation serves the handbook Lugna gatan, interviews with different kind 
of road users as well as traffic evaluations performed before the rebuild. 
 
The conclusion is that the new traffic solution is well adjusted according to guidelines for 
municipal traffic planning. The traffic technical and aesthetical targets has been fulfilled on 
the basis of the assumption that some of the negative effects disappear as road users get used 
to the traffic solution. The result also illustrates the conflict between traffic planners 
deliberate attempt to avoid clear information and the road users wish to get it. The paradoxical 
situation is that the forced insecurity feeling of the road users seems to be required to increase 
the attention and thus the traffic safety. 
 
The democratic target that all citizens should have access to the public space involves 
conflicts. Clear oppositions between the quite different needs of different people makes 
compromises necessary. In this case the needs of the visually handicapped have been badly 
fulfilled while needs of other groups have been fulfilled to a greater extent. The goal still must 
be to optimise the public space so that as many as possible will get access to it. 
 
Hopefully the result from this evaluation can inspire to new methods on the basis of other 
principals than the traditional in traffic planning. Hopefully the principals behind the design 
of Skvallertorget will be applied, improved and result in even better traffic solutions. 
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1 Inledning och bakgrund 
Skvallertorget som tidigare var en traditionell korsning med övergångsställen och trafikljus, 
har byggts om till en torgliknande plats med gatsten i endast en nivå, utan trottoarer, utan 
trafikljus, utan skyltar och utan markeringar i gatan. Det är inte en rondell, inte en korsning 
utan en ny typ av trafiklösning. 
 
Bakgrunden till ombyggnaden var att säkerhets- och miljöproblem på Kungsgatan 
aktualiserades i samband med att universitetsområdet i Norrköping planerades. En 
trafikutredning gjordes för Kungsgatan och det konstaterades att Skvallertorget var mycket 
olycksdrabbat och att riktvärdena för kolmonoxid och buller överskreds. Universitetet ställde 
krav på att problemen skulle åtgärdas. Eftersom Universitetet skulle etableras på båda sidor av 
Kungsgatan behövdes en trafiksäker passage över Kungsgatan vid Skvallertorget. 
Framkomligheten för kollektivtrafiken var också viktig för att pendeltider skulle kunna 
passas. Dessutom fick inte framkomligheten för utryckningsfordon försämras då Kungsgatan 
var primär utryckningsväg. 
 
Det fanns inte bara krav på att åtgärda trafiksäkerhetsproblem och miljöproblem. Det fanns 
också mål för det unika Industrilandskapet1 och en vilja hos kommunen att förstärka områdets 
attraktionskraft2, ge liv åt gaturummet och skapa förutsättningar för möten mellan människor. 
 
En process inleddes där olika förslag till åtgärder studerades med dessa krav som 
utgångspunkt. De mest aktuella åtgärdsförslagen var att antingen stänga av delar av 
Kungsgatan eller att införa fartbegränsande åtgärder. Det beslutades att införa fartbegränsande 
åtgärder. En av dessa åtgärder var att bygga om Skvallertorget, med en utformning som inte 
tillåter höga hastigheter och enligt principen att olika typer av trafikanter ska vistas på gatan 
på samma villkor. Utformningen är unik i Sverige men vanlig i Sydeuropa. 
 
Den banbrytande idén bakom trafiklösningen är att försöka skapa trafiksäkerhet genom 
”osäkerhet”, eller osäkerhetskänslor. Trafikanterna ska själva använda sin förmåga att 
analysera och kalkylera risker. Yttre anordningar som trafikljus och skyltar, kan skapa en 
falsk trygghet, men den nya lösningen kräver uppmärksamhet från alla trafikanter. 
 
Ombyggnaden har åtnjutit stor uppmärksamhet i pressen, där det framförts positiv såväl som 
negativ kritik. En stor del av kritiken har handlat om trafiksäkerheten. Å ena sidan har kritiker 
menat att trafiksäkerheten ökar då osäkerhetskänslor medför att motorfordon saktar ner och 
ger tillfälle till kommunikation mellan trafikanter3, å andra sidan att osäkerhet medför 
oordning och minskad trafiksäkerhet4. Andra intressegrupper som hörts i pressen är de 
synsvaga, som har påpekat att avsaknad av trafikljus medför osäkrare förutsättningar för 
synsvaga eftersom dessa inte kan få ögonkontakt med bilister.5 Vidare finns också grupper 
som har hyllat kommunens nytänkande och mod, eftersom få kommuner vågar genomföra 
större ingrepp som hindrar framkomligheten för bilar.6  
 

                                                 
1 Målbild 2010, Norrköpings kommun 
2 Översiktsplan för Industrilandskapet, Norrköpings kommun 
3 Skvallertorget får beröm, NT, 2001-03-21 
4 Skvallertorget misslyckat, NT, 2001-10-29 
5 Gatuchefen provåkte med rullstol, NT, 2001-01-15 
6 exempelvis Städat kaos på linjefri yta i Norrköping, area, nr 4 2000 
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1.1 Syfte 
Syftet med följande undersökning är att utvärdera det nya Skvallertorget.  
 
I utvärderingen undersöks hur väl den nya trafiklösningen är anpassad till gällande riktlinjer 
för trafikplanering, genom att undersöka uppfyllelsegraden av följande kvalitetsmål: 

o Trafiksäkerhet och trygghet 
o Framkomlighet och tillgänglighet 
o Orienterbarhet och tydlighet 
o Miljöskydd  
o Estetik och gestaltning 

 
Utifrån dessa kvalitetsmål diskuteras sedan uppfyllelsegraden av de trafiktekniska och 
estetiska ambitionerna som låg bakom lösningen samt idén att det kan skapas trafiksäkerhet 
genom ”osäkerhet”. 
 
1.2 Källor och metod 
Eftersom gällande handböcker inom trafikteknik (TRÅD, ARGUS) var inaktuella upprättade 
Svenska Kommunförbundet (1998) handboken Lugna gatan med syfte att ”beskriva en 
planeringsprocess för förnyelse av stadens blandtrafikgator genom fysiska åtgärder i 
gatumiljön”. Den skulle användas som stöd i trafikplaneringen i tätorterna tills efterföljare 
utarbetats.  
 
Handboken ligger i linje med reformprogrammet Säkrare trafikmiljö som innehåller teser för 
nollvisionen, men syftar inte bara till att främja trafiksäkerhet och nollvisionen, utan också till 
en planering som 

o ”Tillgodoser dagens anspråk på trafiksäkerhet, trygghet, låga bullernivåer och god 
luftkvalitet. 

o Tillgodoser olika trafikantkategoriers behov av tillgänglighet och framkomlighet på 
rimlig nivå. 

o Lyfter fram önskemålen om att bevara och återskapa historiskt eller stadsbildsmässigt 
värdefulla gatumiljöer samt att försköna stadens gaturum och ge dem identitet och 
karaktär. 

o Främjar information, delaktighet och medinflytande för alla berörda. 
o Säkerställer att ovan angivna kvalitetskrav tillgodoses i lösningar som är 

kostnadseffektiv, långsiktigt hållbara och innebär god resurshushållning.”7 
 
Eftersom inga efterföljare till ARGUS och TRÅD har utarbetats används idag Lugna gatan 
som riktmärke vid kommunal planering i tätorter. Boken har därför använts som utgångspunkt 
för utvärderingen, för att slutsats ska kunna tas om trafiklösningen är anpassad till gällande 
riktlinjer för trafikplanering. 
 
I stället för akutåtgärder bör långsiktigare lösningar utarbetas. I handboken används fem 
kvalitetsmål i förnyelseprocesser. Dessa har presenterats i syftet och kommer att ligga till 
grund för utvärderingen.  

                                                 
7 Lugna gatan, sid. 10 



Utvärdering av Skvallertorget i Norrköping  2002-05-31 
Sofia Jaredson 

   3 
 

 
Eftersom olika förslag och trafiklösningar tar olika hänsyn till de olika kvalitetsmålen 
presenteras i boken ett förslag till redovisning av kvaliteternas måluppfyllelse. Detta görs 
enligt en grön-gul-röd färgkod, där grön innebär en god kvalitetsnivå där målet tillgodoses 
helt, gul innebär mindre god kvalitetsnivå och ett delvis tillgodosett kvalitetsmål, och där röd 
innebär låg kvalitetsnivå och kvalitetsmål som inte är tillgodosett. En redovisning enligt 
denna modell kommer att presenteras i resultatet. Handboken Säkra gångpassagen! har 
utarbetats av Vägverket som stöd vid utformning av platser där gående korsar vägbanan och 
har också använts vid bedömning av trafiklösningen. 
 
En enkätundersökning har utförts genom att använda e-post och telefax. Cirka 1800 studenter 
och cirka 140 lärare på ITN Campus Norrköping fick enkätfrågor (se bilaga 1) genom e-post, 
varav ca 25% har svarat. Förskolor och företrädare för funktionshindrade fick enkäter via 
telefax. Telefonintervjuer har gjorts med företrädare för kollektivtrafik, räddningstjänst samt 
trafikpolis. 
 
Christer Hydén, Professor vid Institutionen för Teknik och Samhälle, Lunds Universitet, har 
utifrån lång erfarenhet inom trafiksäkerhetsområdet tagit fram Trafiksäkerhetsprinciper, 
hypoteser som han tror skapar förutsättningar för bättre trafiksäkerhet. Dessa 
trafiksäkerhetsprinciper har inspirerat vid planering av trafiklösningen och innebär att man 
bland annat bör sträva efter: låga hastigheter, liten hastighetsspridning, tydlig exponering av 
oskyddade trafikanter, ”lagom” osäkerhetskänsla, ingen företrädeskänsla, varierande krav på 
uppmärksamhet, jämlikhet, acceptabel sikt, och stor ansvarskänsla. 
 
Enligt Hydén handlar bilister till 10-20% utifrån kommunikation, alltså genom att själva 
använda sitt förnuft utifrån det omgivningen förmedlar. Lika många, 10-20% handlar efter 
regler medan endast 3-5% tar till sig åtgärder som övervakning. Däremot tar hela 60% till sig 
fysiska åtgärder som exempelvis ombyggnad. Siffrorna är uppskattningar men ger ändå en 
tydlig markering om vad som har störst effekt på bilisterna. Detta har också varit 
inspirationskälla till att genom ombyggnad få trafikanter att minska hastigheten. 
 
Andra källor som används är Trafikutredning för Kungsgatan som utfördes av Tyréns 
Infrakonsult på uppdrag av Norrköpings kommun i april 1997 samt Kungsgatan i framtiden 
ett åtgärdsförslag upprättat av Gatu- och Parkkontoret 1998. Dessa kommer att utgöra 
huvudsakliga källor för omständigheter före ombyggnationen. Det hade varit intressant att 
jämföra tidigare bullernivåer och utsläppsmängder med de nya värdena efter ombyggnation. 
Sådana mätningar efter ombyggnad har tyvärr inte utförts ännu. Mathias Adamsson har dock i 
examensarbetet Förändring av Kungsgatans funktion och utformning presenterat beräkningar 
på utsläpp och bullernivåer efter ombyggnation. Dessa beräkningar kommer därför att ersätta 
de buller- och utsläppsmätningar som ännu inte är utförda. 
 
1.3 Avgränsningar/begränsningar 
Undersökningen gäller den nya trafiklösningen. Vilken konsekvens ombyggnationen har fått 
för övriga gator i Norrköpings kommun, om problem har flyttats eller inte kommer jag inte att 
undersöka. Jag kommer inte heller att analysera hur väl samordnat projektet har varit med 
övriga projekt i staden, eller hur väl projekteringsprocessen fungerat.  
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Det är viktigt att poängtera att Skvallertorget är en del av ett åtgärdspaket för Kungsgatan. Det 
är ännu inte helt genomfört och Skvallertorget kommer inte att kunna fylla sin funktion till 
fullo förrän ”hela paketet” har genomförts. Andra åtgärder i ”paketet” är att exempelvis 
minska körbanebredden på norra delen och att hastighetssäkra övriga korsningar. 
 
Kungsgatan är och var även före ombyggnationen hårt trafikbelastad. Den fungerar både som 
genomfartsled och lokalgata. En utbyggnad av Söderleden har diskuterats för att förstärka 
dess funktion och möjligheter att leda förbi den trafik som nu belastar Kungsgatan. Genom 
ombyggnaden av Skvallertorget har ambitionen varit att minska den del av genomfartstrafiken 
som har möjlighet att använda alternativa vägar, men aldrig att ta bort den huvudsakliga 
trafikmängden som belastar gatan, eftersom det ännu inte finns någon alternativ väg. Det är 
förändringen av den ”möjliga minskningen” av trafikmängden som det fokuseras på i 
undersökningen.  
 
Alla gående och cyklister kan inte intervjuas därför har ett urval gjorts där studenter och 
personal på Campus Norrköping intervjuats. Deras uppgifter speglar förmodligen övriga 
trafikanters uppfattningar och upplevelser och de kan antas utgöra en stor andel av 
trafikanterna på platsen. 
 
Kretsloppsanpassning är en viktig del vid byggnation. En livscykelanalys av det nya torget 
hade varit intressant att göra. Detta är dock ett område som kräver en egen undersökning och 
kommer inte att undersökas i detta arbete.  
 
Eftersom torget blev färdigställt hösten år 2000 blir olycksstatistiken osäker, på grund av den 
korta tidsperioden. Statistik förd under ett flertal år är alltid säkrare då en speciell händelse, 
exempelvis en ovanligt stor trafikolycka ett år kan ge ett stort utslag. Undersökningen kan 
trots detta visa åt vilket håll ombyggnadens konsekvenser lutar. 
 
En estetisk bedömning kan innehålla många aspekter. Det kan vara svårt att ha med en sådan 
punkt i en trafikteknisk bedömning. Estetik och gestaltning har dock varit avgörande vid 
utformning av torget och måste därför finnas med. Bedömningen avgränsas till att omfatta de 
generella förhållningssätt som anges i Lugna gatan. 
 
Vägtrafikolycksstatistiken ger ej svar på hur många som skadas i trafiken, bara knappt en 
tiondel finns med i statistiken enligt undersökningar.8 Det beror på att alla olyckor inte 
polisanmälts. I olycksstatistiken har olyckor som inträffat på anslutande vägar tagits med om 
de inträffat i anslutning till trafikplatsen. 

                                                 
8Mer cykeltrafik på säkrare vägar, sid. 46 
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I utvärderingen har i flera kvalitetsmål den huvudsakliga källan varit svar från en 
enkätundersökning. Samma frågor (se bilaga 1) har ställts till olika grupper: personal på 
Campus Norrköping, studenter på Campus Norrköping, personal på förskolor och till 
funktionshindrade. Svaren presenteras ibland separat i textform, ibland gemensamt och ibland 
i diagram. Det beror på att det i en viss fråga kan vara intressant att belysa hur en specifik 
grupp upplever frågan men i en annan fråga kan det vara oväsentligt. Exempelvis har det varit 
viktigt att veta hur förskollärare ser på trafiksäkerhet och trygghet, medan deras syn på estetik 
och gestaltning inte kan anses vara specifik för dem. Här kan alltså förskollärares syn 
presenteras tillsammans med personal på Campus. Svar från Universitetets studenter och 
personal har presenterats för sig. Olika svar kan visa på skillnader som beror på ålder. Här 
antas det faktum att studenternas genomsnittsålder är betydligt lägre än personalens. Det kan 
också antas att studenterna i högre grad än personalen är cyklister. 
 
1.4 Ordförklaringar 
ARGUS  ”Allmänna råd för gators utformning och standard” 
Ekvivalentnivå Genomsnittlig bullernivå 
Nollvisionen  Ett av regeringen antaget långsiktigt mål att ingen ska dödas eller  
  skadas allvarligt i trafikolyckor  
Trafiksäkerhet begreppet innebär ”låg risk för personskador i trafiken”9 och 

innefattar alltså inte egendomsskador. Begreppet  
  kan delas upp i risken för att en olycka ska inträffa och risken 
  för att inträffade olyckor leder till personskador. 
TRÅD  ”Allmänna råd för planering av stadens trafiknät” 
 

                                                 
9Lugna gatan, sid.7 
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1.5 Områdesbeskrivning 
Skvallertorget omfattar gaturummet som begränsas av kvarteren Spetsen, Kapellhorvan, 
Trehörn, Kåkenhus och Bergsbron. Det ligger på Kungsgatan mellan Norra och Södra 
Promenaderna, nära Motala ström och är en del av Industrilandskapet i Norrköping. 
 
I grunden är platsen en femvägskorsning. I öst-västlig riktning sträcker sig Bredgatan, korsar 
Kungsgatan och fortsätter förbi Universitets huvudbyggnader Kåkenhus och Täppan. Den 
femte utfarten utgörs av Västgötegatan som sträcker sig i syd-ostlig riktning mot Gamlebro 
och byggnader som Strykjärnet. 
 
Vid Skvallertorget ändrar Kungsgatan sträckning. Det sker en vinkeländring där äldre gatunät 
förbinds med det nyare rutnätssystemet. I nord-sydlig riktning bildas en svag nedförsbacke 
vid Skvallertorget. 
 
Norra, Södra och Östra Promenaderna och Kungsgatan utgör en inre ringled i stadskärnan och 
Skvallertorget är därför hårt trafikbelastat. Kungsgatan fungerar både som infart till centrum, 
som genomfartsled och som lokalgata för boende och övriga som är sysselsatta i området.  
 
På bredaste stället är Skvallertorget drygt femtio meter och det hålls ihop av en trefärgad 
markbeläggning. På ena sidan står Pye Engströms skulptur ”Vår enighets fana” från 1984 som 
påminner om de textilarbeterskor som brukade samlas på torget och vid den står en bänk, på 
andra sidan finns en ny ljusbärande fontän och tre bänkar. Två höga lyktstolpar står centralt 
på platsen och vid utfarterna finns pollare med belysning.  
 
Runt Skvallertorget finns byggnader och anläggningar från olika tidsepoker. Universitetets 
huvudbyggnad Kåkenhus är en upprustad fabrikslokal från 1800-talet, Bergsbron är en 
dekorerad betongbro från 1901, Bergslagsgården är från 1700-talet och övriga byggnader är 
från 1800- och 1900-talen. I dessa byggnader inryms olika verksamheter, främst inom handel.  
 
Vackra promenadstråk längs Motala Ström ansluter till Skvallertorget. 
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Figur 1, Översiktskarta med Skvallertorget 

 



Utvärdering av Skvallertorget i Norrköping  2002-05-31 
Sofia Jaredson 

   8 
 

1.6 Beskrivning av Skvallertorget före och efter ombyggnation 
Före ombyggnad var Skvallertorget en traditionell femvägskorsning med trafiksignaler och 
övergångsställen åt fyra håll. Kungsgatan var huvudled, och Bredgatan var enkelriktad mot 
centrum, det vill säga utfart från Skvallertorget till Bredgatan i östlig riktning var inte tillåten 
utan endast infart från Bredgatan mot centrum.  

 
Figur 2, övergångsställe på Kungsgatan före ombyggnad 

 
Figur 3, vy över torget mot Bredgatan och universitetsområdet före ombyggnad 
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Vid ombyggnad togs trafiksignalerna och övergångsställena bort. Kungsgatan förlorade sin 
ställning som huvudled i korsningen, och Västgötegatan blev precis som Bredgatan redan var, 
enkelriktad mot centrum. Konsekvenserna av förändringarna blev minskad trafikbelastning 
genom att enkelrikta Västgötegatan samt att högerregeln gäller i korsningen eftersom 
Kungsgatan inte är huvudled. Vidare togs övergångsställen bort och därmed har inte bilförare 
väjningsplikt mot gående. Sammanfattningsvis kan sägas att den stora förändringen blev att 
ingen har företräde, vilket betyder att ömsesidig hänsyn måste tillämpas av alla som trafikerar 
korsningen. 
 

 
Figur 4, vy över Skvallertorget mot Bergslagsgården efter ombyggnad 
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Figur 5,  vy över Skvallertorget mot Bergsbron, efter ombyggnad 

 
 
 
 



Utvärdering av Skvallertorget i Norrköping  2002-05-31 
Sofia Jaredson 

   11 
 

 



Utvärdering av Skvallertorget i Norrköping  2002-05-31 
Sofia Jaredson 

   12 
 

 

2 Utvärdering  
2.1 Trafiksäkerhet och trygghet 
Trafiksäkerhet definieras som ”låg risk för personskador i trafiken”. Risken kan delas upp i 
risken för att en trafikolycka ska inträffa och risken för att inträffade trafikolyckor leder till 
skador.10 Begreppet trygghet innefattar i det här sammanhanget upplevelsen av att det innebär 
liten risk att vara trafikant i den aktuella miljön.  
 
Utifrån detta kvalitetsmål främjas nollvisionen, det vill säga planering bör ske utifrån målet 
att eliminera risken för att dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Gående och cyklister i 
staden bör inte hindras eller störas av biltrafiken i större grad. Man poängterar att särskilt 
barn, äldre och funktionshindrade ska kunna förflytta sig tryggt i sina närmiljöer. 
 
Övergripande åtgärder för att uppnå trafiksäkerhet kan vara, som i aktuellt fall, ombyggnation 
av konfliktdrabbad korsning men även förbättrad kollektivtrafik så att fler väljer sådan i stället 
för bil. I Lugna gatan11 ges förslag på traditionella detaljåtgärder för att minska riskerna för 
personskadeolyckor. Dessa handlar om att separera trafikslagen och på så sätt exempelvis 
styra bort cyklister från bilister. 
 
Vid planeringen av Skvallertorget har man följt andra principer. Här har man försökt skapa 
trafiksäkerhet genom ”osäkerhet”. Det innebär att man genom att undvika skyltning och andra 
markeringar vill skapa lagom ”osäkerhetskänsla”. Det finns problem med att falsk trygghet 
kan skapas vid för tydlig markering. Det sker dock alltid misstag i trafiken och dessa kan bli 
allvarliga om inte trafikanter är uppmärksamma på det. Om exempelvis en bilist kör med hög 
hastighet genom en korsning för att trafikljuset visar grönt, och en cyklist samtidigt cyklar för 
rött finns risk för att en allvarlig olycka inträffar. Genom att skapa lagom ”osäkerhetskänsla” 
vill man undvika att ett litet misstag kan kosta en trafikant livet. Trafikanter behöver sakta in 
och kommunicera med varandra vid passage över torget. Ingen trafikant har företräde utan 
alla utnyttjar gaturummet på samma villkor, vilket förutsätter stor ansvarskänsla från samtliga 
trafikanter.  
 
En enkätundersökning har gjorts där den ställda frågan var: Hur graderar du din upplevelse av 
trygghet på Skvallertorget. Personal och studenter på universitetet har fått svara, samt 
förskolepedagoger och synskadade.  
 
Följande diagram visar personal på universitets svar på frågan: Hur graderar du din upplevelse 
av trygghet som cyklist/gående på Skvallertorget? 
 

                                                 
10 Lugna gatan, sid.7 
11 Ibidem, sid.20 
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Hur graderar du din upplevelse av trygghet som cyklist/gående på 
Skvallertorget?

Vet ej/ingen åsikt

Jag känner mig mycket otrygg

Jag känner mig ganska otrygg

Jag känner mig varken trygg eller otrygg 

Jag känner mig ganska trygg

Jag känner mig mycket trygg

procent %

0 5 10 15 20 25 30 35 40

 
Figur 6, svar från personal på Campus Norrköping 

Svaren är jämnt fördelade. Flertalet av de tillfrågade, 35% kände sig varken trygga eller 
otrygga, medan 32% kände sig otrygga och 32% kände sig trygga. Det var ingen av de 
tillfrågade som var utan åsikt. 
 
Av studenterna svarade 25% att de varken kände sig trygga eller otrygga, 28% kände sig 
ganska eller mycket trygga, vilket är lägre än för personalen, ett flertal, 47% kände sig ganska 
eller mycket otrygga, se Figur 7.  

Hur graderar du din upplevelse av trygghet som cyklist/gående på 
Skvallertorget?

Vet ej/ingen åsikt

Jag känner mig mycket otrygg

Jag känner mig ganska otrygg

Jag känner mig varken trygg eller otrygg

Jag känner mig ganska trygg

Jag känner mig mycket trygg

procent%

0 5 10 15 20 25 30 35 40

 
Figur 7, svar från 336 studenter på Campus Norrköping 

 
Frågan har också ställts till pedagoger på förskolor (Kastanjegården och Mariagården) i 
området. Eftersom det är få personer som tillfrågats har inga diagram gjorts för att presentera 
deras svar. Pedagogerna som har besvarat frågan har ansvaret för femåringar och passerar 
torget varje vecka. De känner sig ”mycket otrygga” vid passage över Skvallertorget med 
förskolebarn. Anledningen till detta är avsaknaden av trafikljus12. Man menar att trafikljus är 
ett stöd när barn lär sig trafikbeteende. När trafikljus finns kan barnen lära sig regeln att man 
får gå över gatan vid grön gubbe. Det uppstår problem när alla bilister inte lämnar företräde. 
Förskolepersonalen blir osäker och därmed blir även barnen osäkra. 
 

                                                 
12 telefonintervju, personal på förskolan Kastanjegården 2002-03-27 
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Enligt undersökningar är inte gående säkrare vid passage över övergångsställen än vid 
passage över gatan utan övergångsställe, utan tvärtom. Gående löper dubbelt så stor risk att 
skadas vid passage över gatan vid ett övergångsställe än vid passage utan övergångsställe, 
enligt en studie utförd vid Tekniska Högskolan i Lund.13 Vidare visar studien att risken är 
störst för barn och gamla vilka ”oftare väljer att lita på de vita strecken”14. 
Förskolepedagogernas uppfattning att övergångsställen och trafikljus är stöd är därför inte helt 
oproblematisk. Det är möjligtvis så att barn genom enkla regler lär sig ett teoretiskt 
trafikriktigt beteende. Det betyder dock inte att de är mer trafiksäkra ute på gatan i praktiken.  
 
Slutligen ställdes frågan till företrädare för synsvaga15. De kände sig mycket otrygga vid 
passage över torget. Anledningen var avsaknaden av markering som påvisar skillnaden mellan 
körbana och gångbana. Otryggheten hade alltså samband med tydlighet och möjlighet till 
orienterbarhet. Synsvaga skärrades av cyklister som cyklade snabbt vilket medförde 
förvirring. 
 
Olycksstatistik visar dock att minskning av olyckor skett. En kraftig minskning av 
polisanmälda olyckor har skett sedan 80-talen och början på 90-talet. Omständigheter runt 
dessa mätningar bör dock uppmärksammas. Trafikmängden då var mer omfattande än idag, 
man har använt sig av olika registreringspunkter, polisen har ändrat sina rutiner kring 
polisrapporteringar vilket kan ge en vinklad bild. Dessa omständigheter gör det problematiskt 
att använda sig av denna statistik. 
 
Enligt jämförbar statistik över norra delen av Kungsgatan vilken Skvallertorget är en del av, 
har polisrapporterade bilolyckor minskat sedan ombyggnaden och även olyckor med gång- 
och cykeltrafikanter.16 En jämförelse av polisrapporterad olycksstatistik har gjorts mellan 
treårsperioden före ombyggnaden och efter. 4 olyckor med oskyddade trafikanter och 9 
olyckor med övriga skedde under perioden före ombyggnaden. Efter ombyggnaden har 3 
olyckor med oskyddade trafikanter inträffat samt 5 olyckor med övriga, vilket är en 
minskning, se bilaga 3 och 4. Enligt trafikpolis är upplevelsen av olycksgraden att den har 
blivit lindrigare17 efter ombyggnaden. 
 
Det går inte att visa genom statistik att ombyggnaden har medfört att Skvallertorget är 
trafiksäkert, att det finns låg risk för personskador i trafiken, fler år behövs för att säkerställa 
det. Det kan ändå konstateras att olyckorna har minskat. 
 
2.2 Framkomlighet och tillgänglighet 
Begreppet framkomlighet beskriver olika trafikanters tidsförbrukning för förflyttningar. När 
olika trafikslags framkomlighet står i konflikt med varandra ska gående, cyklister, 
busstrafikanter och utryckningsfordon prioriteras framför bilister enligt Lugna gatans 
principer.18 Vid ombyggnaden av Skvallertorget blev därför bilisterna en oprioriterad grupp. 
För att inte kollektivtrafikens framkomlighet skulle försämras anlades busshållplatser ute i 
gatan, vilket medför att bilister inte kommer förbi en buss som stannat. 
 

                                                 
13 Vad alla behöver veta om trafiksäkerhet, Hans Schéele, Gatu- och Parkkontoret Norrköpings kommun, sid.38 
14 Ibidem, sid. 38 
15 Enkätsvar, Elfon Björk Synskadades Riksförbund SRF, 2002-04-24 
16 Förändring av Kungsgatans funktion och förändring, Mathias Adamsson, Linköping 2002, sid.30 
17 Leif Blid, telefonintervju, 2002-03-22 
18 Lugna gatan, sid.22 
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Intervju har gjorts med företrädare för utryckningsfordon och busstrafik samt med trafikpolis. 
Frågorna som ställdes var : 
Vad anser ni om framkomligheten på Kungsgatan efter ombyggnad av Skvallertorget? Hur 
har ombyggnaden påverkat framkomligheten?  
 
Insatsledare i Brandförsvaret19 ansåg att ombyggnaden medförde en för skarp sväng vid 
utryckning över Bergsbron. Vidare konstaterades att då utfarten mot Västgötegatan stängdes, i 
samband med ombyggnaden, medförde det att utryckning åt det hållet tar längre tid, vilket är 
en försämring. I samband med ombyggnaden placerades dock gummipollare vid utfarten mot 
Västgötegatan vilka kan köras över av utryckningsfordon. Framkomligheten blev genom 
ombyggnaden av Skvallertorget dessutom bättre eftersom Kungsgatan i och med den blev så 
kallad prioriterad utryckningsväg, vilket betyder att brandförsvaret har ”grön våg” genom 
Kungsgatan vid utryckning. 
 
Driftansvarig på Östgötatrafiken20 och företrädare för busstrafiken, svarade att ”torget 
fungerar bra men inte bättre”, det är ingen snabbare lösning men har inte medfört 
försämringar med avseende på minskat resande, klagomål eller förseningar.  
 
Enligt trafikpolis21 fungerar torget bra ur trafiksynpunkt. Det tar numera längre tid att åka 
igenom men ”det är ju det som är meningen”. Det finns dock problem med att bilister inte 
förstår att högerregeln gäller, man använder ”blixtlåsprincipen” och släpper alltså in varannan 
bil. Problemen kan innebära konflikter mellan trafikanter som följer praxis och trafikanter 
som följer gällande regler. 
 
Intervju har också gjorts med företrädare för rörelsehindrade22, då samma fråga som ovan 
ställdes. Här framkom att man i planeringsstadiet protesterade mot gatstenar vilka ofta medför 
ojämnheter i gatan och därmed försämrar framkomligheten för rörelsehindrade. Detta 
resulterade i att större betongplattor lades runt torget närmast huskropparna vilket man från de 
rörelsehindrades sida var nöjda med. Problemen som finns är dock att det vår- och sommartid 
sätts ut blomkrukor och uteserveringsmöbler på dessa plattor vilket försämrar 
framkomligheten. 
 
Företrädare för synsvaga23 diskuterade frågan på ett möte med medlemmar i SRF 
(Synskadades Riksförbund). De spontana reaktionerna utmärktes då av uttryck för osäkerhet. 
Man undrade vad man skulle rätta sig efter och upplevde förvirring på torget. Det betonades 
att det tog längre tid att uppfatta önskvärt beteende eftersom man som synsvag inte snabbt kan 
överblicka platsen. Vidare var man skeptisk till nya lösningar, inte för att de behövde vara 
sämre, men just för att man som synsvag behöver förstå principen bakom trafiklösningen för 
att kunna bete sig rätt i trafiken. 
 
Synsvaga har tillgodosetts genom att ljus granit i relief har lagts mellan de mörka 
betongplattorna närmast huskropparna och gatstenarna. Tanken är att synsvaga med käpp ska 
få ledning i reliefen. Kontrasten mellan de mörka betonghällarna och den ljusa reliefen 
fungerar också som stöd åt kontrastseendet för synsvaga. 
 

                                                 
19 Krister Björkman, telefonintervju, 2002-03-21 
20 Henrik Dagnäs, telefonintervju, 2002-03-21 
21 Leif Blid, trafikpolischef, telefonintervju 2002-03-22 
22 Kerstin Sköld, DHR:s, telefonintervju 2002-03-21 
23 Elfon Björk Synskadades Riksförbund SRF, telefonintervju 2002-03-27 samt enkätsvar 2002-04-24 
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De räfflade plattorna uppskattades av de synsvaga men dess begränsningar vid snö, och 
igentäppning av sand och löv poängterades. 
 
För att åtgärda trafikproblemen fanns målet att minska genomfartstrafiken. Fordonsstatistik 
visar att färre fordon belastar Kungsgatan, trafikräkningar under 2001 visar att 13 595 under 
Årsvardagsmedeldygn (=Åvadt)24 trafikerade Kungsgatan jämfört med 15 447 år 1999. 
 
Orsaken till minskningen av fordonstrafiken beror delvis på att utfart mot Västgötegatan 
stängdes, men det kan också delvis bero på sämre framkomlighet och på osäkerhetskänslor. 
Vid enkätundersökningen ställdes frågan : Vad tycker du är extra bra/dåligt med dagens 
utformning? Av den tillfrågade personalen på Campus svarade drygt hälften på frågan, och 
utav dessa svarade cirka 85% att det som var extra dåligt var att man som bilist inte visste 
vilka regler som gällde. Av studenterna svarade hela 78% på frågan och av dessa svarade ett 
stort antal detsamma. Många poängterade dessutom att det var svårt för bilister att se alla 
gående som utifrån tron att de har företräde korsar platsen utan att iaktta försiktighet. Dessa 
svar tillsammans med diskussioner som förts i massmedia från bilister, speglar att många 
bilister känner osäkerhet vid passage över torget, vilket kan vara anledning till att 
fordonstrafiken minskar. 
 
Det bör observeras att bilisternas försämrade framkomlighet inte enbart beror på den nya 
lösningen utan även på att antalet studenter som passerar platsen har ökat kraftigt.  
 
2.3 Orienterbarhet och tydlighet 
Genom utformningen ska orienteringen underlättas för trafikanter, särskilt synsvagas behov 
bör prioriteras och beaktas. Utformningen bör också ge tydlig och entydig information om 
funktion och önskvärt beteende.25 
I det här sammanhanget ställdes frågan: Hur upplever du orienterbarhet och tydlighet på 
Skvallertorget? 
 
Förskolepedagoger svarade att de upplevde orienterbarhet och tydlighet vid passage över 
Skvallertorget ”mycket dålig”. Detta hör samman med otryggheten som man kände för att inte 
trafikanter visste vilka regler som gällde på torget. Passagen kändes rörig och otydlig. 
 
Personal på universitetet svarade enligt Figur 8. 

                                                 
24 Förändring av Kungsgatans funktion och förändring, Mathias Adamsson, Linköping 2002, sid.29 
25 Lugna gatan, sid. 23 
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Hur upplever du orienterbarhet och tydlighet som cyklist/gående 
på Skvallertorget?

Vet ej/ingen åsikt

Mycket dålig

Ganska dålig

Varken bra eller dålig

Ganska bra

Mycket bra

procent %

0 5 10 15 20 25 30 35 40

 
Figur 8, svar från personal på Campus Norrköping 

Flertalet av de tillfrågade svarade att de upplevde orienterbarhet och tydlighet ganska dålig 
eller mycket dålig, ca 65%. Ett fåtal upplevde orienterbarhet och tydlighet mycket bra eller 
ganska bra, ca 20%. Några upplevde det varken bra eller dåligt ca 15%. Det var ingen av de 
tillfrågade som var utan åsikt. 
 
Av studenterna som tillfrågades upplevde den stora delen, precis som personalen att 
orienterbarhet och tydlighet var dålig. Endast 12% ansåg att den var bra eller mycket bra, 11% 
att den varken var bra eller dålig medan 77% ansåg att den var ganska eller mycket dålig. Se 
Figur 9. 

Hur upplever du orienterbarhet och tydlighet som cyklist/gående på 
Skvallertorget?

Vet ej/ingen åsikt

Mycket dålig

Ganska dålig

Varken bra eller dålig

Ganska bra
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Figur 9, svar från 336 studenter på Campus Norrköping 

 
Vid enkätundersökningen ställdes frågan om vad som var extra bra eller dåligt med dagens 
utformning. Här framkom otydlighet som något som var extra dåligt. Ett flertal tolkade 
avsaknaden av målade övergångsställen och skyltning som brister i planeringen av platsen. 
 
Forskning visar att procenttalet över personskadeolyckor är ”större vid korsande på 
övergångsställe än vid korsande på likvärdig plats där det inte finns övergångsställe.”26 Det 
bör betonas att övergångsställen främst är en framkomlighetsåtgärd för gående. Det är alltså 

                                                 
26 Se exempelvis Säkra gångpassagen!, sid.7 
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inte en trafiksäkerhetsåtgärd. Trafikanter upplever ofta en falsk trygghetskänsla vid 
övergångsställen vilket är problematisk ur trafiksäkerhetssynpunkt. 
 
Undersökningen visade att otydligheten skapade osäkerhetskänslor och frustration, vilket var 
något som verkade svårt att acceptera. Man saknade tydlig information och en återkommande 
synpunkt var att man saknade vetskap om vilken trafikgrupp som har företräde. 
Undersökningen visade också att trafikanter inte praktiserade grundläggande trafikregler, utan 
exempelvis tillämpade ”blixtlåsprincipen” i stället för högerregeln. 
 
De synsvaga upplevde orienterbarhet och tydlighet mycket dålig. De har behov av 
nivåskillnader för att kunna orientera sig. Eftersom gångstråken inte följer husliven har man 
ibland inget att rätta sig efter. De räfflade stenarnas begränsningar vid snö, sand och löv har 
tidigare nämnts. Man ansåg heller inte att man skulle behöva gå runt torget för att komma 
vidare. De flesta synsvaga undvek platsen med anledning av att platsen upplevdes så svår att 
överblicka. 
 
Undersökningen visade att det hade spridits felaktiga uppgifter om vilka trafikregler som 
råder på platsen. Många var övertygade om att Skvallertorget reglerades som gårdsgata, vilket 
betyder att fordonsförare har väjningsplikt mot gående. De som följde befintlig skyltning och 
antog att högerregeln gällde, trodde därför att de handlade fel fast de handlade rätt. Företräde 
för gående praktiserades ibland och företräde för övriga ibland. 
 
2.4 Miljöskydd  
Kvalitetsmålet innebär att begränsa trafikens emissioner så att (från och med år 2000) 
riktvärdena av olika utsläpp underskrids och så att vid 2007 utomhusbullret vid fasad inte 
överstiger 65dB. 
 
I den tidigare trafikutredningen framgick att utsläppen av kolmonoxid överskred SNV:s 
(Statens Naturvårdsverks) riktvärden och att utsläppen av kvävedioxid låg nära SNV:s 
riktvärden.27 Vidare låg bullernivån över riktvärdena. För att minska dessa värden 
konstaterades att trafiken måste begränsas. Det har ännu inte gjorts några buller eller 
utsläppsmätningar som kan visa på förbättringar. Per Larsson på miljö- och 
hälsoskyddskontoret tror dock att viss minskning skett.28 
 
Mathias Adamsson har utfört beräkningar av luftföroreningar och bullernivåer29. 
Beräkningarna har utförts med utgångspunkt från två fasta punkter (kv. Bladet och kv. 
Godvän) på Kungsgatan och Skvallertorget ligger mellan dessa.  
 
Vid luftföroreningsberäkningarna har beräkningsprogrammet inte tagit hänsyn till 
utspädningseffekten på grund av olika körbanebredd, därför kan Adamssons resultat användas 
för Skvallertorget, men med beaktande att utspädningseffekten är större här.  
 
Vid 20000 fordon/dygn överskreds SNV:s normer för kvävedioxid. 
Vid 15000 fordon /dygn låg halten nära riktvärdet. 
Vid 10000 fordon/dygn fanns god marginal till riktvärdet. 
 

                                                 
27 Trafikutredning för Kungsgatan, sid.3 
28 Per Larsson, telefonintervju 2002-03-26 
29 Adamsson Mathias, Förändring av Kungsgatans funktion och utformning, sid.40-47 
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Vid beräkning av kolmonoxid låg halten nära normen eller underskred normen vid en 
belastning av 20 000 fordon/dygn. 
 
Beräkningarna tar dock inte hänsyn till köbildning och ojämnt körmönster vilka medför högre 
halter av utsläpp per kilometer än jämn körning. Sammantaget skulle dock en minskning av 
trafiken till 10 000-15 000 fordon/dygn motsvara att SNV:s normkrav gällande utsläpp 
uppfylldes. En viss minskning av trafiken har redan skett. Innan ombyggnationen belastades 
platsen av 15 447 fordon/dygn under Årsvardagsmedeldygn, till skillnad från 13 595 fordon 
2001 per Årsvardagsmedeldygn. 
 
Bullerberäkningarna visade att bullernivåerna var högre än normen 65 dB(A). Detta är det 
mål som anges i Lugna gatan för befintligt nät och sammanfaller med det nationella 
miljömålet vad gäller buller.  
 
Riksdagen har dock föreslagit andra riktvärden för trafikbuller30, vilka inte bör överskridas 
vid ”väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur”. Normvärdet för ekvivalentnivån utomhus 
vid fasad är 55 dB(A). Vidare anges att hänsyn bör tas till ”vad som är tekniskt möjligt och 
ekonomiskt rimligt” vid tillämpning av riktvärdena. För kvarteret Godvän (se översiktskarta 
sid.7) överskreds 65 dB(A) normen även vid ett flöde av 10 000 fordon/dygn. En halvering av 
trafikmängden skulle endast medföra en bullerreduktion med några få dB(A).31 Det är idag 
därför tekniskt orimligt att minska trafikflödet så att 55dB(A) nivån nås. Så länge ingen tydlig 
alternativ led finns som kan avlasta Kungsgatan kommer gatan att vara hårt trafikbelastad. De 
höga bullernivåerna bör vara en markering som visar att trafiksituationen på Kungsgatan 
snarast bör åtgärdas. Vägverket har i ett åtgärdsprogram föreslagit att hos ”boende med 
ljudnivåer över 65 dB(A) ekvivalentnivå utanför fasad utmed statliga och kommunala vägar” 
ska bullernivåerna åtgärdas så att inomhusnivåerna reduceras till 30-35 dB(A).32 
 
Hastighetsregleringen på Skvallertorget är viktig eftersom låga hastigheter ger lägre 
bullernivåer. 
 
2.5 Estetik och gestaltning 
Att Skvallertorget skulle få en torgliknande utformning kom fram i en process där människor 
med olika kompetenser medverkade i diskussioner och samråd. Inledningsvis nämndes de 
ambitioner som fanns och som påverkade. Det var att trafikproblemen skulle lösas och det 
fanns krav på en estetiskt god lösning för att öka dragningskraften till Industrilandskapet. 
Landskapsarkitekten Helena Hasselberg skissade och gav förslag och efter det utgångsläge 
man hade fick sedan platsen sin slutgiltiga gestaltning. Lösningen med ett ”trafiktorg” är unik 
i Sverige men vanlig i Sydeuropa. Intervju33 har gjorts med Hasselberg för att veta vilka 
ramar som fanns för utformningen samt hur väl man har tillgodosett de riktlinjer som ställs i 
Lugna gatan. Här följer en sammanfattning av intervjun. 

                                                 
30 infrastrukturinriktning för framtida transporter, Regeringens proposition 1996/97:53, kap.4.4.4 
31 Larsson Per, Miljö- och hälsoskyddskontoret Norrköpings kommun,  
 telefonintervju 2002-03-26 
32 infrastrukturinriktning för framtida transporter, Regeringens proposition 1996/97:53, kap.4.4.4 
33 Hasselberg Helena, telefonintervju 2002-04-09 
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Ramarna som fanns var att skapa en trafiksäkrare plats, minska utsläpp och buller och skapa 
en estetiskt tilldragande plats, vidare bestod platsen av både gamla och nya byggnader. 
Ombyggnaden är klassisk men med ett modernt uttryck. Tanken var att inte återskapa något 
gammalt utan att skapa en modern gestaltning med hög kvalitet på material och förmedla en 
känsla som stämmer med och anstår en så central plats som Skvallertorget. 
 
Skvallertorgets centrala plats hade betydelse. Det finns få mötesplatser i innerstaden, de 
gamla torgen har blivit ödsliga, kanske för att affärsstråk flyttat och torgen därmed har 
förlorat sin centrala plats. Man hade ”ej råd” att inte ta tillvara på Skvallertorget. 
 
Rumskänslan var inte tydlig utan avgränsningen hade många hål. 
 
I Lugna gatan anges generella förhållningssätt till utformning av gaturum. Utformningen bör 
utgå både från naturliga förutsättningar och tradition och historia. Gatan bör vara tidlös till sin 
karaktär och dess material bör väljas så att den blir enhetlig. Rumslighet och mått ska inte 
enbart prägla gatumiljöerna utan även mer estetiska aspekter som markbeläggning, möblering 
etc. och funktionella aspekter som trafiktekniska lösningar ska också ge sin prägel. Vidare 
anges att gestaltning är särkilt viktig då det sociala livet stimuleras, exempelvis på 
mötesplatser. Gestaltningen och utformningen bör slutligen ”stärka övriga kvalitetsanspråk 
som trygghet, tydlighet, orienterbarhet m m.”34 
 
Vilken utgångspunkt hade man i platsens naturliga förutsättningar, tradition och historia?  
Skvallertorget har en gammal historia. Det finns på kartor från 1600-talet, stensatt och med 
kvadratisk form. På 1920-talet var det också stensatt och folk och bilar trafikerade torget som 
idag.  
 
Det har spekulerats i var namnet har sitt ursprung. Det kan vara så att Skvallertorget har fått 
sitt namn från ordet skvala, vilket har att göra med vatten, eller en brunn. Man vet att det 
fanns en brunn på platsen. Det kan också komma från ordet skvaller, att det skvallrades, 
samtalades, vid brunnen. På 1700-talet bytte man officiellt namnet och kallade platsen 
Samtalstorget men på 1960-talet byttes namnet tillbaka. I folkmun har det alltid hetat 
Skallertorget. 
 
Vatten har inspirerat till fontänen och skapar kontinuitet till historien. Statyn ”Vår enighets 
fana” fanns redan och det var aldrig aktuellt att flytta den. Fontänen fungerar som motvikt, 
symmetri till statyn, på andra sidan.  
 

                                                 
34 Lugna gatan, sid.28 
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Figur 10, den nya fontänen vid Skvallertorget 

 
De gamla lyktor som fanns vid Bergslagsgården bevarades men fick en ny placering. Vidare 
är gatstensättningen gjord enligt gammal klassisk metod och är en så kallad 
”solfjäderssättning”. Den täcker hela gaturummet och fungerar sammanhållande. Var tid bör 
ge sitt bidrag till staden och fontänen med belysningen är ett nytt inslag i Norrköping. 
 
Vilka tankar fanns runt tidlöshet och beständighet? 
Tidlöshet och beständighet var avgörande, materialen är valda för att hålla. 
Solfjäderssättningen är ett klassiskt inslag, andra inslag som pollare och ljus är moderna, om 
dessa är hållbara får framtiden utvisa. Det är viktigt att inte bara återskapa utan att varje tid 
får ge sitt bidrag till staden. Bredgatan som går från Skvallertorget och förbi Campus 
Norrköping är också ritad av Hasselberg. Både på Skvallertorget och Bredgatan har 
materialvalet främst bestått av gråa toner vilket skapar enhetlighet mellan Skvallertorget och 
universitetsområdet.  
 
Hur har torgets roll i staden tagit sig uttryck? 
Torgets centrala plats hade betydelse. Färgskalan är homogen med mycket grått, 
stenbeläggningen visar att ”här rör sig människor”. Det har lagts ner mycket tid på 
belysningen. Det finns inga mörka hörn kvällstid. Två höga lyktstolpar sprider ljuset och 
lampor med nedåtriktat ljus förebygger mörka hörn. Ljuset är varmt och påminner om en 
glödlampas ljus, och inte den typen av kallt ljus som är vanligt i gaturummen. 
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Vilka tankar fanns runt grönska? 
Ett träd fanns och det står kvar. Det fanns inga motiv till ökad grönska. Platsen är inte stor, 
det är grönt vid Strömmen och vattnet i fontänen fungerar svalkande. 
 
Övriga kvalitetsmål bör stärkas genom utformningen, frågor om dessa ställdes. Vilka tankar 
fanns runt ”trafiksäkerhet och trygghet”? 
Allt är utformat i tron att skapa en tryggare trafiklösning, ingen har företräde. Utformningen 
inbjuder inte till ”full gas”, utan till ömsesidig hänsyn och ögonkontakt.  
 
Vilka tankar fanns runt framkomlighet och tillgänglighet? 
Runt torget mot fasaderna har släta betonghällar lagts av hänsyn till rörelsehindrade, vilka 
får en försämrad framkomlighet av ojämna ytor som exempelvis gatsten. Mellan de mörka 
betonghällarna och gatstenarna har det lagts en ljus reliefplatta i granit. Den har två 
funktioner som tillgodoser synsvaga. Reliefen är till hjälp för blinda, käppen kan ”spåra” i 
reliefen. Kontrastseendet för synsvaga stöttas genom kontrasten mellan den mörka 
betongplattan och den ljusa reliefplattan. Från början gick en ljudsignal ut från pollarna som 
hjälp för synsvaga. Detta ljud upplevdes dock som mycket besvärande av andra trafikanter 
och togs bort. 
 
Vilka tankar hade man runt orienterbarhet och tydlighet? 
Tanken var att ”har man passerat torget en gång ska man veta vad som gäller”. En viss 
ledning finns genom naturliga anordningar. Det finns en frizon för gående bakom fontänen 
och bänkarna samt bakom trädet och statyn. Lyktstolparna fungerar som höga landmärken 
och ger viss ledning, två grövre pollare finns och fungerar som ”grindstolpar”. 
 
Vilka tankar fanns runt miljöskydd? 
Den stora tanken har varit att minska biltrafiken genom att minska genomfartstrafiken. För 
övrigt sker avvattningen genom avrinning till en ränna vid Bergsbron och vidare till en 
brunn. Dagvattnet rinner alltså inte ner till Strömmen.  
 
I enkätundersökningen ställdes frågan: Hur väl tycker du att Skvallertorget uppfyller krav på 
estetik och gestaltning? Personal på Campus Norrköping samt förskolepersonalens svar 
presenteras i Figur 11, svar från förskolepersonal och personal på Campus Norrköping. 

Hur väl tycker du att Skvallertorget uppfyller krav på estetik 
och gestaltning?

Vet ej/ingen åsikt

Mycket dåligt

Ganska dåligt

Varken bra eller dåligt

Ganska bra

Mycket bra

procent %
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Figur 11, svar från förskolepersonal och personal på Campus Norrköping 
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Resultatet av enkätundersökningen visar att mer än hälften av de tillfrågade, 57%, upplevde 
de estetiska kraven på utformningen tillgodosedda ganska bra eller mycket bra. Få upplevde 
utformningen varken bra eller dålig, 6%. 26% ansåg att de estetiska kraven tillgodoseddes 
ganska dåligt medan bara en person, 3% ansåg att torget uppfyllde de estetiska kraven mycket 
dåligt. 6% hade ingen åsikt. 
 
Studenterna svarade annorlunda, se Figur 12. Skillnaden mellan studenternas svar och 
personalens är att stor del av personalen, 26%, ansåg att de estetiska kraven tillgodosågs 
ganska dåligt medan endast 10% av studenterna var av denna åsikt. Vidare upplevde 71% av 
studenterna att de estetiska kraven på utformningen tillgodosågs ganska bra eller mycket bra, 
till skillnad från personalens 57%. Skillnaden kan bestå i att studenterna representerar en 
större andel svar och skulle därmed vara mer tillförlitlig och representera en mer riktig allmän 
uppfattning. Det kan också vara så att svaren visar på att olika smak vad gäller estetik råder 
mellan olika generationer, där studenterna representerar en yngre generation och personalen 
en äldre. 

Hur väl tycker du att Skvallertorget uppfyller krav på estetik och 
gestaltning?

Vet ej/ingen åsikt

Mycket dåligt

Ganska dåligt

Varken bra eller dåligt

Ganska bra

Mycket bra

procent%
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Figur 12, svar från 336 studenter på Campus Norrköping 

På frågan vad upplever du extra bra eller dåligt med utformningen svarade många att de 
estetiska kvaliteterna var extra bra.  



Utvärdering av Skvallertorget i Norrköping  2002-05-31 
Sofia Jaredson 

   24 
 

3 Slutsatser 
Trafiksäkerhet definieras som ”låg risk för personskador i trafiken”. Begreppet trygghet 
innefattar i det här sammanhanget upplevelsen av att det innebär liten risk att vara trafikant i 
den aktuella miljön. Vid ombyggnad av Skvallertorget har försök gjorts att skapa 
trafiksäkerhet genom ”osäkerhet”, man har genom att undvika skyltning och andra 
markeringar velat skapa ”lagom osäkerhetskänsla”. Det finns problem med att falsk trygghet 
kan skapas vid för tydlig markering, att man är säker eller trygg om reglerna följs. 
 
I enkätundersökningen framkom att nästan hälften av cyklister och gående kände sig otrygga 
vid passage över Skvallertorget. Förskolepedagoger kände sig ”mycket otrygga” vid passage 
med förskolebarn, dessa saknade trafikljus som stöd då barn lär sig trafikbeteende, även 
synsvaga kände sig otrygga. Eftersom undersökningar visar att övergångsställen har högre 
olycksfrekvens än liknande platser utan övergångsställen, understryks problematiken med för 
tydlig information. Enligt samma undersökningar var risken större för barn och gamla vilka i 
högre grad förlitade sig på markeringar som exempelvis övergångsställen. Övergångsställen 
ska främst fungera som framkomlighetsåtgärd för gående och är alltså inte en säkerhetsåtgärd. 
Att yttre anordningar används som stöd när barn undervisas i trafikbeteende innebär 
möjligtvis en teoretisk trafiksäkerhet men tydligen inte trafiksäkerhet i praktiken. 
 
Trafikanternas upplevelse stämde inte överens med olycksstatistiken. Det kan konstateras att 
olyckorna har minskat sedan ombyggnaden. En anledning till den upplevda otryggheten kan 
vara att definitionen trygghet i meningen att man upplever liten risk för personskada förväxlas 
med ”otydlighet” som ger upphov till osäkerhetskänslor. Osäkerhetskänslor är inte detsamma 
som att stor risk till personskada finns. En ytterligare förklaring till den upplevda otryggheten 
kan vara att det behövs en viss tid för trafikanter att vänja sig vid förändringar. 
 
När olika trafikslags framkomlighet står i konflikt med varandra ska gående, cyklister, 
busstrafikanter och trafikanter i utryckningsfordon prioriteras framför bilister. En 
förutsättning vid ombyggnad var att framkomligheten för utryckningsfordon inte fick 
försämras. Det har den inte utan har i stället blivit bättre, vidare fungerar kollektivtrafiken lika 
bra som innan. Framkomligheten för bilar har försämrats. Olika grupper av funktionshindrade 
har tillgodosetts genom anpassad stenbeläggning, framkomligheten för synsvaga är ändå 
begränsad på grund av få orienteringsmöjligheter på platsen. 
 
Genomfartstrafiken har minskat. Det kan bero på försämrad framkomlighet på grund av 
utformning, den stängda utfarten mot Västgötegatan och på ett högre antal studenter som 
passerar platsen, men även på osäkerhetskänslor. 
 
”Genom utformningen bör varje gata ges tydlig och entydig information om funktion och 
önskvärt beteende”. Vid utformning av den nya platsen har andra principer varit 
utgångspunkt, man har medvetet valt att undvika för tydlig information. 
 
Mer än hälften av trafikanterna upplevde orienterbarhet och tydlighet dålig. Trafikanterna 
kände frustration över ”otydligheten” och grundläggande trafikregler tillämpades ej. 
Undersökningen visade också att felaktiga uppgifter spridits angående vilka trafikregler som 
gäller. 
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Att felaktiga uppgifter gällande trafikbeteende spridits tillsammans med uppgifter att 
högerregeln inte alltid tillämpas visar att önskvärt beteende inte iakttas av alla trafikanter på 
Skvallertorget. Det kan bero på att utformningen inte förmedlar önskvärt trafikbeteende, men 
det kan också bero på att trafikanter har dålig kunskap om grundläggande trafikregler. Det är 
möjligt att det också finns ett samband mellan ett felaktigt trafikbeteende och otryggheten 
som upplevdes på platsen. Om trygghetskänslorna ökade är det möjligt att trafikanter skulle 
handla mer rationellt och trafikriktigt. Det kan antas att tryggheten kommer att öka med ökad 
vana vid lösningen och då kommer förmodligen trafikanter i högre grad att iaktta ett önskvärt 
trafikbeteende. 
 
Kvalitetsmålet ”miljöskydd” innebär att begränsa trafikens emissioner så att riktvärdena för 
olika utsläpp underskrids och så att vid år 2007 utomhusbullret vid fasad inte överstiger 65dB. 
Idag uppfylls (enligt beräkningar) kraven på de utsläpp som man tidigare hade problem med. 
Med ett trafikflöde på max 15000 fordon/dygn kan dessa riktvärden hållas. När det gäller 
bullernivåer har dessa varit svårare att minska. Det finns olika normer vad gäller bullernivåer, 
regeringens förslag till 55dB(A) bör dock vara målet. Det är i dag inte tekniskt möjligt att 
uppfylla denna nivå så länge det inte finns någon alternativ genomfartsled till Kungsgatan. 
Tillsvidare bör berörda byggnader bullersaneras så att bullernivån inomhus reduceras till 30-
35 dB(A).  
 
Ramarna vid utformningen av Skvallertorgets nya gestaltning var att skapa en mer trafiksäker 
plats, att skapa en plats som minskade utsläpp och buller, att skapa en estetiskt tilldragande 
plats av ett gaturum med vag rumskänsla, och att på bästa sätt utnyttja tillfället att skapa något 
på en så viktig och central plats. 
 
Enligt Lugna gatan bör utformningen utgå från naturliga förutsättningar och samtidigt 
återspegla platsens tradition och historia. Den gamla brunnen som fanns har inspirerat till en 
fontän och man har sparat gamla lyktor. Den nya stensättningen är lagd enligt gammalt 
mönster och håller samman gaturummet. Den torgliknande utformningen visar på kontinuitet 
och knytning till historien. 
 
Vidare bör gatan ha en tidlös karaktär med material som skapar enhetlighet. Materialen har 
valts för att hålla, och stenbeläggningen är klassisk. Att samma stensättning präglar hela 
platsen skapar enhetlighet. Dessutom består materialet både på Skvallertorget och Bredgatan 
främst av gråa toner vilket skapar enhetlighet mellan Skvallertorget och universitetsområdet. 
Om de moderna inslagen är hållbara får framtiden utvisa, men i övrigt kan platsen sägas ha en 
tidlös karaktär med material som skapar enhetlighet. 
 
Både estetiska och funktionella aspekter ska ge sin prägel för att tydliggöra viktiga platser i 
staden, för val av gröna och icke-gröna platser och för att skapa platser för vila, möten och 
rekreation. Det har tillgodosetts genom att torgets centrala plats har betonats med ett 
beständigt material i en homogen färgskala och med en stenbeläggning som visar att ”här rör 
sig människor”. Genom två höga lyktstolpar som sprider ljus väl och med lampor med 
nedåtriktat ljus har mörka hörn förebyggts. Ljuset är också mer likt en glödlampas ljus och 
inte det kallare ljus som vanligtvis används i gaturum. Detta för att skapa en ”varm” plats. 
Man har ansett att rummet inte ska präglas av ytterligare grönska mer än det träd som tigare 
fanns och som fick stå kvar. Det eftersom platsen inte är stor, det är grönt vid Strömmen och 
vattnet i fontänen fungerar svalkande. Vid fontänen finns bänkar och utrymmen som tillåter 
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vila och möten. Platsen har betonats, tankarna runt grönska eller icke-grönska är motiverade 
och en mötesplats med möjlighet till vila har skapats. 
 
Framkomlighet har tillgodosetts i den mån att medel använts för att förbättra framkomligheten 
för synsvaga och rörelsehindrade. Om tillräckligt gjorts är en bedömningsfråga. Det är viktigt 
att beakta att kompromisser bör göras eftersom människor har olika behov. Synsvagas behov 
kan vara en motsättning för rörelsehindrades och tvärtom. Allas behov har inte tillgodosetts. 
Barn har inte förmåga att överblicka ett gaturum och därmed bete sig önskvärt. För dessa kan 
trafikljus vara den enda lösningen för ett riktigt trafikbeteende. Här bör dock frågan ställas om 
barn ska vistas ensamma i trafiken utan vuxens sällskap. 
 
Vad gäller kvalitetsmålet ”orienterbarhet och tydlighet” var tanken att trafikanter skulle inse 
vilket trafikbeteende som förväntades efter att ha passerat torget ett fåtal gånger. En viss 
ledning finns genom naturliga” hinder”. Gående är fredade bakom fontänen och bänkarna och 
bakom trädet och statyn. Lyktstolparna fungerar som höga landmärken och ger viss ledning, 
två grövre pollare finns och fungerar som ”grindstolpar”. Förutom denna diskreta ledning har 
man valt att inte leda. Platsen är därför i den bemärkelsen inte tydlig. Enligt resultatet från 
enkätundersökningen upplever de flesta trafikanter platsen som otydlig. Tanken att trafikanter 
snabbt skulle uppfatta önskvärt trafikbeteende på platsen verkar inte ha besannats. Olika 
missuppfattningar om vilka trafikregler som gäller på platsen blev tydliga i 
enkätundersökningen. Exempelvis var flera som besvarade enkätfrågorna övertygade om att 
platsen är en så kallad Gårdsgata vilket betyder att gående har företräde. Det medför problem 
för bilister när gående ej iakttar uppmärksamhet. Det är ett problem eftersom de som uppfattat 
situationen rätt vacklar när andra uppfattar den fel. Företräde för gående praktiserades ibland 
och företräde för övriga ibland.  
 
Synsvaga upplevde orienterbarhet och tydlighet som mycket dålig. De har tillgodosetts genom 
anpassad stenbeläggning, men eftersom platsen undviks kan det inte anses vara tillräckligt. 
Det är svårt att tillgodose allas behov och ibland kan det vara tekniskt nästan omöjligt. 
Rörelsehindrade vill exempelvis inte att gatan ska ha ojämnheter som trottoarkanter medan 
synskadade behöver dessa för att kunna orientera sig. Det krävs därför kompromisser vid 
trafikplanering. På Skvallertorget har den traditionella trafiklösningen förändrats till nackdel 
för de synsvaga men till förmån för övriga trafikanter. Målet bör ändå vara att optimera 
gaturummet så att så många som möjligt får sina behov tillgodosedda. 
 
Miljön har tillgodosetts främst genom försöket att minska genomfartstrafiken genom 
utformningen. En minskning av antalet fordon kan ses genom statistik. Avvattning till 
strömmen har förebyggts.  
 
Enkätundersökningen visade att de flesta, 57% av personalen och 71% av studenterna ansåg 
att de estetiska kraven tillgodosetts ganska bra eller mycket bra. 
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4 Resultat 
4.1 Anpassning till gällande riktlinjer 
Kvalitetsmålens uppfyllelsegrad bedöms efter en färgskala, se Figur 13.35 
Färgkod Kvalitetsnivå Hur väl tillgodoses anspråket Kommentar     
Grön God Helt Godtas alltid     
Gul Mindre god Delvis Kan godtas begränsad tid 
      eller kan godtas om andra 
      väsentliga kvaliteter eller 
      kostnader vinns   
Röd Låg Inte alls Kan inte godtas eller    
      kan godtas viss begränsad tid 

Figur 13, grön-gul-röd färgskala för bedömning av uppfyllelsegrad av olika kvalitetsmål 

Ett antagande som legat bakom bedömningen är att människor behöver en viss tid för att 
vänja sig vid förändringar, och vidare att vissa av de mer negativa effekterna av 
trafiklösningen just kan härledas till ovanan av den nya utformningen. En kedjeeffekt antas 
där ovanan leder till förvirring som leder till ett irrationellt trafikbeteende i vissa fall. Efter en 
viss tid skulle då vanan leda till säkerhet och ett mer konsekvent eller trafikriktigt beteende.  
 
-Trafiksäkerhet och trygghet  Grön 
-Framkomlighet och tillgänglighet  Gul 
-Orienterbarhet och tydlighet  Gul 
-Miljöskydd    Grön 
-Estetik och gestaltning   Grön 
 
Vid bedömning av trafiksäkerhet bör man utgå från skadeföljden en trafikolycka medför. 
Detta beror av fordonstrafikens hastighet. Utformningen av Skvallertorget medger inte höga 
hastigheter, och trafiklösningen bedöms hålla en god kvalitetsnivå utifrån antagandet att den 
utbredda känslan av otrygghet försvinner då kunskap om att lösningen har blivit trafiksäkrare 
sprids och när trafikanter blivit mer vana vid förändringen. 
 
Kvalitetsnivån gällande ”Framkomlighet och tillgänglighet” bedöms vara mindre god. 
Rörelsehindrade bedöms ha förutsättningar att lätt kunna förflytta sig mellan gångyta och 
köryta, synsvaga bedöms däremot få en mindre lätt eller svår passage över platsen, vilket 
beror av att det är svårt att uppfatta vad som är gångyta respektive köryta. Gåendes väntetid är 
kort. Prioriterad trafiks framkomlighet har förbättrats men på bekostnad av oprioriterad trafik, 
det vill säga bilister. Kvalitetsmålet godtas ändå eftersom de övriga förbättringarna anses 
väsentliga. 
 
Trafiklösningen bedöms hålla en mindre god kvalitetsnivå angående ”Orienterbarhet och 
tydlighet”. Platsen förmedlar inte önskvärt trafikbeteende idag men utifrån antagandet att 
trafikanter stegvis vänjer sig vid den nya utformningen, att tryggheten därmed ökar, och att 
det i sin tur leder till ett riktigt trafikbeteende, antas kvalitén. Osäkerheten som mindre 
tydlighet ger verkar också öka trafiksäkerheten vilket är en väsentlig kvalitet. Synsvagas 
situation är dock inte problemfri. Här har en kompromiss ansetts nödvändig för att öka 
trafiksäkerheten för övrig trafik. 
                                                 
35 Lugna gatan, sid.29 
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Kvalitesmålet ”Miljöskydd” har tillgodosetts väl genom utformningen. Hastighetssänkning 
och minskad framkomlighet har minskat trafiken och därmed buller och avgaser. 
Bedömningen är att målet tillgodosetts. Ombyggnaden har medfört ett minskat antal fordon 
och lägre hastigheter vilket främjar miljöskyddsmålet. Det är bedömningen utifrån det 
utgångsläge som var med stora trafikflöden på Kungsgatan.  
 
Situationen i stort, det vill säga med den stora trafikmängd som belastar platsen så främjas 
miljöskyddsmålet dåligt. Det skulle bedömts med färgen röd, vilket innebär att situationen 
endast kan godtas under en viss begränsad tid. 
 
Enligt Lugna gatans riktlinjer för förnyelse av stadens blandtrafikgator är bedömningen att 
gestaltningen av Skvallertorget uppfyller de generella förhållningssätt som anges. 
Gestaltningen och utformningen bör också stärka övriga kvalitetsmål. Bedömningen är att 
trafiksäkerhet, framkomlighet och miljöhänsyn har tillgodosetts. Kvalitetsmålet 
”orienterbarhet och tydlighet” har enligt enkätundersökningen uppfyllts dåligt. Här finns en 
konflikt mellan trafikanternas önskemål och trafikplanerarnas val att medvetet välja bort 
tydlig information som diskuteras vidare i kapitel 4.4. Bedömningen är att estetik och 
gestaltning håller en god kvalitetsnivå och godtas helt utifrån förväntade konsekvenser när 
trafikanter blivit vana vid lösningen. 
 
Trafiklösningen kan sammanfattningsvis anses ganska väl anpassad till gällande riktlinjer för 
kommunal trafikplanering i tätorter. 
 
4.2 Trafikteknisk målsättning 
Eftersom allt är utformat för att skapa en tryggare trafiklösning genom att utformningen inte 
inbjuder till ”full gas”, utan till ömsesidig hänsyn och ögonkontakt och eftersom statistik 
pekar på att platsen har blivit trafiksäkrare är bedömningen att trafiksäkerhetsmålet har 
tillgodosetts.  
 
Buller och utsläpp har minskat i den mån det varit möjligt utifrån en mindre trafiklösning.  
 
En förutsättning vid ombyggnaden var att framkomligheten för utryckningsfordon inte fick 
försämras, eftersom Kungsgatan är primär utryckningsväg för räddningstjänst. Genom en 
teknisk anordning som ger grön våg har framkomligheten för utryckningsfordon förbättrats.  
 
Bedömningen är att det trafiktekniska målet är uppfyllt. 
 
4.3 Estetisk målsättning 
Det var viktigt att skapa en plats som skulle öka dragningskraften till området. Hasselberg var 
själv nöjd med resultatet och ansåg att ”vi har skapat en positiv och spännande plats i 
Norrköping.” 78% av de tillfrågade svarade på frågan om vad man tyckte var extra bra eller 
dåligt med dagens utformning. Resultatet av det som var extra bra var att det estetiska 
kvalitetsmålet hade tillgodosetts. Det framkom dock att man ansåg att det fanns en konflikt 
mellan de estetiska kvaliteterna och den stora trafikmängden. Människor har olika smak men 
eftersom enkätundersökningen visar att de allra flesta upplever att krav på gestaltning och 
estetik har uppfyllts väl, kan resultatet anses vara gott, och att det genom ombyggnaden 
skapats en tilldragande plats till Industrilandskapet. 
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Enligt Lugna gatans riktlinjer för förnyelse av stadens blandtrafikgator är bedömningen att 
gestaltningen av Skvallertorget uppfyller de generella förhållningssätt som anges. Gestaltning 
och utformning bör också stärka övriga kvalitetsmål. Bedömningen är att trafiksäkerhet, 
framkomlighet och miljöhänsyn har tillgodosetts. ”Orienterbarhet och tydlighet” har enligt 
enkätundersökningen uppfyllts dåligt. Här finns en konflikt som diskuteras vidare i följande 
kapitel. 
 
4.4 Att skapa trafiksäkerhet genom ”osäkerhet” 
”Orienterbarhet och tydlighet” har enligt enkätundersökningen uppfyllts dåligt. Här finns en 
konflikt mellan att medvetet välja bort tydlig information från planerarnas sida och mellan 
trafikanternas önskemål och ”behov” av tydlig information. 
 
Trafikanter i det svenska gatunätet är vana vid relativt stor tydlighet. Att lämnas åt sitt eget 
omdöme verkar vara en stötesten. Det kan vara skönt att slippa tänka i trafiken. Det är därför 
svårt att acceptera en trafikplats som förutsätter ett aktivt deltagande. Regler som att en viss 
trafikgrupp har företräde verkade viktiga för trafikanterna. Få av de svarande hade förstått att 
ingen har företräde och att det förväntade trafikbeteende är ett växelspel mellan olika 
trafikanter som bygger på samförstånd och jämlikhet. Undersökningen visar också att vissa 
trafikanter har dålig kunskap om grundläggande trafikregler, exempelvis att högerregeln är 
grundregel, eller att otrygghet medför att en del trafikanter handlar irrationellt. 
 
Det finns ingen tydlig koppling till den upplevda otryggheten och olycksstatistiken. 
Paradoxalt nog verkar i stället otryggheten följa osäkerhetskänslorna, som samtidigt verkar 
leda till ökad trafiksäkerhet. Förmodligen kommer otryggheten hos de allra flesta trafikanter 
att försvinna när de har blivit mer vana vid den nya trafiklösningen. Det finns dock en 
uppfattning om att osäkerhetskänslor kan medföra ett försämrat trafikbeteende för vissa 
grupper, särskilt barn antas få ökade problem när de ska lära sig trafikbeteende. 
Undersökningar visar dock att trafikanter upplever en falsk känsla av trygghet på 
övergångsställen, vilket förmodligen är anledningen till att högre risk för personskada finns 
här. Beteendevetare behövs för att undersöka om osäkerhetskänslor kan medföra ett sämre 
trafikbeteende för vissa trafikanter. Det är möjligt att den nya lösningen kan medföra en ökad 
stressfaktor och vad det kan innebära för effekter bör också utredas. 
 
Det finns också en konflikt med det nya angreppssättet och tanken att olika typer av 
trafikanter ska kommunicera med varandra. Synsvaga har inte de förutsättningar som krävs 
för kommunikation mellan olika trafikanter, eftersom ögonkontakt krävs. Här måste en 
avvägning och prioritering göras och det är viktigt att oprioriterade behov tillgodoses på andra 
sätt så att alla får tillgång till gaturummet. En demokratisk lösning som innebär att alla får 
tillgång till gaturummet måste vara målet. Det kan dock vara nödvändigt att kompromissa om 
väsentliga kvaliteter på så sätt kan vinnas, eller om olika målsättningar står i konflikt med 
varandra. 
 
I linje med nollvisionen kan god utformning betyda att olyckor förebyggs. Studier visar att 
50% av singelolyckorna hos cyklister kan förklaras med brister i den fysiska miljön.36 Det 
behövs nya grepp för att minska antalet döda i trafiken, även om nya trafiklösningar kan 
tyckas besvärliga för trafikanter. Det finns inget som tyder på att traditionella lösningar 
behöver vara de bästa, eller att de traditionella lösningarna inte kan göras bättre. 
 

                                                 
36 Mer cykeltrafik på säkrare vägar, sid. 47 
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Skvallertorget är ett exempel på hur en traditionell korsning kan förbättras med avseende på 
trafiksäkerhet men även på ett bättre utnyttjande av gaturummet. Det är ett bra utgångsläge 
vid trafikplanering då nya lösningar måste hittas för att lösa trafikproblem. Förhoppningsvis 
kan resultatet från utvärderingen inspirera till nya angreppssätt utifrån andra principer än de 
traditionella, vid trafikplanering. Förhoppningsvis kan också principerna bakom 
Skvallertorget användas, bearbetas och förbättras och resultera i ännu bättre trafiklösningar. 
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Bilagor 
Bilaga 1, frågeenkät till gående och cyklister 
 

1. Begreppet trygghet i trafiksammanhang innebär upplevelsen av att det innebär liten 
risk att vara trafikant. 
Hur graderar du din upplevelse av trygghet som cyklist/gående på 
Skvallertorget? 
 
Jag känner mig mycket trygg  (       ) 
Jag känner mig ganska trygg  (       ) 
Jag känner mig varken trygg eller otrygg (       ) 
Jag känner mig ganska otrygg  (       ) 
Jag känner mig mycket otrygg  (       ) 
Vet ej/ingen åsikt   (       ) 
 

2. Gatans utformning bör ge entydig information om gatans funktioner och om önskvärt 
beteende hos olika trafikanter.  
Hur upplever du orienterbarhet och tydlighet som cyklist/ gående på 
Skvallertorget? 
 
Mycket bra   (       ) 
Ganska bra   (       ) 
Varken bra eller dålig  (       ) 
Ganska dålig   (       ) 
Mycket dålig   (       ) 
Vet ej/ingen åsikt   (       ) 
 

3. Vid utformning av gaturum strävar man efter god estetisk utformning. Särskild 
omsorg läggs på platser där det sociala livet kan stimuleras och olika människor kan 
flanera och mötas.  
Hur väl tycker du att Skvallertorget uppfyller dessa krav på estetik och  
gestaltning? 
 
Mycket bra   (       ) 
Ganska bra   (       ) 
Varken bra eller dåligt  (       ) 
Ganska dåligt    (       ) 
Mycket dåligt   (       ) 
Vet ej/ingen åsikt   (       ) 

 
4. Vad tycker du är extra bra/dåligt med dagens utformning? 
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Bilaga 2, polisrapporterade olyckor, Skvallertorget 1999-2001 

 
 
Bilaga 3, polisrapporterade olyckor, Skvallertorget 1996-1998 

 
 


