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Jämförande studie mellan Skvallertorget i Norrköping och Studieplan i Borlänge

Stina Ahlin

Hur reagerar en bilförare som träder in på ett område där de gående bestämmer? Och hur ska en sådan
trafikplats utformas för att avvika från den traditionella vägen där de gående bestämmer? Har Du
funderat över hur synskadade och rörelsehindrade tar sig fram i dagens hektiska trafik? Kan öppna
platser som torg anpassas på ett bra sätt för dessa personer?

Detta är ett axplock av de frågeställningar som följande studie behandlar. Här ställs nämligen Studieplan
i Borlänge och Skvallertorget i Norrköping mot varandra i syfte utvärdera för- och nackdelar med de
båda gatuobjekten. Arbetet behandlar dels hur kraven på trafiksäkerhet säkerställts, dels de
funktionshindrades behov och upplevelse av gatuutformningen. 

Efter teoristudie, intervjuer och enkätundersökningar dras intressanta slutsatser. Vad gäller
trafiksäkerheten har både Studieplan och Skvallertorget lyckats utformas på ett sätt som gör att de
oskyddade trafikanterna borde känna sig säkra. Bilarnas hastigheter har sänkts och konflikter och
olyckor har minskat. Trots detta finns inte trygghetskänslan i den grad den borde finnas där. Orsaken till
detta kan exempelvis vara de nya, ovana trafiklösningarna där trafikreglerna uppfattas som otydliga. Här
är tanken att visa ömsesidig hänsyn och respekt bilförare, cyklister och fotgängare emellan, att ha
ögonkontakt med varandra och att anpassa hastigheten efter situationen viktigare än att vara principfast,
vilket borde vara betydligt säkrare än att till exempel kliva ut på övergångsställe bara för att de gående
ska ha företräde.

Hur är det med orienterbarheten för de funktionshindrade? Inget enkelt svar finns, då olika grupper har
olika handikapp och kräver därför olika saker av en god trafikmiljö. I intervjuer med synskadade
personer framkom att  resultatet kunde blivit bättre. Dessvärre är det så att de synskadades och de
rörelsehindrades intressen ofta står i kontrast med andra intressen, och därför lätt åsidosätts.
Förhoppningsvis kommer denna rapport att inspirera till en fortsatt dialog och utveckling av

Trafikteknik,Skvallertorget,Studieplan,trafiksäkerhet,handikappsanpassning
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Sammanfattning

Hur reagerar en bilförare som träder in på ett område där de gående bestämmer? Och hur ska 
en sådan trafikplats utformas för att avvika från den traditionella vägen där de gående 
bestämmer? Har Du funderat över hur synskadade och rörelsehindrade tar sig fram i dagens 
hektiska trafik? Kan öppna platser som torg anpassas på ett bra sätt för dessa personer?

Detta är ett axplock av de frågeställningar som följande studie behandlar. Här ställs nämligen
Studieplan i Borlänge och Skvallertorget i Norrköping mot varandra i syfte utvärdera för- och 
nackdelar med de båda gatuobjekten. Arbetet behandlar dels hur kraven på trafiksäkerhet 
säkerställts, dels de funktionshindrades behov och upplevelse av gatuutformningen.

Efter teoristudie, intervjuer och enkätundersökningar dras intressanta slutsatser. Vad gäller 
trafiksäkerheten har både Studieplan och Skvallertorget lyckats utformas på ett sätt som gör 
att de oskyddade trafikanterna borde känna sig säkra. Bilarnas hastigheter har sänkts och 
konflikter och olyckor har minskat. Trots detta finns inte trygghetskänslan i den grad den 
borde finnas där. Orsaken till detta kan exempelvis vara de nya, ovana trafiklösningarna där 
trafikreglerna uppfattas som otydliga. Här är tanken att visa ömsesidig hänsyn och respekt 
bilförare, cyklister och fotgängare emellan, att ha ögonkontakt med varandra och att anpassa 
hastigheten efter situationen viktigare än att vara principfast, vilket borde vara betydligt 
säkrare än att till exempel kliva ut på övergångsställe bara för att de gående ska ha företräde. 

Hur är det med orienterbarheten för de funktionshindrade? Inget enkelt svar finns, då olika 
grupper har olika handikapp och kräver därför olika saker av en god trafikmiljö. I intervjuer 
med synskadade personer framkom att  resultatet kunde blivit bättre. Dessvärre är det så att de 
synskadades och de rörelsehindrades intressen ofta står i kontrast med andra intressen, och 
därför lätt åsidosätts. Förhoppningsvis kommer denna rapport att inspirera till en fortsatt 
dialog och utveckling av trafikmiljöns anpassning för dessa personer.



Summary

How does a cardiver react when he comes into an area where the pedestrians set the rules?
And how should a traffic route like that be designed to differ from the traditional road where 
the cars lead? Have you ever thought about how disabled and people with visual defect 
orients in the hectic traffic of today? Can public places lika squares be adjusted in a good way 
for these people?

This is just a small part of the questions that the following investigation contains. Studieplan 
in Borlänge and Skvallertorget in Norrköping are set against each other to weigh their pros 
and cons. The report discusses the aspects of traffic safety and the needs and experiences of 
disabled people. 

After theory study, after interviews and inquiries, are some interesting conclusions drawn. As 
far as traffic safety goes, are both Studieplan and Skvallertorget designed in a way, which 
should make the pedestrians feel safe. The speed of the cars has decreased as well as the 
conflicts and accidents. Despite this is the feeling of security left out for many people. The 
new, unusual traffic solutions, where the traffic regulation may seem unclear, can be the 
cause. The main criteria here is to show mutual respect and consideration between cardrivers, 
cyclists and pedestrians, to have eye contact and to adjust the speed, which should be more 
safe than to step out on a crossing just because you are thought to always do so. 

What about the orienteering for the disabled people? No simple answer exists, when different 
groups have different handicap and therefor demands different things of a good traffic 
environment. When interviewing people with visual defects, I found out that the result 
could’ve been better. Unfortunately, the interests of these people often collide with interests
of others. Hopefully, this report will inspire a continued dialog and an evolvement of the 
traffic environment to suite this minority.



Förord

Innan jag påbörjade detta examensarbete hade jag aldrig insett, eller ens funderat över, hur 
svårt det kan vara att utforma ett gaturum som är säkert att vistas på och som passar alla 
individer. Därför har resans gång varit mycket intressant och jag har lärt mig massor.

Därför vill jag uppmärksamma alla personer i Borlänge och i Norrköping som delat med sig 
av den stora kunskap de besitter. Speciellt tack till Susanne Borg och Elfon Björk som villigt 
följde med ut och gav insikt i hur synskadade upplever trafiken. 

Här vill jag passa på att uppmärksamma alla studenter som bidragit till rapporten genom sina 
enkätsvar. Ett extra tack till DHR och PRO som gett sina åsikter om Skvallertorget. 

Sist men inte minst vill jag tacka min handledare, Monica Lundin, som gav mig chansen att 
skriva om ämnet, samt min examinator, Madjid Taghizadeh, som tålmodigt svarat på frågor 
och gett goda råd. 

Linköping 2005-05-22



Innehållsförteckning

1 Inledning ________________________________________________________________ 1

1.1 Bakgrund ________________________________________________________________ 1

1.2 Syfte ____________________________________________________________________ 1

1.3 Metod och källor __________________________________________________________ 1

1.4 Områdesbeskrivning _________________________________________________________ 2
1.4.1 Studieplan_______________________________________________________________________ 2
1.4.2 Skvallertorget____________________________________________________________________ 3

2 Trafiksäkerhet – en kort översikt _____________________________________________ 4

2.1 Lugna gatan ________________________________________________________________ 4

2.1 Hur säkra är de ”vita ränderna”? ______________________________________________ 5

2.2 Att vara en äldre och oskyddad trafikant ________________________________________ 5

3 Tillgänglighet för funktionshindrade__________________________________________ 7

3.1 Orienterbarhet och ledstråk ___________________________________________________ 7

3.2 Kollektivtrafik ______________________________________________________________ 8

4 Studieplan _______________________________________________________________ 9

4.1 Bakgrunden till gårdsgatan ___________________________________________________ 9

4.2 Vad gäller på gårdsgatan? ____________________________________________________ 9

4.3 Idén bakom Studieplan ______________________________________________________ 10

4.4 Trafiksäkerhetsåtgärder _____________________________________________________ 11

4.5 Tillgänglighet och orienterbarhet på Studieplan _________________________________ 12

5 Skvallertorget____________________________________________________________ 17

5.1 Idén bakom Skvallertorget ___________________________________________________ 17

5.2 Regler och säkerhet _________________________________________________________ 18

5.3 Tillgänglighet och orienterbarhet på Skvallertorget ______________________________ 19

6 Enkätundersökning_______________________________________________________ 13

6.1 Linköpings Universitet, Campus Norrköping____________________________________ 22
6.1.1 Frekvens av gående, cyklister och bilförare____________________________________________ 22
6.1.2 Hur torget upplevs _______________________________________________________________ 23
6.1.3 Hur ofta bilförare lämnar företräde åt gående __________________________________________ 25
6.1.4 Intrycket av trafikmiljön___________________________________________________________ 26
6.1.5 Vilka trafikregler gäller? __________________________________________________________ 28

6.2 De Handikappades Riksförbund ______________________________________________ 29

6.3 Pensionärernas Riksorganisation______________________________________________ 29

7 Slutsats_________________________________________________________________ 30

8 Resultat ________________________________________________________________ 31

8.1 Uppfyllelse av åtgärdsanspråk ________________________________________________ 31
8.1.1 Refuger________________________________________________________________________ 31
8.1.2 Sidoförskjutning_________________________________________________________________ 32
8.1.3 Uppdelning i gaturum ____________________________________________________________ 32
8.1.4 Gupp__________________________________________________________________________ 32



8.1.5 Planteringar ____________________________________________________________________ 32
8.1.6 Beläggning _____________________________________________________________________ 32
8.1.7 Gatumöbler_____________________________________________________________________ 32
8.1.8 Minskad körbanebredd____________________________________________________________ 33
8.1.9 Bussgata _______________________________________________________________________ 33
8.1.10 Belysning _____________________________________________________________________ 33
8.1.11 Portar ________________________________________________________________________ 34

8.2 Skvallertorget vs. Studieplan  - vad är lärdomen? ________________________________ 34

Referenser________________________________________________________________35

Bilagor
Bilaga 1: Enkätundersökning 
Bilaga 2: Enkätsvar
Bilaga 3: Ej redovisade diagram
Bilaga 4: Olika slag av taktila plattor

Bildförteckning
Bild 1: Vy över Studieplan________________________________________________________ 2
Bild 2: Ritning över Skvallertorget_________________________________________________ 3
Bild 3: Typritning över busshållplats _______________________________________________ 8
Bild 4: Framtidsdalen innan ombyggnad, med Studieplan markerat_____________________ 11
Bild 5: Foto på ledstråk och pollare vid ”övergångsställe”______________________________ 12
Bild 6: Foto på torget där ”ån” slingrar sig fram______________________________________ 13
Bild 7: Foto på busshållplats_______________________________________________________ 14
Bild 8: Foto på murar som omgärdar bassängen______________________________________ 15
Bild 9: Foto på vilobänk invid Studieplan____________________________________________ 15
Bild 10: Skvallertorget innan ombyggnad ___________________________________________ 17
Bild 11: Skvallertorget efter ombyggnad____________________________________________ 18
Bild 12: Belamrat ledstråk________________________________________________________ 20 
Bild 13: Träd planterat i ledstråket_________________________________________________ 20 
Bild 14: Busshållplats_____________________________________________________________ 21
Bild 15 och 16: Exempel på pollare som också fungerar som sidorefug och plantering_______ 33

Figurförteckning
Figur 1: Frekvens av gående på Skvallertorget________________________________________ 22 
Figur 2: Frekvens av cyklister över Skvallertorget_________________________________ 23 
Figur 3: Frekvens av bilförare på Skvallertorget__________________________________ 23 
Figur 4: Upplevelsen för fotgängare att korsa Skvallertorget_______________________ 24 
Figur 5: Upplevelsen för cyklister att korsa Skvallertorget_________________________ 24 
Figur 6: Upplevelsen för bilförare att korsa Skvallertorget _________________________25
Figur 7: Upplevelsen av hur ofta bilförare lämnar företräde på Skvallertorget_______ 25 
Figur 8: Intrycket av säkerheten på Skvallertorget________________________________ 26 
Figur 9: Intrycket av krångligheten på Skvallertorget_____________________________ 26 
Figur 10: Intrycket av stökigheten på Skvallertorget______________________________ 26 
Figur 11: Intrycket av tryggheten på Skvallertorget_______________________________ 27 
Figur 12: Vetskapen om vilka trafikregler som gäller på Skvallertorget_____________ 27 
Figur 13: Åtgärdsanspråk och dess uppfyllelsegrad________________________________ 31



1 Inledning 

1.1 Bakgrund

Borlänge kommun driver tillsammans med Vägverket och TFK, Institutet för
transportforskning, projektet ”Demonstrations- och utvecklingsprojekt Framtidsdalen” i 
Borlänge, vilket handlar om att studera och utvärdera genomförda aktiviteter och erhållna 
effekter i det nybyggda området Framtidsdalens olika gatutyper. Tanken är att använda denna 
kunskap under den fortsatta byggtidens gång för kunna förbättra eller förändra utformningen, 
och på så sätt kunna bli ett gott exempel på gatustruktur och utformning.

En omdiskuterad plats i Framtidsdalen är Studieplan, som är en så kallad gårdsgata. Här 
begränsas biltrafiken stark och istället prioriteras de gående. I intervjuer som genomförts (av 
TFK) med synskadade som korsar Studieplan uppger deltagarna att det kändes mycket
osäkrare att passera över Studieplan jämfört med att korsa vanliga stadsgator vid 
övergångsställe. Utformningen av Studieplan kan därför förbättras sett ur de synskadades 
perspektiv.

Då Studieplan byggdes hämtades inspiration från bland annat Skvallertorget i Norrköping 
som byggts med en liknande torgfunktion där alla trafikanter förväntas samverka. Här gäller 
dock andra trafikregler och utformningen är annorlunda jämfört med Studieplan. Därför kan 
många lärdomar och erfarenheter utvärderas vid en jämförelse av dessa båda platserna, vilka 
kan användas vid framtida projekt. 

1.2 Syfte 

Att göra en jämförelsestudie i syfte att undersöka och utvärdera för- och nackdelar samt
skillnader och likheter med de båda gatuobjekten. Arbetet kommer fungera som stöd för 
fortsatt planering och projektering av demoprojektet Framtidsdalen eller som stöd för
justering av några redan gjorda gatubyggnationer. 

Arbetet kommer även avgränsa sig till att dels behandla hur kraven på trafiksäkerhet 
säkerställts. Dels kommer de funktionshindrades behov och upplevelse av gatuutformningen 
utvärderas.

1.3 Metod och källor 

Handboken Lugna gatan, som numera används vid planeringsprocessen av städernas 
gatumiljö, har stått till grund för en stor del av utvärderingen. Resultatet av utvärderingen 
representeras i riktlinje med de åtgärdsanspråk som Lugna gatan ställer på detaljutformning
av gator i tätorter.

Utifrån den enkätundersökning som redan genomförts och utvärderats av TFK i Borlänge, 
innefattar arbetet en enkätundersökning om Skvallertorget med liknande frågeställningar, i 
syfte att kunna jämföras med den tidigare undersökningen (se bilaga 1). Enkäterna har 
skickats ut via massmail till studenter vid Linköpings Universitet på Campus Norrköping, då 
dessa är en grupp av människor som frekvent korsar Skvallertorget. Ett lägre antal enkäter har 
även skickats via post till Pensionärernas Riksorganisation, PRO, samt De Handikappades 
Riksförbund, DHR. 

Intervjuer med representanter från den arbetsgrupp i Borlänge som arbetat med planeringen 
av Studieplan har genomförts. En trafikingenjör från Norrköpings kommun har dessutom
intervjuats via telefon. 

1



För att få synpunkter på hur funktionshindrade människor upplever utformningen av de båda 
vägobjekten tillfrågades två synskadade personer om de var villiga att visa för- och nackdelar 
på plats. Susanne Borg arbetar på Vägverket och tillhör gruppen synsvaga. Hon kunde därför 
ge många värdefulla synpunkter på hur väl Studieplan var utformat med hänsyn till personer 
med nedsatt orienteringsförmåga. Även Elfon Björk, medlem i Synskadades Riksförbund, 
SRF, bidrog till arbetet genom att följa med ut på Skvallertorget och visa hur han som blind 
tar sig fram.

1.4 Områdesbeskrivning 

1.4.1 Studieplan 

Studieplan hittas i området Framtidsdalen, beläget strax utanför Borlänge city, några hundra 
meter från det välkända Kupolen. Innan platsen byggdes om till en gångfartsgata fanns där en 
obevakad  T-korsning, där bilarnas hastighet var hög och många gångtrafikanter rörde sig. 
Röda vägen, som korsar Studieplan i nord-sydlig riktning, fungerar som primär
utryckningsväg samt led för kollektivtrafiken. Torget är belagt med smågatsten i rutmönster. 
Ett inslag av vit sten och spotlights ringlar sig i form av en å diagonalt över torget. I övrigt
bildar fyra höga belysningsstolpar en fyrkant runt torget. 

På den västra sidan av torget finner vi Högskolan i Dalarna samt Vägverket. På östra sidan 
ligger numera det nybyggda kårhuset som lockar studenterna över torget. I anslutning till 
kårhuset planeras även ett bibliotek att byggas inom en nära stående framtid. Något längre ner 
finns Teknikdalen där ett antal olika företag och institutioner håller hus.

Bild 1: Vy över Studieplan
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1.4.2 Skvallertorget 

Skvallertorget är beläget invid Motala ström i de centrala delarna av Norrköping. Innan 
platsen byggdes om var det en femvägskorsning där Kungsgatan, som sträcker sig från Norra 
till Södra promenaden, var huvudgata. Från väst kommer Bredgatan, vilken är utfarten från 
Universitetet, och fortsätter sedan över torget i östlig riktning. Från sydost ansluter sig även 
Västgötegatan. Båda dessa gator är enkelriktade mot centrum; det vill säga att man inte får
köra in på dessa gator från torget sett. Kungsgatan är dessutom en del av en inre ringled samt
primär utryckningsväg, vilket gör gatan och Skvallertorget hårt belastade av bilar och 
kollektivtrafik.

Skvallertorget är som bredast 50 meter och belagt med smågatsten i 3 olika nyanser. Intill 
huskropparna samt vid övergångarna där bilarna kör, har det lagts släta betongplattor. Ena 
sidan av torget rymmer en fontän omgärdad av bågformade bänkar. På andra sidan står det en 
staty av Pye Engström, kallad ”Vår enighets fana”, tillsammans med en bänk. Två höga 
lyktstolpar finns placerade för att ge belysning över hela torget. 

Bild 2: Ritning över Skvallertorget
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2 Trafiksäkerhet – en kort översikt 

2.1 Lugna gatan 

Lugna gatan är en handbok som behandlar kommunernas planeringsprocess av gatumiljön.
Skriften har tagits fram då de tidigare standardverken TRÅD (”Allmänna råd för planering av 
stadens trafiknät”) och ARGUS (”Allmänna råd för gators utformning och standard”) blivit 
inaktuella. Där finns följande stycke att läsa som beskriver det kvalitetsanspråk som bör 
finnas på säkerheten och tryggheten i trafiken1:

Risken för att dödas eller skadas allvarligt i trafiken bör fortlöpande minskas mot noll. De 

som går eller cyklar inom staden bör inte hindras eller störas av biltrafiken så att deras

livskvalité begränsas i avsevärd grad. Särskilt gäller att barn, äldre och funktionshindrade 

bör kunna förflytta sig tryggt och säkert mellan bostaden och sina vanliga målpunkter. 

I citatet ovan nämns den så kallade nollvisionen som regeringen 1996 la som proposition. 
Mellan 500 och 600 personer dör i trafiken varje år och detta vill regeringen förhindra genom
bland annat nollvisionen. Grundstrategin är att kravmärka trafiken, där gränsen för ”Godkänt” 
går vid lindriga skador. Dess huvudtankar består för det första av att alla gör misstag i 
trafiken, vilket innebär att vi aldrig kan förhindra alla olyckor, men att alla kan göra sitt bästa 
för att mildra konsekvenserna av dem. För det andra tål människokroppen bara en viss mängd
yttre våld, vilket ska styra hur gator och vägar utformas. Och för det tredje ska de som 
utformar vägar och bilar ta ett ska större ansvar för trafiksäkerheten.2

Något som är värt att notera är de detaljåtgärder som Lugna gatan
3 rekommenderar för att 

minska risken för personskadeolyckor. Exempel på åtgärder är att dela upp gatan i separata 
körbanor för de olika trafikslagen samt att ordna höjdskillnader mellan biltrafik och gång- 
respektive cykeltrafik. Innebär då detta att torg och gårdsgator, vars utformning står i konflikt 
till dessa anspråk, är sämre ur trafiksäkerhetssynpunkt jämfört med de ”traditionella”
trafiklösningarna som Lugna gatan förespråkar? Så behöver det nödvändigtvis inte vara. De 
olika trafikslagen integreras med fotgängare istället för att delas upp och särskiljas, vilket kan 
uppmuntra till ett beteende i trafiken där uppmärksamhet och kontroll spelar mindre roll. På 
sådana här öppna platser där trafikreglerna kan upplevas som diffusa, vilket också kanske är 
syftet, får trafikanten ett större ansvar att hålla uppsikt över omgivningen. Detta kan då leda 
till en säkrare miljö där man visar större hänsyn mot varandra.

Hastighetsdämpande åtgärder i form av fartreducerande information, avsmalning av vägbanan 
och ”gupp” rekommenderas för väghållare som ska bygga en gata. Även refuger och en 
avvikande och ”bullrig” gatubeläggning bidrar till en hastighetssänkning. Belysning, 
planteringar och gatumöbler, som skapar en miljö som avviker från den vanliga gatan, leder 
till att bilförarnas skärper uppmärksamheten. Alla dessa åtgärder har tillämpats på ett eller 
annat sätt vid båda torgbyggena, vilket resultatet beskriver närmare senare i rapporten.4

1 Lugna gatan (1998), s. 20
2 Säkra vägen där du bor, s. 4 
3 Lugna gatan (1998), s. 20
4 Ibid, s. 90
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2.1 Hur säkra är de ”vita ränderna”? 

Oskyddade övergångsställen är något mycket vanligt förekommande i vårt samhälle. Från 
föräldrar och lärare får vi redan från barnsben lära oss att alltid korsa gatan på de vita 
ränderna. Är detta ett bra sätt att åtgärda den fara som trafikmiljön och bilisterna utgör?

Undersökningar visar faktiskt att det är större risk att råka ut för en olycka vid ett 
övergångsställe än om en gående person korsar gatan vid någon annan plats. Detta beroende 
på att den gående inte alltid är lika uppmärksam vid ett övergångställe som vid någon annan 
stans på gatan. Övergångsställena inger alltså en falsk trygghet.5

Att kombinera övergångsstället med någon annan fartdämpande åtgärd borde därför vara att 
rekommendera. Många tror att de har löst problemet genom att sätta upp trafikljus vid 
övergångsställena. Undersökningar visar dock att risken för att råka ut för en olycka vid ett 
signalreglerat övergångsställe enbart är ca 15% lägre än vid ett oskyddat sådant6.

2.2 Att vara en äldre och oskyddad trafikant 

För de äldre är tryggheten att våga vistas ute det allra viktigaste – inte den säkerhet som
olycksstatistiken belyser. De känner sig mycket mer utsatta som fotgängare än de känner sig 
som bilförare. Trots det hittar vi majoriteten av de äldre som oskyddade trafikanter, inte som
bilförare. När de då inte känner denna trygghet upplever de rädsla som i sin tur kan leda till 
att de blir mycket försiktiga i trafiken – kanske till och med för försiktiga. Dessutom har äldre
ofta svårt att göra riktiga bedömningar samt en tendens att reagera på fel saker i trafiken. Med 
det menas exempelvis att de har sitt fulla fokus på att undvika att trilla på trottoarkanten 
istället för att koncentrera sig på kommande bilar.7

I detta sammanhang kan det vara av betydelse att påpeka att det inte är de äldre som är 
problemet. Det är istället trafiken som är ett problem för de äldre. Den är inte primärt
utformad för de äldre eller andra utsatta grupper som har försämrad syn och hörsel. Att öka 
trygghetskänslan för de äldre går hand i hand med att minska skaderisken i trafiken. 

Enligt en undersökning, som redovisas i boken Trafiksäkerhet – En kunskapsöversikt
8,

inträffar de flesta olyckor där de äldre är inblandade på asfaltsunderlag och på platser där 
gatubeläggningen antas vara slät och av normal standard. Trots detta visar även studien att de 
äldre föredrar att gå på asfalt, vilket kan bero att den jämna ytan, som asfalten antas ha, 
invaggar dem i en falsk trygghet. De äldre skärper antagligen uppmärksamheten när de går på 
ytor som är ojämna och ”farliga”, och blir då mer vaksamma för upphöjningar, sprickor eller 
liknande som kan innebära en fara för de gående. 

Samma studie visar att rädslan för cyklister är stor – framförallt för cyklister på gemensamma
gång- och cykelvägar – vilken bevisligen också leder till en verkligt stor olycksrisk bland de 
äldre. Exempelvis cyklister inblandade i 25% av de äldres kollisionsolyckor9. Denna typ av 
olycka existerar knappt inte bland de yngre trafikanterna. Detta kan påpekas vara en aspekt 
som gör att äldre kan känna sig mer otrygga på öppna platser likt Studieplan, där cyklister 
beblandats med fotgängare, jämfört med platser med separata cykelbanor. Denna osäkerhet 

5 Säkra vägen där du bor, s. 12 
6 Ibid, s. 12
7 Englund m.fl. (1998) Trafiksäkerhet – En kunskapsöversikt, s. 335
8 Ibid, s. 339
9 Ibid, s. 339
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kan som sagt leda till en ”överförsiktighet” och olyckor orsakade av andra aspekter än just 
cyklisterna.

Något annat som kan innebära en trafikfara för de äldre är signalreglerade korsningar. 
Förutom de höga trottoarkanter som finns vid de flesta övergångsställen, innebär de korta 
intervallerna på grön gubbe samt trafikljus som står mot solen faror för de äldre10.

10 Säkra vägen där du bor, s. 20. 
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3 Tillgänglighet för funktionshindrade 

Enligt 81 § i Vägtrafikkungörelsen har trafikanterna en skyldighet att visa särskild hänsyn 
mot personer med särskilt kännetecken, exempelvis käpp eller ledhund. Mer än 1,2 miljoner
människor i Sverige har någon form av funktionshinder, men ofta syns inte funktionshindret 
utanpå11. När väghållaren planerar vägar och gator måste denne därför ta hänsyn till detta och 
bygga på ett sådant sätt att de funktionshindrades behov blir tillgodosedda. 

3.1 Orienterbarhet och ledstråk 

Stockholms kommun har framställt ett program av åtgärder för anpassning av personer med
handikapp och funktionshinder. Följande stycke är hämtat från en av deras 
informationsfoldrar12:

Ledstråk är till för att leda och orientera. Längs ledstråk ska personer med nedsatt 

orienteringsförmåga på egen hand kunna gå till en valfri plats utan risk för skada eller att 

gå fel. Ett ledstråk bildar en obruten kedja från start till mål. 

För alla som arbetar med att integrera funktionshindrade människor med biltrafiken är det 
mycket vikigt att vara medveten om hur olika människor orienterar sig beroende på vilket 
funktionshinder de har. Det finns alltså ingen universell lösning på hur man utformar ledstråk 
som passar alla individer. Att föra en dialog och kompromissa är av yttersta vikt. 

För personer som är synsvaga eller som har någon form av utvecklingsstörning är det viktigt 
med starka färgkontraster mellan ljust och mörkt samt en godtycklig belysning som inte 
bländar. Exempelvis är de vita stopplattorna som läggs ut exempelvis vid övergångställen, för 
att varna och markera att något händer, av stor vikt för dessa personer.

När det gäller gruppen med stark synsvaga eller blinda hjälper inte ljuskontraster. Här måste
ledstråken utformas så att de synskadade känner gränslinjen mellan gångbanan och övrig 
omgivning. De måste kunna känna skillnaden i ytans struktur med hjälp av käppen och helst 
ska den vara av sådan karaktär att den även går att känna med skon. Här finns ett flertal olika 
plattor med en utpräglad struktur som gör att den synskadade personen tydligt kan känna 
plattan som markerar ledstråket eller som varnar för något. Dessa kalla taktila plattor (se
bilaga 4).13

Längs trottoarer behövs ofta inga ledstråk ty där fungerar gatukanten eller husväggen som
ledning. Två aspekter som är viktiga att komma ihåg är dels att utformningen måste vara 
enkel och logisk så att den synskadade inte blir förvirrad och tappar spåret. Dels måste stråket 
också börja och sluta på platser där den synskadade kan få fortsatt ledning, till exempel vid en 
husvägg. Ledstråk bör heller inte dras över cykelbanor då cyklister ofta kan vara mindre
uppmärksamma än bilister och komma i relativt hög fart.14

En genomförd studie visar att blinda personer har stora svårigheter att känna skillnad mellan
ledytor och varningsytor som används i många gatubyggnationer. Ofta läggs idag kupolplattor 
som en varning för att ledytan tar slut. Dessa plattor ger inte tillräckligt tydliga signaler från

11 Säkra vägen där du bor, s. 21 
12 Stockholms stad (2005), Program för tillgänglighet
13 Ibid.
14 Ibid.
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käppen när man kommer från ett ledstråk med ribb- eller sinusplattor. Studien visar vidare att 
varningsytorna inte uppmärksammades förrän flera meter efter dess slut, vilket innebär att 
personen då kan vara mitt ute i gatan. Det är dock lättare att upptäcka varningsplattorna om
man kommer från en slät yta. Dessutom gav kupolplattor med skurna kupoler ett bättre 
resultat än plattor med runda kupoler.15

Samma studie visar också att smågatsten kan leda till problem för en person med ledkäpp, inte 
bara när stenen läggs som en del av ledstråket utan även när det läggs som omgivande
material16. Smågatstenen kan nämligen innebära att en person med käpp ideligen tvingas 
stanna på grund av att den fastnar, vilket i sin tur leder till att kontakten lätt tappas med
ledytan. Det påverkar även i hög grad den säkerhetskänslan personen upplever eftersom att 
påfrestningarna blir stora. Han eller hon koncentrerar och anstränger sig mycket på att inte 
fastna vilket negativt påverkar uppmärksamheten på det som sker i den övriga trafiken. 
Smågatsten är ett exempel på beläggning som inte uppskattas då fogarna mellan stenarna kan 
störa orienteringen med käppen. 

Vad säger då Lugna gatan om orienterbarhet och tydlighet? Följande stycke är citerat från 
boken17:

Utformningen bör underlätta orienteringen för trafikanterna. Särskilt bör synskadades 

orienteringsbehov beaktas och prioriteras. Nätutformningen samt detaljutformningen av 

varje enskild gata bör ge tydlig och entydig information till trafikanterna om gatans 

trafikfunktioner och om önskvärt beteende för olika trafikantkategorier. 

En åtgärd som rekommenderas i detta sammanhang av Lugna gatan är att använda sig av 
några få typgator vilka är enhetligt utformade. Varje gata ska ges en sådan utformning som är 
självförklarande så att trafikanterna lätt kan begripa vilka hastigheter och vilket beteende som
är önskvärt. En av dessa typgator är gångfartsgatan. Det nämns även att väl utformade
ledstråk är av särskild vikt på en gångfartsgata.18

3.2 Kollektivtrafik 

Kollektivtrafiken ska hålla en sådan standard att 
alla oavsett ålder och personliga omständigheter 
har möjlighet till och lockas av att välja
kollektivtrafiken som färdmedel. Här spelar även 
hållplatserna en stor roll i tillgängligheten samt att 
anslutningsvägarna till hållplatserna utformas så 
att funktionshindrade personer kan ta sig dit. 

Enligt bilden, vilken är hämtad från Stockholms
stads hemsida19, bör busshållplatser innehålla 
vissa komponenter. En ordentlig kantstenshöjd för 
att underlätta av- och påstigning, vita plattor för 
att varna, samt ribb- och kupolplattor för att ge 
ledning fram till bussdörren. Bild 3: Typritning över busshållplats

15 Almén m.fl. (2004). Att orientera med hjälp av ledytor…, s. 46
16 Ibid, s. 49.
17 Lugna gatan (1998), s. 23
18 Ibid, s. 24
19 Stockholms stad (2005), Program för tillgänglighet
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4 Studieplan

4.1 Bakgrunden till gårdsgatan

Studieplan är reglerat som en gårdsgata, vilket för många är ett okänt begrepp. Följande två 
kapitel beskriver därför bakgrunden till gårdsgatan och vad som gäller på den.

Under 1960- och 70-talen byggde vi i Sverige mest vägar i hela världen20. Under denna tid 
var den viktigaste faktorn att bilen lätt skulle kunna ta sig fram, vilket också präglade 
utformningen på vägarna och gatorna som byggdes då. Som motreaktion på detta skrev 
Gunnar Asplund i ett manifest:21

Hela den gamla gatans karaktär är borta; inga barnsliga lekar, ingen flock sparvar mer 

ute på körbanan, ingen skjutsar längre – som vi gjorde förr – sin mor med sparkstöttingen 

på affärsresa nedför Stora gatan…Vi har definitivt lämnat småstadsidyllen. Gatan är inte 

längre ett sällskapsrum. Där härskar enväldigt rörelsen. 

Först flera decennier senare inser svenskarna hur betydelsefylla och sanna dessa ord är. Gatan 
som ett sällskapsrum, som förr i tiden var ett naturligt inslag i bebyggelsen, har sedan länge 
glömts bort. Nu väckas tanken åter till liv i ett försök skapa en säker och trygg miljö där bilen 
inte längre än dominanten.

I slutet av 80-talet fick Sverige inspiration från Holland och Danmark, där liknande begrepp 
redan lagstiftats. Redan på 70-talet infördes i Holland något som kallades ”woonerf”-gata, där 
ordet ”woon” betyder bo eller boende, och ”erf” betyder äga eller tomt. På grund av 
avsaknaden av fria ytor ville man främja de som bor i området och därmed begränsa 
biltrafiken. Gatan skulle betraktas som ett offentligt rum som skulle kunna nyttjas av de
oskyddade trafikanterna som mötes- och lekplats. I jämförelse med den svenska gårdsgatan är 
trafikreglerna för en woonerf-gata många och stark reglerande.22

Något senare föds även tanken i Danmark och till slut införs begreppet ”ophold- og 
legegader”. Här ska man, liksom i Holland, lockas till att träffas, prata och leka tack vare att 
gränsen mellan gata och bostadskvarter byggs bort. Att skapa ett rum för alla är alltså tanken 
som genomsyrar idén med gårdsgator, inte bara i Sverige.23

4.2 Vad gäller på gårdsgatan? 

Gårdsgatan är ett relativt nytt fenomen i svensk lagstiftning. Så sent som 1994 infördes 
begreppet i åttonde kapitlet i Trafikförordningen24. Krav som gäller för att få använda 
begreppet gårdsgata är följande:

1. Fordon får inte framföras med högre hastighet än gångfart. 

2. Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade 

parkeringsplatser.

3. Fordonsförare har väjningsplikt mot gående. 

20 Säkra vägen där du bor, s. 7 
21 Ibid.
22 Gårds- och gågator (2002), s. 11
23 Ibid, s. 11
24 Ibid, bilaga 1
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Detta är dock inte de enda krav som ställs på en gårdsgata. Det finns också tekniska 
bestämmelser som gäller sättet att bygga gatan på. Dessa bestämmelser står omnämnda i 
tionde kapitlet25:

En väg får förklaras för gårdsgata endast om den är avsedd för gående och inrättad så att 

fordon inte kan framföras med högre hastighet än gångfart. 

Detta byggnadstekniska krav kan säkerligen tolkas på flera olika sätt. Det finns dock några 
outtalade, men ändå viktiga aspekter man bör ta hänsyn när man bygger en gårdsgata. 
Exempelvis bör det upprättas hinder av olika slag i syfte att tvinga bilisterna att sänka 
hastigheten, helst så pass mycket att de enbart framför sitt fordon i ”gångfart”. Dessa hinder 
kan bestå av cykelställ, parkbänkar, blomsterplanteringar eller belysning. Hindren bör 
placeras så att bilisten tvingas göra en sidoförflyttning eller tvingas stanna för att släppa fram
en mötande bilist på grund av avsmalnad väg. Detta är en mycket svår fråga i sig – är det 
möjligt att bygga en gata där det är fysisk omöjligt att framföra sitt fordon i ca 5-10 km/h?

Exempel på andra viktiga byggnadstekniska detaljer kan vara att gatan byggs utan 
nivåskillnader eftersom platsen ska vara avsedd för de gående och prioritera deras villkor. Till 
nivåskillnader hör ej farthinder som gupp och liknande. Därtill bör in- och utfarter från gatan 
vara tydligt markerade så att bilisten ”känner” att han kör in på en gårdsgata genom att vägen 
smalnar av, terrängen blir annorlunda eller gatubeläggningen avviker från den övriga miljön.
Den fysiska miljön på gårdsgatan bör med andra ord tala sitt tydliga språk och göra det 
uppenbart för trafikanterna att de kör in på ett annorlunda område och att de måste anpassa 
sitt beteende efter detta.26

Det bör också påpekas att det är minst lika viktigt att inse när en gårdsgata inte ska byggas 
som att veta när den är lämplig. Kan dock samtliga kriterier inte uppfyllas bör man tänka till 
ytterligare en gång och kanske välja en annan regleringsform. Ett olämpligt exempel kan vara 
en affärsgata där det finns många parkeringar som inte går att flytta undan.

Anmärkningsvärt är att gångfartsgatan inte motiveras av nollvisionens krav, där man vill 
separera biltrafiken helt ifrån oskyddade trafikanter27. Däremot är gångfartsgatan ett måste för 
att kunna skapa en miljö där gatan fungerar som ett gemensamt uterum för alla individer.

4.3 Idén bakom Studieplan 

Informationen som finns samlad under denna rubrik har hämtats från intervjun med Per
Wramborg28, som har haft en stor roll i projekteringen av Studieplan. Han förklarar att 
bakgrunden till varför Studieplan fått just den utformning den har idag är tanken på en 
återgång till den traditionella rutnätsstaden, men med en högre trafiksäkerhet. Önskemålet var 
också att komma ifrån den problematik som kan skapas genom att separera trafikslagen. 
Därför valdes en mer småskalig kvartersstruktur med trevliga inslag av parker och torg. 
Fordon, gående, cyklister och kollektivtrafik skulle samspela på samma yta i mycket låg 
hastighet. Mycket inspiration hämtades från Skvallertorget och andra platser där man byggt 
med torgfunktionen i centrum, till exempel torget i Torsås.

25 Gårds- och gågator (2002), bilaga 1
26 Ibid, s. 10
27 Säkra vägen där du bor, s. 5 
28 Per Wramborg, Vägverket. Intervju 2005-04-13
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Bild 4: Framtidsdalen innan ombyggnad, med Studieplan markerat

Eftersom Röda vägen är en gata med exploaterande utbyggnad på båda sidor insåg 
arbetsgruppen i projektet att de oskyddade trafikanterna måste prioriteras och sättas i fokus.
Dessutom fanns en T-korsning där bilarna höll en hög hastighet och där flödet av fotgängarna 
var stort. Att Röda vägen är en primär utryckningsväg sågs dock inte som något hinder att 
bygga en plats där räddningstjänsten kunde få svårare att passera.

Per Wramborg menar vidare att önskade effekter av ombyggnaden var att biltrafikens 
hastighet skulle understiga 30 km/h samt att dessa skulle lämna företräde åt de gående. Alltså 
var aldrig avsikten att få ner hastigheten i gångfart och därmed att bygga enligt 
Trafikförordningens tekniska villkor. Ändå valde man att använda sig av den trafikreglering 
som skylten gårdsgata innebär. Enligt tidigare undersökningar håller  85% av fordonen en 
hastighet under 28 km/h, vilket inblandade parter är nöjda med.

Studieplans utformning, som inte juridiskt sett stämmer med Trafikförordningen, har dock 
gett upphov till en diskussion på tjänstemannanivå samt fått många regelskrivare att reagera. 
Därför har Vägverket nu lagt ett förslag om en ny regleringsform, kallad ”gårdstorg”. Detta 
begrepp ska ha samma innebörd som gårdsgatan, men man ska däremot utelämna det 
byggtekniska kravet  på utformningen.

4.4 Trafiksäkerhetsåtgärder

En byggteknisk åtgärd som gjorts på Studieplan för att minska olycksrisken, är att bygga en 
enkel busshållplats med mittrefuger. Det vill säga hållplatser med ett enkelt körfält där
bakomvarande bilar inte kan köra om bussen på grund av refugen. Detta har två syften; dels 
för att minska bilarnas hastighet över torget, dels ger det fotgängarna möjlighet att passera
gatan med en 30- 50% mindre risk för olyckor29. Detta, tror Per Wramborg30, är en lösning 
som vi kommer se mer av i framtiden, trots att många bilister ser det som ett stort
irritationsmoment31. På Studieplan gäller detta dock enbart den hållplats där det är mest
avstigande. I den andra riktningen, där det är mest påstigande, finns en dubbel hållplats på 
grund av att de som stiger på ofta uppehåller bussen och bakomvarande bilar längre. Men 

29 Lugna gatan (1998), s. 95
30 Per Wramborg, Vägverket. Intervju 2005-04-13
31 Monica Nilsson (2004), Utvärderingsrapport, s. 76
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detta kan å andra sidan medföra att bussen skymmer sikten för de bilar som kör om. Enligt en 
konfliktstudie som gjorts på platsen hände just detta vid ett tillfälle; en person sprang fram
framför bussen som skymde en bil32.

Farthinder i form av ramper (gupp) har byggts på övergången till torgytan. Efter att ha 
undersökt effekterna av vägbyggnationen beslöts att dessa ramper skulle göras brantare i syfte 
att få ner fordonens hastighet ytterligare, vilket också gav ett önskat resultat.33

4.5 Tillgänglighet och orienterbarhet på Studieplan 

Studieplan är en öppen plats där det kan vara svårt att hitta objekt att följa och ta sikte på för 
en synskadad person och känns därför mycket osäker och otrygg att korsa. Detta menar i alla
fall Susanne Borg34 som är synsvag, och synpunkterna som framkommer i detta avsnitt är 
hämtat från intervjun med henne. Vidare påpekar hon att man sällan går ut på nya platser 
ensam, men tack vare att Susanne, som arbetar på Vägverket, går över Studieplan praktiskt 
taget dagligen har hon lärt känna platsen och hur trafiken fungerar. Det är i det här fallet inte 
bara själva ”bilstråket” som är en fara, utan så fort en synskadad person kliver ut på den 
öppna platsen finns stora otrygghetsmoment i form av cyklister som kommer i full fart från 
den anslutande cykelvägen. Cyklisterna har, liksom bilarna, inte någon specifik del av torget 
att köra på, utan trafikerar i princip hela torget, och är därför mycket svåra förutse och försöka 
undvika.

Det första problemet, förutom cyklisterna, en synsvag person stöter på när denne går ut på 
Studieplan är avsaknaden av kantsten vilket behövs för att markera torgets början för 
synsvaga och blinda. Nu har synsvaga personer ingen aning om när de kliver ut på torget från 
den anslutande gångvägen (från Vägverket). Detta kan lätt leda till att trygghetskänslan
försvinner.

Vid slutet av gångvägen har ett ledstråk av 
taktila plattor lagts. Detta ledstråk har dock 
sin början i mitten av gångvägen, istället för 
att starta vid kantstenen som följer
gångvägen. För en synskadad person 
upplevs detta som ologiskt då denne 
orienterar sig med hjälp av kanten. 
Ledstråket går sedan fram till pollarna som
markerar bilarnas överfart, och är under 
vinter och vår i princip omöjliga att följa.
Som bilden visar täcks sinusplattorna 
vintertid med snö och is, och under tidig vår 
täcks det med grus och sand.

Bild 5: Foto på ledstråk och pollare vid ”övergångsställe”

32 Per Wramborg, Vägverket. Intervju 2005-04-13
33 Anders Eklund, Borlänge Energi. Intervju 2005-04-13
34 Susanne Borg, Vägverket. Intervju 2005-04-13
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I Framtidsdalen har det på många ställen tagits bort sinusplattor som gick från gångbanan 
över cykelbanan till övergångstället. På Studieplan fanns ingen annan lösning än att lägga 
ledstråk tvärs över torget där många cyklar åker från och till de anslutande cykelvägarna.
Vid ramperna finns som sagt pollare som hjälp för att kunna korsa bilstråket. Dessa fanns 
dock inte från början utan sattes dit efter vissa påtryckningar från bland andra Susanne Borg. 
Dessutom finns här ingen kantsten vilket försvårar, eller rentav omöjliggör, för ledhundar att 
korsa gatan eftersom de är tränade enbart på att följa kant och stolpe.

Diagonalt tvärs över torget går en slinga av mörk och ljus gatsten som ska symbolisera en å 
som går från bassängen på ena sidan till ett annat vattendrag på andra sidan. Denna ska enligt
arkitekterna inte bara fungera som ett vackert inslag ur arkitektonisk synvinkel, utan även som
ett ledstråk för synsvaga, som ska leda dem från bassängen till andra sidan. Dock vill personer
som är synskadade alltid korsa gator och torg den kortaste vägen och vinkelrätt - inte 
diagonalt över hela torget. Bland stenen finns även små spotlights för att visa vägen i mörker, 
vilket naturligtvis är en fördel för synsvaga. Ett varningens finger bör dock höjas med tanke 
på bländningsrisken; för många spotlights och du kan inte längre urskilja något ledstråk som
synsvag. Mitt i ”ån” finns även ett antal gatubrunnar där ledpinnen lätt kan fastna eller åka ner 
i.

Bild 6: Foto på torget där ”ån” slingrar sig fram

Som bilden ovan visar är det en stor variation av gatubeläggningen och en blandning av olika 
slags plattor och stenar, vilket gör ledstråken svåra att hitta och följa. Innanför den 
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blåmarkerade linjen ligger små gatustenar som utgör själva torget. Utanför ”fyrkanten” har det 
lagts betongplattor med inslag av gatusten i ett rutmönster. Enligt vad tidigare framkommit i 
rapporten är smågatsten något som bör undvikas med hänsyn till synskadade personer. 
Vid busshållplatserna finns bland annat ribbplattor som visar vägen fram till bussdörren.
Dessa plattor underkänns av många med nedsatt synförmåga på grund av deras form som gör 
att man kan fastna eller snubbla. De vita betongplattorna tillsammans med den höga kantsten, 
vilken underlättar av- och påstigning, fungerar däremot mycket bra. Framsidan av hållplasten 
var från början täckt av två glas väggar med en öppning i mitten. Den glasvägg som stod 
vinkelrätt sett från ”reklamväggen” och rakt framför de avstigande, var tvungen att borttas 
eftersom den inte syntes och synsvaga gick in i den. Vid hållplatsen, och även på flera andra 
ställen på torget, finns så kallade kupolplattor som hart sex millimeter höga kupoler med en 
slät ovansida. Dessa har redan slitits ner flera millimeter och fungerar därför inte som de ska.

Bild 7: Foto på busshållplats

En del av Studieplan utgörs av ett område med en vattenfylld bassäng som omgärdas av 
murar, vilka är kontrastfärgade i rött och vitt, och hade kunnat fungera bra som ledning för de 
synsvaga. Nu har det, som bilden nedan visar, längs murarna satts dit gatumöbler i form av 
bänkar, träd och lyktstolpar, vilket förstör den möjligheten. Dessutom är avståndet mellan 
murarna och bassängen alldeles för stort för att kunna ledas av dem. Ibland kan det räcka med
någon decimeter för att en blind ska förvillas, men här handlar det om betydligt större
avstånd; upp till ca 7-8 meter.
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Bild 8: Foto på murar som omgärdar bassängen

Vilobänkar finns det gott om på och runt Studieplan. Det finns dock dåliga exempel i form av 
bänkar som är placerade ca en meter in på gräsmattan, vilken dessutom börjar med en hög 
kantsten. Detta förhindrar alltså synskadade från att hitta bänken med käppen samt för
rörelsehindrade (med rullator eller rullstol) att kunna sitta på eller jämte bänken. Å andra 
sidan utgör den inget hinder på själva torget, men det kan lösas bättre. I övrigt är 
parkområdena runt omkring torget lätta att orientera sig i.

Bild 9: Foto på vilobänk invid Studieplan

I rondellen bredvid Studieplan finns fyra övergångsställen över de anslutande vägar. Enligt
Per Wramborg35 ska kantstenen vid övergångsställena enligt övrig standard vara  noll cm där 
cyklar, rullstolar och barnvagnar ska passera, samt sex cm där fotgängare går över. Detta för 
att de synskadade ska kunna leta efter kanten så att de vet när de kliver ut i gatan. Vid 

35 Per Wramborg, Vägverket. Intervju 2005-04-13
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övergångsställena i Framtidsdalen har det dock prövats något nytt; fyra cm hög kantsten för 
de gående samt två cm för de som ”rullar”. Detta i syfte att tvinga cyklisterna att sakta farten 
när de kör över vägen. Samtidigt är det dock ett hinder för människor med rullstol eller 
rullator. Höjdskillnaden på enbart fyra cm (istället för normala sex cm) kan också ställa det 
för de synsvaga när de känner efter vad kantstenen finns. De kan bli osäkra på vilken sida de 
ska gå över för att undvika cyklister. 

Hittills har det främst framhållits hur den synsvage personen kan uppleva orienterbarheten
och tillgängligheten Studieplan. Hur är det då med de rörelsehindrade som kanske går med
rullator eller sitter i rullstol? Först kan det vara intressant att se på en studie där man testat 
olika taktila ledstråk36. Ett konstaterande som gjorts där är att ledytor med taktila plattor ofta 
stör personer med rullande hjälpmedel. Detta på grund av att fram- och bakhjulen kan hamna i 
olika spår i exempelvis en sinusplatta, vilket leder till skakningar och en obehaglig körning
med rullstolen eller rullatorn. I fallet med Studieplan är detta inte något större problem då det 
är stora öppna ytor och de rörelsehindrade kan därför med lätthet undvika ledytorna. 

Precis som för de synskadade kan smågatstenen upplevas obehaglig för rörelsehindrade. Den 
ojämna ytan med oändligt antal fogar ger en skakig körning för personer med rullande 
hjälpmedel. På Studieplan ligger det som sagt betongplattor utanför själva beläggningen av 
smågatsten, där rörelsehindrade lättare kan ta sig fram utan obehag.

Enligt Susanne är det nödvändigtvis inte alltid en fördel att bilarna kör så sakta som man gör 
på gårdsgator. Detta på grund av att synsvaga då blir osäkra på om fordonen har stannat för att 
släppa fram dem eller om bara kör väldigt sakta. Kommer bilarna i lite högre fart hörs det 
mycket tydligare när inbromsningen sker och övergången känns säkrare.

36 Almén m.fl. (2004), s. 49 
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5 Skvallertorget 

5.1 Idén bakom Skvallertorget 

Orsaken till ombyggnaden på Skvallertorget är egentligen att Linköpings Universitet 
bestämde sig för att utöka verksamheten genom att starta en filial på Bredgatan i Norrköping. 
Detta i sin tur skulle innebära en markant ökning av gångtrafiken över Kungsgatan då 
studenterna går från Campus till centrum via Västgötagatan. Därför gav politikerna i 
Norrköping ett löfte till kommunen om att denna trafiksituation skulle tas om hand. Så på 
grund av detta löfte kunde kommunen gå kraftfullt fram med att begränsa biltrafiken i 
projekteringen, och resultatet blev ett torg där de gående prioriteras. 

Innan ombyggnad bestod platsen av en femvägskorsning med trafikljus vilket omöjligen
skulle gå att reglera så som man skulle önska vid en ombyggnad. Dessutom ville kommunen 
få bort biltrafiken mellan polishuset och brandstation genom att göra trafiken ”trög” på 
Kungsgatan. Clas Kihlman, Trafikingenjör på Gatu- och parkkontoret i Norrköping37, säger 
att trafikflödet idag är 14-15000 bilar per dygn, vilket är en minskning med 5-6000 bilar. 
Detta trots att företaget Pronova har startat upp söder ut på Kungsgatan, vilket har medfört ett 
ökat flöde över torget.

Bild 10: Skvallertorget innan ombyggnad

Sedan föddes idén om att projektera något annat än en traditionell väg, en ”terräng”, där de 
markerade körfälten kan tas bort för att det inte ska bli för tydligt och säkert att köra över 
platsen. Bilisten ska i detta fall lämnas åt sitt eget omdöme. Dessutom kommunen att 
studenterna inte skulle använda sig av övergångställen, och behövde därför en annorlunda 
lösning för de gående. Runt platsen ligger även affärer, restauranger och fik som var i behov 
av utrymme för lastning och lossning.38

37 Clas Kihlman, Norrköpings kommun. Telefonintervju 2005-04-21
38 Ibid.
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Hela projekteringsprocessen av torget skedde i samråd med funktionshindrade och experter på 
området. Detta resulterade i gångstråket av betongplattor som går längs husväggarna runt hela 
torget och över de fem anslutande vägarna. Pollare sattes upp vid vägövergångarna, men av 
dessa har majoriteten blivit nerkörda. Enligt Clas Kihlman39 ska dessa kompletteras, och de 
tjänar inte bara som hjälpmedel för de synskadade utan även som farthinder för bilarna då de 
gör vägen smalare.

Skvallertorget fick från början mycket
negativ kritik från allmänheten, mycket
på grund av den medvetna avsaknaden 
av skyltar som visar vilka trafikregler
som gäller. Trots att det är högerregeln 
som ska gälla, har bilisterna idag 
anpassat sig till den rådande 
trafiksituationen och använder sig 
istället av ”blixtlåsprincipen”. Det vill 
säga att bilisterna som kommer från 
Kungsgatan släpper in varannan bil från 
Bredgatan och Västgötagatan på torget. 
Att det visas sådan hänsyn till varandra 
tros bero på att hastigheten är så pass 
låg att bilisterna mycket lätt kan stanna 
och utan problem släppa in andra bilar. 
En oväntad effekt av torgbyggnationen 
och en mycket ovanlig situation i 
trafiken.40

Bild 11: Skvallertorget efter ombyggnad

5.2 Regler och säkerhet

Många som korsar Skvallertorget känner sig mycket osäkra på vilka trafikregler som gäller.
Nedan följer de anvisningar som kommunen och polismyndigheten låtit teckna ner41:

Högertrafik – gäller alla fordon. 

Högerregeln – när två fordons kurser skär varandra har förare väjningsplikt mot det 
fordon som närmar sig från höger. Väjningsplikten gäller även för förare av cykel. 

På gångbanor, vägar som är avsedda för gående samt i terräng har förare väjningsplikt 

för gående. Eftersom torget är en yta med blandtrafik bör begreppet ”väg som är avsedd 

39 Clas Kihlman, Norrköpings kommun. Telefonintervju 2005-04-21
40 Ibid.
41 Blidh och Kihlman (2002). Vilka trafikregler gäller på Skvallertorget i Norrköping.

18



för gående” uppfattas som att gående bör få korsa körbanorna över hela torget. Detta 

skall ske utan onödigt dröjsmål. 

För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som 
krävs med hänsyn till omständigheterna. Fordonsförare och gående skall därför samverka

med varandra under ömsesidigt hänsynstagande. 

Vägmärket Max 30 km/h – innebär en information till förare att årgärder vidtagits som 
innebär att en lägre hastighet är den generella för tättbebyggt område är lämplig. 

Exempel på hinder som vi vill varna för kan vara pollare, belysningsmaster, statyer, och 

fontäner.

Ett fordon får inte stannas eller parkeras på eller inom ett avstånd av tio meter från 

enkorsande körbanas ytterkant. Eftersom Skvallertorget är att betrakta som torg och inte 

som korsning, får lastning/lossning samt på/avstigning utföras på Skvallertorget, så länge 
som övrig trafik inte onödigtvis hindras eller störs. Dock gäller den lokala 

trafikföreskriften om parkeringsförbud i zon även på Skvallertorget. 

Cyklar bör inte parkeras på de delar av Skvallertorget som får nyttjas av fordon. Cyklar 

bör därför parkeras endast på särskilt anordnade uppställningsplatser för cyklar.

När Clas Kihlman tillfrågades om varför inga tydligare skyltar satts upp om de rådande
trafikreglerna, förutom ”max 30 km/h”, menade han att det var på grund av att skyltar förstör 
innerstadsmiljön samt att de flesta är bekanta med högerregeln som gäller utanför huvudgata. 
Avsaknaden får dessutom bilisten att spontant sänka hastigheten på grund av 
osäkerhetskänslan. När bilisten inte längre befinner sig på en vanlig väg får denne ”dåligt
samvete”, blir osäker och bromsar därför in.42

Vad gäller trafiksäkerheten på platsen kan man notera en minskning av olyckor. Innan 
ombyggnad skedde 2-3 olyckor årligen, varav en del allvarliga. Detta beroende på den falska 
säkerhet som trafikljusen ger. Sedan dess har olycksantalet sjunkit, exempelvis polisanmäldes
endast en olycka av lindrig art under 2004. Clas Kihlman tror att olycksantalet, inkluderat de 
som inte polisanmäls, idag är en tiondel av var det var innan ombyggnaden.43

Kungsgatan är primär utryckningsväg trots den tröga trafiksituation som ofta är där idag. Men 
den södra infarten från bron och själva torget är så pass breda så att utryckningsfordon kan 
tränga sig förbi. Värre är det med norra infarten där de enkla busshållplatserna befinner sig. 
Dessa är medvetet byggda på detta sätt i syfte att stanna upp bakomvarande bilar. Dock finns 
en liten refug, eller bula, mellan hållplatserna som är möjlig att köra över, exempelvis för
räddningstjänsten, men som för den vanliga bilisten uppmuntrar till ett annat beteende, 
nämligen att stanna bakom bussen.

5.3 Tillgänglighet och orienterbarhet på Skvallertorget 

Enligt Elfon Björk44, som är medlem i Synskadades Riksförbund och som är helt blind, 
känner han sig mycket otrygg när det gäller att gå längs Kungsgatan, som är det vanligaste 
behovet när man ska passera torget. Längs Kungsgatan är kör-, cykel- och gångbana åtskilda, 
vilket inte är fallet på Skvallertorget. Dessutom menar Elfon att det inte är rimligt att man ska 
behöva gå längs plattorna som är lagda runt hela torget för att komma vidare.

42 Clas Kihlman, Norrköpings kommun. Telefonintervju 2005-04-21
43 Ibid.
44 Elfon Björk, SRF. Intervju 2005-04-20
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Vad gäller orienterbarheten och tydligheten på torget är den rent generellt ej av högsta klass. 
Nivåskillnader saknas för synsvaga och ledhundar att följa. Ledstråket runt torget följer inte 
helt husliven samt att stråket lätt belamras med fordon, cyklar eller uteserveringar. Vid en 
punkt i ledstråket står dessutom helt oväntat ett träd planterat, vilket bryter ledningen för de 
synsvaga. Bänkarna, statyn och fontänen som finns på torget förstör orienterbarheten om man
som synskadad skulle chansa och gå på fri fot. Men Elfon45 ger trots detta en eloge för de 
ribbplattor som lagts runt torget, vilket visar att de funktionshindrade ändå inte glömts bort. 
Han säger också att hans erfarenheter av hur de synsvaga uppfattar torget är negativa – de 
undviker torget på grund av att den öppna ytan är svår att överblicka. 

Bild 12: Belamrat ledstråk

Bild 13: Träd planterat i ledstråket 

45 Elfon Björk, SRF. Intervju 2005-04-20
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Liksom Studieplan är Skvallertorget belagt med smågatsten, vilket kan medföra en 
otrygghetskänsla för synskadade och rörelsehindrade. Teknikkäppen fastnar och leder till 
orienteringssvårigheter. Rullstolar och rullatorer skakar obehagligt.

På torget är antagligen också tanken att bilister och gående ska ha ögonkontakt med varandra 
för att skapa en säker miljö. En förutsättning för att detta ska ske är att synförmågan är god, 
och därför behövs eventuellt bättre anordningar för de synskadade.

Vad gäller kollektivtrafiken ges relativt goda möjligheter för de funktionshindrade att ta sig 
från Skvallertorget med buss. Hållplatsen är öppen förutom pelaren i mitten som skulle kunna 
vålla problem. Här används också vita plattor tillsammans med en hög kantsten för att 
markera och underlätta av- och påstigning. Dock saknas taktila plattor som visar vägen fram
till bussens dörr. 

Bild 14: Busshållplats
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6 Enkätundersökning
En enkätundersökning har genomförts i syfte att få insikt i hur Skvallertorgets utformning och 
funktion uppfattas av människor som regelbundet korsar torget. Enkäten utarbetades utifrån 
den enkät som år 2003 utgavs till anställda och studenter på Högskolan Dalarna Borlänge, 
samt till anställda på Vägverket och Teknikdalen46. Denna enkätundersökning bedömdes vara 
av så god kvalité att den kommer fungera som jämförelsematerial även i denna rapport.

Då Campus Norrköping är beläget precis vid torget var det lämpligt att skicka ut en enkät till 
studenterna. Först skickades en testenkät ut till en klass för att få reda på hur tydlig enkäten 
var och efter vissa små ändringar kunde den skickas ut som massmail. Enligt uppskattning 
nådde enkäten cirka 400 studenter. Av dessa erhölls 143 svar vilket innebär en svarsfrekvens 
på ca 143/400 = 36%, vilket är en godtycklig siffra för att få ett rättvist resultat47.

15 stycken enkäter skickades även ut till Pensionärernas Riksförbund, PRO, och De 
Handikappades Riksförbund, DHR, då dessa två grupper är speciellt utsatta i trafiken. Här 
erhölls 14 svar från PRO respektive 11 svar från DHR. På grund av det låga antalet enkäter 
som skickades ut kan resultatet inte jämföras rättvist i diagramform med de svar som
studenterna givit.

6.1 Linköpings Universitet, Campus Norrköping 

Under denna rubrik kommer de diagrammen som framställts utifrån enkätsvaren att redovisas. 
De diagram som är av mindre vikt i sammanhanget redovisas i bilaga 3. Där finns även 
ytterligare kommentarer och synpunkter som gavs av studenterna i undersökningen (bilaga 2). 

6.1.1 Frekvens av gående, cyklister och bilförare 

Nedan redovisas vilket sätt eller färdmedel som studenterna mest använder sig av när de 
korsar Skvallertorget. Detta var intressant att ta reda på i syfte att kunna urskilja om något
samband finns mellan sättet att färdas och uppfattningen av torget. 
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Figur 1: Frekvens av gående på Skvallertorget

46Monica Nilsson (2004), s. 67 
47 Jan-Axel Kylén (2004). Att få svar, s.54
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Frekvensen av gående över Skvallertorget är hög i jämförelse med antalet studenter som 
korsar Studieplan till fots. 55% korsar Skvallertorget dagligen i jämförelse med enbart 15% 
som går över Studieplan dagligen.

Hur ofta cyklar Du över Skvallertorget?
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Figur 2: Frekvens av cyklister över Skvallertorget.

I Borlänge cyklar fler än 60 % aldrig över torget. Detta kan bero på att studenterna inte 
behöver korsa Studieplan för att ta sig in till city, vilket är fallet i Norrköping. Trots det är 
antalet cyklister relativt lågt även på Skvallertorget.

Hur ofta passerar Du över Skvallertorget
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Figur 3: Frekvens av bilförare på Skvallertorget.

Här kan konstateras att studenterna i Norrköping oftare åkare bil över torget i jämförelse med
studenterna i Borlänge. Förklaringen kan ligga i att den anslutande Kungsgatan är en del av en 
inre ringled, medan Studieplan finns i ett område i utkanten av centrum och där antalet 
bostäder är lågt.

6.1.2 Hur torget upplevs

Nedanstående diagram visar hur säkert eller osäkert fotgängarna respektive cyklisterna tycker 
det är att korsa torget, samt hur svår eller enkel bilförarna uppfattar körningen.

23



Hur upplever Du som fotgängare att korsa

Skvallertorget jämfört med att korsa vanliga stadsgator

på övergångsställe?
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Figur 4: Upplevelsen för fotgängare att korsa Skvallertorget.

I detta fall skiljer sig studenternas uppfattningar åt. Enligt diagrammet ovan finner majoriteten
att Skvallertorget är något osäkrare än vanliga övergångsställen. I Borlänge däremot tycker 
enbart ca 20% samma sak, medan 30% tycker att Studieplan är något säkrare.
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Figur 5: Upplevelsen för cyklister att korsa Skvallertorget

Liksom på Studieplan cyklar flertalet aldrig över Skvallertorget vilket gör det svårt att dra 
rättvisa slutsatser. Även här är det dock intressant att lägga märke till att de majoriteten av de 
cyklande personerna i Norrköping finner torget lite mer osäkert.
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Hur upplever Du som bilist att köra över

Skvallertorget jämfört med att köra på vanliga
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Figur 6: Upplevelsen för bilförare att korsa Skvallertorget

Över 40% har angett att det är något svårare att köra över Skvallertorget med bil. Detta kan 
ställas i kontrast till Studieplan där nästan lika många procent tyckte att det var lika enkelt att 
köra. I båda fallen är det en relativt stor andel som aldrig kör över torgen. 

6.1.3 Hur ofta bilförare lämnar företräde åt gående 
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Figur 7: Upplevelsen av hur ofta bilförare lämnar företräde på Skvallertorget

Här är upplevelsen av hur ofta bilisterna lämnar företräde något spridd. Det som var positivt
men oväntat var att majoriteten av fotgängarna finner att får företräde mycket oftare, och 
nästan lika många som anser att det är ”lika ofta” eller ”något oftare”. Undersökningen från 
Borlänge däremot visar att enbart runt 15% får företräde mycket oftare. Istället valde de flesta
respondenterna lika eller något oftare. 
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6.1.4 Intrycket av trafikmiljön 

I detta avsnitt av enkäten ställdes sex stycken egenskaper upp, varvid respondenterna fick 
välja vilken grad på en skala på 1-7 som de tyckte att torget uppfyller de olika egenskaperna.
Frågan var huruvida torget är säkert, trevligt, dåligt, krångligt, stökigt och tryggt. Här visas de 
diagram som är av störst relevans i sammanhanget.
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Figur 8: Intrycket av säkerheten på Skvallertorget

Intryck av trafikmiljön på Skvallertorget
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Figur 9: Intrycket av krångligheten på Skvallertorget
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Figur 10: Intrycket av stökigheten på Skvallertorget
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Intryck av trafikmiljön på Skvallertorget
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Figur 11: Intrycket av tryggheten på Skvallertorget

Jämförs resultaten i diagram 8 respektive 11 finner man att tryggheten får ett högre betyg än 
säkerheten. Detta kan med andra ord tolkas som att Skvallertorgets regelskrivare har lyckats 
med sitt uppdrag. De har helt visst skapat en osäkerhet hos alla slag av trafikanter, och detta 
leder också till en försiktighet som framkallar en viss trygghetskänsla.

Vad gäller undersökningen i Borlänge finner man att sammanlagt 55% av studenterna anser 
att säkerheten på Studieplan är värt betyg 4och 5. Hela 10% tycker dessutom att torget är 
mycket säkert, det vill säga betyg 7. Värt att lägga märke till är också att enbart 20% finner att 
Studieplan känns otrygg; resten har valt alternativen 4-7.

Uppfattningen av trafikmiljön som stökig eller lugn är helt klart delad mellan städerna. 
Skvallertorget anses av hela 35% vara stökig eller mycket stökig. Studieplan däremot anses 
vara lugn eller mycket lugn av 25% av respondenterna. Samma sak gäller enkelheten på 
torget. Skvallertorget väger över på den krångliga sidan, medan Studieplan av många
uppfattas som enkel.

6.1.5 Vilka trafikregler gäller? 

Då Skvallertorget har byggts utifrån filosofin att ”osäkerhet skapar trafiksäkerhet” och
avsaknaden av skyltar är uppsåtligt gjord, var det intressant att ta reda på hur många som 
verkligen vet vilka regler som gäller på Skvallertorget. I efterhand upptäcktes att en följdfråga
borde ställts där de tillfrågade fick välja de alternativ på trafikregler som de tror gäller på 
Skvallertorget. Då hade det dessutom framgått hur många som verkligen visste och hur många
som bara trodde sig veta.
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Figur 12: Vetskapen om vilka trafikregler som gäller på Skvallertorget.
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Nästan hälften av respondenterna tror sig alltså veta vilka trafikregler som gäller och nästan 
lika många är väldigt osäkra.

Jämförs denna fråga med de egna synpunkterna som respondenterna gavs möjlighet att lämna
i slutet av enkäten, påvisas ett samband. Personer som känner sig väldigt osäkra på vilka 
regler som gäller är också de personer som lämnar de mest negativa kommentarerna om
Skvallertorget (se bilaga 2).

6.2 De Handikappades Riksförbund

Från DHR erhölls många enhälliga svar. De uppfattar torget som rörigt, osäkert och otryggt. 
Då många handikappade varken kör bil eller cyklar var det dock svårt att se ett tydligt resultat 
på dessa frågor. När det gäller frågan om hur ofta bilister lämnar företräde svarade 82% att det 
sker lika ofta eller mer sällan än vid vanliga övergångsställen. Likaså intrycken av 
trafikmiljön på torget fick över lag mycket dåliga betyg.

De rörelsehindrade som har rullstol eller rullator menar att torget känns osäkert. De släta 
betongplattorna som förbundet kämpade sig till i samband med ombyggnaden är, enligt en av 
respondenterna ”möbleringszon under sommarhalvåret. Restaurang och cafeteria använder 
dem och vi får gå och rulla på gatsten som är ett olämpligt underlag för den som går med
gånghjälpmedel eller använder rullstol. Till och med smärtsamt för vissa. Skakigt!”

De synskadade skriver att de helst undviker torget på grund dåligt utformade ledstråk, som
dessutom är överbyggda under sommaren, samt bristen på objekt att ta sikte på. Denna grupp 
vill ha tillbaka trafikljusen som fanns innan ombyggnad.

6.3 Pensionärernas Riksorganisation

Vilket redan konstaterats är de äldre en mycket utsatt grupp av människor i dagens 
trafikmiljö. Därför tillfrågades PRO som får representera de äldres åsikter. De är trots allt mer
positiva i sina omdömen än ovanstående grupp. Hälften av respondenterna är av åsikten att 
det är lika säkert eller säkrare att korsa Skvallertorget jämfört med vanliga gator. Däremot
uppfattar majoriteten att det är något eller mycket svårare att köra bil över torget. De flesta 
tycker dessutom att det lämnas företräde oftare och intrycken av trafikmiljön får ett relativt
stort antal sjuor i betyg.

Men även här kan åsikterna gå isär. Medan någon tycker att ”det känns osäkert med alla 
springande och gående personer” menar en annan att om man ”som bilist tar hänsyn till 
gående finns inga problem”. Ytterligare någon säger att ”näsan sitter mitt i ansiktet. Håll den 
mot trafiken, ej mot himlen, och bara knalla på”. 
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7 Slutsats
Enligt Lugna gatan ska de som går eller cyklar inom staden inte hindras eller störas av 
biltrafiken så att deras livskvalité begränsas. Detta gäller särskilt barn, äldre och 
funktionshindrade. Att tillgodose alla dessa gruppers olika behov vid vägbyggnationer kan 
vara mycket svårt. Men att skapa en trafikmiljö som uppfattas som trygg och säker för dessa 
människor, och där de oskyddade trafikanterna är prioriterade, bör vara det allra viktigaste. 
Nollvisionen är ett av hjälpmedlen i kampen för att förhindra allvarliga trafikolyckor.

Studieplan i Borlänge och Skvallertorget i Norrköping är två exempel där man försökt göra 
just detta – skapa en trygg plats för gående. Med hämtad inspiration från den bortglömda, 
svenska stadsbygden har man försökt skapa en torgliknade miljö där hänsyn, varsamhet och 
samspel är nyckelord. Ett ”rum för alla” som tillåter fordonens rörelse i samverkan med
människors aktiviteter och rekreation. Detta nytänkande har dock inte varit helt
okontroversiellt då det står i stor kontrast till de traditionella trafikplatserna med tydliga regler 
som Sveriges trafikanter är vana vid. 

Undersökningar visar att vanliga övergångsställen, med eller utan trafikljus, utgör en fara för 
fotgängare då det inträffar många olyckor vid dessa. De inger människor en falsk 
trygghetskänsla. Att visa ömsesidig hänsyn och respekt bilförare, cyklister och fotgängare 
emellan, att ha ögonkontakt med varandra och att anpassa hastigheten efter situationen borde 
med tanke på detta vara betydligt säkrare än att kliva ut på övergångsställe bara för att de 
gående ska ha företräde. Tanken med utformningen av Skvallertorget och Studieplan är därför 
god, och visar på ett tänkande som ligger före i tiden. 

De äldre bildar en stor grupp av människor som är särskilt utsatt i trafiken. Dagens hektiska 
trafikmiljö är inte anpassad till de behov en äldre människa har. För att nämna ett exempel 
utgör trottoarkanter och övergångsställen en fara. Gångfartsgator och torgmiljöer borde därför
vara en säkrare plats för äldre att vistas på. Dessutom uppmuntrar en sådan trafikmiljö till 
ökad vaksamhet, både för de äldre och bilisterna. Torgen som är belagda med en ojämn 
gatsten kan också leda att risken för snubbelolyckor faktiskt minskar, då asfalt kan ge en falsk 
trygghetskänsla enligt genomförda studier.

När vägbyggnationer utförs bör utformningen vara av sådan karaktär att den underlättar 
orienteringen för samtliga trafikanter. Särskilt bör synskadades orienteringsbehov beaktas och 
prioriteras. Att anpassa utformningen av vägobjekt till fördel för personer med
funktionshinder och nedsatt orienteringsförmåga är en mycket viktig del i planeringsarbetet. 
Därför bör planeringen ske i samråd med representanter för dessa grupper. Både i Borlänge 
och Norrköping har en dialog förts med personer som har kunskap om de funktionshindrades 
behov.

Blev resultatet som väntat? I intervjuer med synskadade personer framkom att  resultatet 
kunde blivit bättre. Ledstråk finns, men deras funktion är inte fullgod. Både ledstråken på 
Studieplan och Skvallertorget saknar den enkla och logiska utformning som krävs. När 
ledstråken dessutom belamras med gatumöbler och planteringar, vilket är fallet på 
Skvallertorget, undrar många hur planerarna egentligen tänkte vid utformningen av torget.

I enkätundersökningen framkom att det är fler som anser Skvallertorget vara en mer osäker 
plats än antalet respondenter som tycker att det känns säkert. Denna upplevelse stämmer dock 
inte överens med olycksstatistiken som visar att olyckorna minskar sedan ombyggnaden. En 
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förklaring till detta kan vara att säkerhetsintrycket av trafikmiljön förväxlas med osäkerheten 
inför vilka trafikregler som gäller. Denna möjliga förklaring stärks av det faktum att fler
ställde sig positiva till frågan om trygghet än till frågan om säkerheten.

Jämförs resultaten från undersökningen i Norrköping med den tidigare genomförda
undersökningen i Borlänge,  fås uppfattningen att det sammanlagda intrycket av trafikmiljön
är bättre på Studieplan än på Skvallertorget.

Vad gäller frågan om hur säkerheten upplevs för en fotgängare att korsa trafikplatsen kan det 
konstateras att fler känner sig säkra på Studieplan än på Skvallertorget. Trafikflödet är som
sagt mindre där vilket i hög grad kan bidra till en ökad säkerhetskänsla för de gående. Det 
låga flödet kan även påverka hur trafikanternas helhetssyn på torgets egenskaper, såsom
rörighet och säkerhet. 

Till slut konstaterades att en samband finns mellan osäkerheten och upplevelsen av torget i 
stort. Svenska trafikanter är vana vid en stor tydlighet i trafiken. Detta kan leda till problem
när dessa träder in på ett område där de tvingas använda sitt sunda förnuft och måste samspela
med andra trafikanter. Enkätsvaren påvisar att det stämmer. De personer som gav de mest
negativa kritiken av Skvallertorget är också de som är osäkra på vilka trafikregler som gäller.
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8 Resultat

8.1 Uppfyllelse av åtgärdsanspråk

Nedan följer en redovisning av de resultat som framkommit av undersökningen och 
utvärderingen av Skvallertorget och Studieplan. Resultatet representeras i form av en 
åtgärdslista som utformats utifrån de detaljåtgärder som Lugna gatan

48 föreskriver i syfte att 
få en trafiksäker, tillgänglig och orienterbar miljö. Därefter följer förklaringar och 
kommentarer till hur väl anspråken uppfylls på respektive vägobjekt. Den färgkod som 
används i boken kommer att tillämpas även här49.

Grön = god kvalitetsnivå, anspråken uppfylls helt 
Gul = mindre god kvalitetsnivå, anspråken uppfylls delvis 
Röd = låg kvalitetsnivå, anspråken uppfylls inte alls 

Åtgärdsanspråk Grad av anspråksuppfyllelse

Studieplan Skvallertorget
Refuger

Sidoförskjutning

Uppdelning i gaturum

Gupp

Planteringar

Beläggning

Gatumöbler

Minskad körbanebredd 

Bussgata

Belysning

Portar

Figur 13: Åtgärdsanspråk och dess uppfyllelsegrad

8.1.1 Refuger 

Refuger kan användas till flera syften. Mittrefuger kan ges en sådan bredd att de får en 
fartdämpande effekt. De kan även fungera som objekt att ta sikte på för de synsvaga, och 
gärna då förses med pollare och en yta med avvikande beläggning. Sidorefuger kan dela upp 
och förkorta de gåendes väg över gatan, samt användas för att minska konfliktrisken vid 
busshållplatser.

Studieplan uppfyller anspråket på refuger relativt väl. Mittrefuger med planteringar och dylikt 
finns mellan körfälten på båda sidor av torget. Eventuellt kunde refugerna förlängas en bit in 
på Studieplan, där ledstråket går, som stöd för de synsvaga. 

Skvallertorget har enbart en refug på norra sidan av torget, där busshållplatserna är belägna. 
Denna refug saknar kantsten och är så pass låg på grund av att räddningstjänsten ska kunna 
passera utan dröjsmål. Fordonen som kommer från söder har ofta en något högre hastighet då 

48 Lugna gatan (1998), s. 90
49 Ibid, s. 29
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de kommer från en längre nedförsbacke, vilken skulle kunna dämpas något med en mitt- eller 
sidorefug.

8.1.2 Sidoförskjutning

Inget av de både vägobjekten har byggts med någon form av sidoförskjutning, vilket skulle 
kunna användas om en ytterligare fartreducering vore önskvärd. 

8.1.3 Uppdelning i gaturum 

Genom att dela upp gatan i visuella rum kan en fartdämpning erhållas. Båda gatuobjekten är 
bra exempel på hur gatan kan delas upp med hjälp av ”trösklar”, i dessa fall hela torg, vilka 
ger en reaktion hos bilförarna. 

8.1.4 Gupp 

Guppen är ett frekvent använt sätt att få ner bilarnas hastigheter. Guppet bör vara väl synligt 
för bilföraren, vilket exempelvis kan åstadkommas genom att ge det en från asfalten 
avvikande beläggning. Guppen på Skvallertorgen kunde göras något brantare, där Studieplan
är föredömen. Beläggningarna på samtliga gupp är antingen av smågatsten eller betongplattor,
vilket gör dem synliga. 

8.1.5 Planteringar 

Växlighet är inte bara av betydelse för gatumiljöns estetik, den är också viktig i trafikteknisk
synpunkt, bland annat i portar eller som fartdämpande åtgärd. På Skvallertorget finns ett par 
träd i utkanten av torget, varav ett är planterat mitt i ledstråket. Detta är inte godtagbart. Fler 
planteringar kan dessutom ge torget en än mer osymmetrisk gatubild. Samma sak gäller 
Studieplan; här är avsaknaden av växtlighet kanske än mer påtaglig. 

8.1.6 Beläggning 

Genom att med färg, struktur eller form markera hur en yta ska användas kan tydligheten i 
trafiksystemet ökas och ökar också trevnaden. Grov ytstruktur ger skakningar och ljud som
verkar fartreducerande på bilarna, men är olämplig och obehaglig för cyklister och 
rörelsehindrade.

Studieplan är ett gott exempel på hur man kan kombinera olika färger och former i 
beläggningen för att ge ett vackrare intryck och påkalla uppmärksamhet. Dock kan det för de 
funktionshindrade uppfattas för rörigt med den stora variationen av plattor och stenar. 
Ledstråken kan också förbättras enligt vad som framkommer av rapporten. Personer med
rullande hjälpmedel kan dock lättare ta sig fram på området ”utanför” torget där det mestadels
lagts markbetong.

Skvallertorget har, liksom Studieplan, belagts med smågatsten i ett vackert solfjäderformat
mönster över hela torget. Längs husväggarna och torgets ytterkanter har betongplattor, samt
ett ledstråk i form av ribbplattor lagts, i ett försök att tillgodose de funktionshindrades behov. 
Dock fungerar inte detta som det borde då stråket övermöbleras under sommarhalvåret. 
Dessutom behöver synskadade personer så raka, korta och enkla stråk som möjligt för att 
kunna orientera sig; inte i vinklar runt hela torget. 

8.1.7 Gatumöbler 

Gaturummets möbler ska både klara av funktionella krav och bidra till en god karaktär av 
miljön. Stor hänsyn måste även till rörelsehindrade och synsvaga vad gäller placering och
färgsättning.
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Området med bassängerna som omringas av murar ger Studieplan ett trivsamt inslag med
bänkar, träd och belysning. Murarna är kontrastfärgade vilket ger synsvaga en punkt att ta 
sikte på. En del möbler vid murarna är dock felplacerade med hänsyn till de synsvaga som
försöker orientera sig längs dessa. På ett ställe är en sittbänk dessutom placerad på gräset vid 
en kantsten, vilket inte heller är godtagbart. 

Skvallertorgets möblering ger också en fin estetisk bild med fontäner, statyer och bågformade
sittbänkar. För de synskadade som eventuellt försöker ta sig rakt över torget, trots att torgets 
utformning inte uppmuntrar det, kan dessa möbler dock ställa till problem. 

8.1.8 Minskad körbanebredd 

En avsmalnad körbana ger en hastighetsdämpande effekt. Detta har tillämpats på båda torgen 
genom att pollare har satts upp. Pollarna är dock relativt klena och blir lätt nerkörda, vilket 
skulle kunna förhindras genom en stabilare konstruktion (se exempel nedan). Även 
mittrefugen minskar körbanans bredd och höjer effekten.

Bild 15 och 16: Exempel på pollare som också fungerar som sidorefug och plantering.

8.1.9 Bussgata 

En bussgata där bilar inte kan köra om bussen vid hållplasten är ett effektivt sätt att sänka
fordonens hastigheter och förhindra olyckor. Båda objekten har prioriterat detta. Det kan 
diskuteras om Studieplan borde byggts med enkla hållplatser i båda riktningarna, då 
konflikter bevisligen kan uppstå vid hållplasten med det dubbla körfältet. Det viktigaste är 
trots allt att prioritera de oskyddade trafikanterna; inte att behaga de stressade bilförarna. 

8.1.10 Belysning

Belysningen bidrar till trivsel och trafiksäkerhet då oskyddade trafikanter blir synliga. För 
funktionshindrade är belysningen och dess placering av särskild vikt, speciellt vid exempelvis
informationsplatser, hållplatser och passager. Båda vägobjekten har uppfyller 
belysningsanspråken i form av höga stolpar som ger allmänbelysning, samt punktbelysning i 
stråk, fontäner eller statyer. 
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8.1.11 Portar 

Med hjälp av portar markeras övergången från en gatutyp till en annan. Framförallt bör en 
hastighetsändring markeras tydligt. Den största effekten fås när tekniska och visuella åtgärder 
kombineras. Varken Studieplan eller Skvallertorget har markerat sin port med något mer än 
pollare och gupp. 

8.2 Skvallertorget vs. Studieplan  - vad är lärdomen? 

Att genomföra en studie i syfte att ställa två i grund och botten helt olika trafikplatser mot 
varandra, är med facit i hand mycket svårt. Beroende på en mängd olika förhållanden och 
faktorer, så som trafikflöde och omgivning, som råder på de olika vägobjekten, kan det enas 
nackdel ses som en fördel på den andra platsen. Det finns dock ett antal viktiga punkter som
kan fastslås utifrån genomförda studier, intervjuer och undersökningar: 

Ur trafiksäkerhetssynpunkt är inte övergångsställen, uppdelade och upphöjda kör- och 
gångbanor det bästa. De svenska trafikanterna bör istället lära sig att använda sitt egna 
omdöme och sunda förnuft, samt att visa hänsyn, omtanke och respekt för att kunna 
skapa en ”äkta trygghet”. Här är Skvallertorget och Studieplan goda exempel och 
föredömen för en utveckling av den framtida gatubilden. 

Dels ska alla de krav och behov som olika grupper av trafikanter ställer på utformningen
av vägar, gator och terränger uppfyllas. Dels ska nollvisionens krav på säkerhet fullföljas. 
Det är mycket svårt, om inte omöjligt, att fullständigt bygga så att alla inblandade parter 
blir nöjda.

För att människor med funktionshinder ska kunna känna sig trygga, i den mån det går för 
dessa, måste kompromisser göras. Fordonens plats i trafiken måste begränsas. 
Väghållarnas och planerarnas kunskap om och samarbete med funktionshindrade måste
förbättras. Långsiktiga mål för ombyggnad av alla trafikplatser som är bristfälliga ur 
orienterings- och tillgänglighetssynpunkt måste sättas upp. 

Förhoppningsvis kan resultatet av denna studie användas till att förbättra trafikmiljön utifrån 
aspekterna trafiksäkerhet och handikappsanpassning. Förhoppningsvis kommer inspiration att 
hämtas från Skvallertorget och Studieplan i framtiden, i syfte att förändra Sveriges gatubild
till det bättre. Jag hoppas att detta arbete kan få upp ögonen på fler och få dem att intressera 
sig för och engagera sig i frågan. 
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Bilaga 1: Enkätundersökning

1. Ungefär hur ofta går Du över Skvallertorget?
 aldrig  1-6 ggr/år  1 gång/månad  3-4 ggr/månad
 2-3 ggr/vecka  dagligen 

2. Ungefär hur ofta cyklar Du över Skvallertorget?
 aldrig  1-6 ggr/år  1 gång/månad  3-4 ggr/månad
 2-3 ggr/vecka  dagligen 

3. Ungefär hur ofta passerar Du över Skvallertorget som bilförare?
 aldrig  1-6 ggr/år  1 gång/månad  3-4 ggr/månad
 2-3 ggr/vecka  dagligen 

4. Hur upplever Du som fotgängare att korsa Skvallertorget jämfört med att 
korsa vanliga stadsgator på övergångsställe?
Jämfört med vanliga stadsgator är det:

 mycket osäkrare något osäkrare  lika säkert något säkrare
 mycket säkrare  jag går aldrig över Skvallertorget 

5. Hur upplever Du som cyklist att korsa Skvallertorget jämfört med att korsa
vanliga stadsgator?
Jämfört med vanliga stadsgator är det:

 mycket osäkrare något osäkrare  lika säkert något säkrare
 mycket säkrare  jag cyklar aldrig över Skvallertorget

6. Hur upplever Du som bilist att köra över Skvallertorget jämfört med att köra
på vanliga stadsgator?
Jämfört med vanliga stadsgator är det:

 mycket svårare något svårare  lika svårt/enkelt något enklare
 mycket enklare  jag kör aldrig över Skvallertorget 

7. Hur upplever Du att bilisterna lämnar företräde för fotgängare på
Skvallertorget jämfört med vanliga stadsgator vid övergångsställe?
Jämfört med vanliga stadsgator lämnar bilisterna företräde:

 mycket mer sällan något mer sällan  lika ofta
något oftare  mycket oftare

8. Vad är Ditt allmänna intryck av trafikmiljön vid Skvallertorget, som den ser ut
idag? Markera din position på skalan 1-7.
Trafikmiljön på Skvallertorget är:

Osäker 1   2  3  4   5   6   7 Säker
Otrevlig 1   2  3  4   5   6   7 Trevlig
Dålig 1   2  3  4   5   6   7 Bra
Krånglig 1   2  3  4   5   6   7 Enkel
Stökig 1   2  3  4   5   6   7 Lugn
Farlig 1   2  3  4   5   6   7 Trygg

9. Vet Du vilka trafikregler som gäller på Skvallertorget?
 ja nej, inte alls  väldigt osäker

10. Här har Du möjlighet att framföra ytterligare synpunkter:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________



Bilaga 2: Enkätsvar

Det är en mycket  dålig lösning och i flera fall måste man korsa torget med rädsla för sitt liv!
Varje gång jag passerar ser jag åtminstone ett tillbud. Det är för mycket.

I fråga fem är det något osäkrare pga rännorna i marken runt torget. man vill inte så gärna
köra ner i dem med cykel. men trafikmässigt är det lika säkert/osäkert. I fråga sex är det 
enklare för alla i bil brukar ta det lite extra försiktigt, så det känns säkrare. Den sista frågan 
när man ska betygsätta är svår beroende på situation. Det finns ju galna pensionärer som 
aldrig stannar och de gör ju stället farligt och osäkert, men de flesta tar det rätt lugnt.

Torget är vackert men man är inte helt klar på vad som gäller och inte.. 

Jag vill ha rödljus 

Det blir lätt stockning när bilar kommer från alla håll och kanter och  bussar dessutom stannar 
för på- och avstigning. 

Skapar ett lugnare tempo men det är inte optimalt med tanke på hur tungt trafikerad denna väg 
är. Skapar mycket köer/hinder för uttryckningstrafik och avgaser men ökar säkerheten för 
gångtrafik och cyklister.

Som fotgängare känns det säkrast att korsa torget på "övergångställena" då jag vet att många
bilförare inte uppmärksammar att fotgängare har företräde. Som bilist känner jag att jag tar 
det extra lugnt över torget då jag vet att folk kan komma från alla håll.

Det verkar som de flesta trafikanter inte vet vilka regler som gäller. Det går rykten om att 
skvallertorget är utformat så att det SKA vara förvirrande så att trafikanter i sin osäkerhet tar 
det lite lugnare än vad de skulle gjort i vanligare fall. Om detta är sant skulle jag vilja passa på 
att säga att det är en mycket dum idé, då osäkra trafikanter är farliga trafikanter.

Tack vare att det är fritt fram för fotgängare överallt på skvallertorget blir alla bilister väldigt
osäkra på hur de ska köra. Fruktansvärt jobbig trafikplats. 

Ganska idiotisk lösning måste jag säga att det är. De borde ha byggt in  vägen i en tunnel så 
att torget låg ovanpå. Bilköerna som stäcker sig hundratals meter vid rusningstid talar väl för 
sig självt :-/ 

Skvaller torget är den mest korkade korsning i hela Sverige. Vad har  den för syfte? Återgå till 
vanliga övergångsställen. 

Det är lite osäkrare än vanliga övergångsställen, eftersom man vet att alla bilister inte har 
vetskap om reglerna på torget. 

Själv vet jag vilka regler som gäller men det VÄLDIGT många andra som inte vet. Detta kan 
medföra problem.

Förvånansvärt säker trafik, de stannar alltid för oss fotgängare 

större trafikfara får man leta efter... 



Ja tycker skvallertorget funkar bra till skillnad från resten av kungsgatan, dom köer och 
trafikstockningar som brukar uppstå runt torget verkar snarare bero på rödljusen och 
hållplatsen efter svallertorget, om man åker mot polishuset dvs, färdas man åt andra hållet 
brukar det flyta på rätt bra. 

Kul tanke med torget tyvärr är den nog ganska dålig som trafikplats med tanke på biltrafik, då 
det alltid är kaos vad det gäller bilar på torget och kungsgatan som tenderar att bli en flaskhals 
mellan södra och norra promenaden en led som är ganska frekvent använd. Lycka till! 

Jag tycker Skvallertorget är bra, men om de börjar bygga om fler korsningar till såna tror jag 
de kan förlora lite i effekt. Nu finns det ju bara en sån korsning så då kan folk kanske tolerera 
att sakta ner men om de bygger fler så är jag inte så säker på det. 

Jag tycker att skvallertorget är en av Sveriges mest misslyckade trafikplatser 

Problemen vid trafiksituationen på skvallertorget beror inte enbart på torgets utformning
enligt min mening. Det beror också på avsmalningen av kungsgatan och att mycket trafik 
måste stå och vänta då större tung trafik passerar (ex. bussar). 

Jag tycker att de borde sätta upp trafikljus för allas säkerhet 

Tror den upplevs som krånglig/svårt att veta vilka regler som gäller för bilister som ej åkt där 
förut. Men den skapar ett lugnt tempo med extra uppmärksamhet, som tyvärr kan skapa 
irritation för den stressade. 

Ska det vara så svårt att lägga en till zebra invid bron? Det tycker jag du ska jobba på! 

De farligaste på Skvallertorget är snarare fotgängarna, som tar noll hänsyn till bilisterna.
Skvallertorget är en idiotisk kombination med busshållplatser och trafikljus precis i närheten.

Då det heter skvallerTORGET så anser jag det vara ett torg med andra  ord går jag bara rakt 
över men är ändå osäker på trafikreglerna. 

Trafikmiljön på Skvallertorget kräver mycket uppmärksamhet från alla  inblandade parter. 
Därför tror jag att miljön är farlig/olämplig för gamla med dålig syn  eller hörsel och barn
som ännu inte blivit "trafikmogna". Många cyklister cyklar tvärs igenom korsningen, vilket 
troligtvis är både  riskfyllt och emot alla trafikregler. 

Jag tycker då knappast trafiken är mindre där nu än innan, vill påstå  att den är mycket mer
tätt nu på dagarna. Kvällarna kan jag inte uttala mig något om. Men dags trafiken där här helt 
sjuka ibland. Det bästa vore nog att försöka skilja gångtrafik/cyklister och biltrafiken åt! 

Alla bilar kör ju relativt lugnt vid torget, det är tur det annars skulle det bli ett sådant kaos. 
Men jag skulle hellre ha en stor rondell där som skulle störa stadsmiljön.

Jag tycker, trots de bristande trafikreglerna, är Norrköpings trevligaste övergångsställe. Jag 
tycker man borde främja skvallertorget och ge fotgängarna fyra olika övergångställen utan 
trafikljus.



Den röriga trafikmiljön kräver mkt uppmärksamhet av bilister, äldre personer kan nog ha 
svårigheter med det. 

Helt onödigt att gångare ska ha företräde på en så tät trafikerad gata. skapar bara onödiga köer 
och miljöföroreningar. Osäker för att bilarna tänker inte på att det är torg 

Jobbar extra som taxichaufför och passerar därför skvallertorget ofta både med bil och som
gångare. Tycker det är väldigt osäkert vad som gäller, både som gångare och bilist. Tror det 
gäller många. Det kanske är en av anledningarna till att det faktiskt fungerar så väl som det
gör. Bilisterna kör lugnare när de inte vet vem om gångarna har företräde. Men i Sverige är vi 
vana vid tydliga regler och jag tycker trots allt att detta borde gälla även på Skvallertorget.

Jag tycker att när man går över torget har en falsk trygghet att alla billister ska stanna för en. 
Jag anser att gångare måste visa minst lika mkt hänsyn emot billisterna som kör. väldigt 
många traskar bara rakt ut i gatan. Helt otroligt att det inte varit mer olyckor där med
cyklister/gångare



Bilaga 3: Ej redovisade diagram

Intryck av trafikmiljön på Skvallertorget
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Bilaga 4: Olika slag av taktila plattor 

Kupolplatta med runda kupoler 

Kupolplatta med slät ovansida 

     Ribbplatta med vinkelräta, 
     släta ribbor

Sinusplatta med runda
”berg och dalar” 



Gummiplatta som kan användas som
både led- och stopplatta. 

Marsipanbrödsliknande
ledplatta


